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ECHELEN. (N. VAN) Geene andere bijzon erfieden Zilrl
Van deeze Jonkvrouwe bekend, dan dat zij nit een adelijk
geIlagt in Brabant gefprooten was , en bet oog vaii Prinfe
MAuRITS zodanig tot zich getrokken liadt, dat zijne DoorTwee
luchtigheid bij haar verfcheiden kinderen verwekte .
Zoonen van dezelve hebben zich inzonderheid heroemd geinaakr.
De eerile, WILLEM genaalnd, erfde, hij 's Prinferl
Uiterllen \Ville, de FIeerlijkheid van de Lek, en heeft, onder den naam van NASSAU LA r.EK, zijn Gefagt voortgeplanto
De andere, L0DEW K geheeten , verkreeg de Heerfij zhederl
Van Polanen , Monfler en Motijier-4:i agt .
De Moedef
wierdt insgelijks niet vergeeten . Prins 1-IAUR!TS befprak hang'
eene Lijl'rente van tweeenveertighoriderd Guldens 's jaarsd

Zie

AITZEMAO

MEDRMELAC 1A , waarfchijnli jk de aloude benaaming 'fail heat
water de Leek, bij Medenblik , 't w ::1k , in de vrdeget
5chriften, den maul van Riviere draagt :

Zie
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IEDENBLTK, op e~~ne n~ de laatiie ;n rang ondct de fle e
hebbende Hollandfche Steden, legs in her Noorder- Kwartier ;
Dnmiddelijc aan de Zuider Zee . 'Er zijn 'er, die den naams=
oorfprong afeiden van het water de Leek, llraks genocind
en meenen dat de eigenlijke naam van Medez lek of M ddenlath
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MEDENBLIK.
MEDEI I LII<.

leek allengskens
allengskens in
van Memelik,
Memelik, gelijk
Stad nog
nogdikyk
diJ(.
leek
in die»
tier van
gelijk de
de Stad
maals, vooral
vooral in
of Medenblif
Medenbtilt
maals,
in Friesland,
Friesland,wordt
worth gt?noemd,
genoemd, of
zou verbasterd
verbasterd zijn
zijn.. Met
Met de
de Steden
Sterlen Enkhuizen
en Hoi
H(}Qrn
zou
Enkhuizen en
rrr
maakt zij,
zij, na
na genoeg,
genoeg, een
eengelijkzijdigen
Driehoek nit
uit;; ala
aI,
maakt
gelijkzijdigen Driehoek
leggende
zij van
verre, uaarnelijk
llaamelijk om
en
Ieggende zij
van beiden
beiden bijkans
bijkans even
even verre,
om en
.
bij
de
drie
uuren
gaans.
bij de Brie uuren gaans
Medenblik is,
is, buiten
l1uiten tegenfpraak,
tegenfpraak, eene
eene der
deroudfle
oudtle Stedert
Steden
Medenblik
van bet
het Gewest
Gewese.. Reeds
Reeds in
in de
de Ilegende
Negende Eeuwe
Eeuwe'bezat
'bexat de
de
van
Kerkaldaar
aldaar eenige
eenige eigetidoinmen
eigelldommen.. Doch
of Ko;.
Utrechtfche Kerk
Utrechtfche
Doch of
Koning RADBOUD,
RADBOUD, diee
die inin den
Jaare 7i9
719 overleedt,
overleedt, aldaar
aldaar zijn
zijn
den Jaare
ring
Bof gehouden
hebbe, words
wordtvoor
voortwijfelagtig
twijf~lagtig gehouden
gehouden.. Her
Her
JIof
gehouden hebbe,
welk men
men 'er
'er nog
nog heden
heden ziet
ziet,, wierdt
wierdt door
Graaf FLOSlot,, welk
Slot
door Graaf
FLORIS DEN
DEN V
gebouwd, inin den
den Jaare
Jaare 1287,
met oogmerk
oogmerk \ont
om
V gebouwd,
t 287 , met
Rls
de Westfriezen
Westfriezen to
te beter
te houden.
In 't
't volgerrvolgende
beter in
in bedwang
bedwang to
houden . In
de
jaar fchonk
fchonk de
de Graaf,
Graaf, aan
aan dedeMedenbiikkers-,
Medenblikkers, StadsStads- en
en
de jaar
deer neemen
in het
en BroodHun deep
neemen in
bet bcfaamde
bcfaamde 'Ka:l3Kaas- en
Broodl!Joorterregt.
oorterregt . Hnn
fpel kwam
hun op
oP.eerie
eene di
dj~pe,
vernedering to
te flaan
flaan.. Tien
fpel
kwatn bun
pe ;vernedering
'lien BurBur
met
ongedekten
hoofde,
ongegord
en
met
een
wit ilokfiokgers,
met
oingedekten
hoofde,
ongegord
en
met
een
wit
gers ,
je in
in de
de hand,
h~nd, moesten
moesten den
denHertog
Hercogvats
van 8axen.
Stadhouder
je
,S«ten , Stadhouder
vall 't
't Gewest,
Gewest, op
op hunne
hunneknie
!wieen
vergiifenis bidden,
bidden, bent
hem
van
n omomvergih'enis
bunne Stedelijke
Stedelijke Privilegien
Privilegicn inin handen
Il'cHen, en
boete
hunne
hander ffellen,
en eene
eene boete
van driehonc
driehonderd
Andriesgulde!1s betaalen
betaalen.. In
de lotlot.
van
erd gouden
gou.den Andriesguldens
In de
gevnllen en
en ratnpen
ramp en der
welke bet
het t;emeene
Land,
gevaHen
der Oorlogen,
aorlogen, welke
gemeene Land,
van tijd
tijd tot
tot t~jd
tljd,, beroerden
beroerden,, beefs
heeft Merlenbiik
rijklijk zijll
van
Medenbiik rijklijk
zijit
aandeel gehnd,
en, daarerboven,
daarenboven, meermaalen,
meermaalen, grouse
groote fchade
fchade
aandeel
geh d , en,
geleedell van
van bet
het a?iifpoelende
a,1u[poelende Zeewater.
geleeden
Zeewater .
Medenhii/':
Oude en
en de
de Nieuu
NieuTe Medenbii
Te
,= telt
tellmell
men vier
vier Havens:
Havens : de
de Oude
1Ve Haven,
Haven, die
de Zee
Zee;;
we
die onrniddelijk
onmiddelijk gemeenfchap
gcrneenfchap hebben
hebben met
met de
de EllandsEilands- en
en de
de LI'ester_Baven
lI"'ester.Haven:: de
Jaaefte legt
voorts de
voorts
de Inatfle
legs diep
diep
in
in de
de Stad,
Stad, aan
aan dedelandzijde
landzijde.. Zeer
Zeerruin
ruimzijn
zijnde delaatstgelaatstgenoemde Havens,
en zouden,
zauden, bij
bij rood,
nood, meer
meertan
dandriehonderd
driehonderd
noernde
Havens, en
Schep~n
klJl1nen bergen.
bergen. Nu
Nu ongeveer
ongeveer eene
eeoe Eeuw
geleeden,.
Schep
n k?annen
Eeuw geleeden,
deeds de
de Regeering
Regeering van
1Jledenbtik aanzoek
deedt
van 111edellblik
bij 's's Lands
Staa-aanzoek bij
Lands Staaten, om
'er een
Dok voor
voordedeOorlogfchepen
Oorlogfchepen to
te do
en maamaaten,
om 'er
een Dok
doer
ken; doch
doch bun
hun aanzoek
aanzoekvondt
vondtgeenen
geenenhijval
hijval.. Even
Evengrout
groat als
alII
ken,
dae del'
is bet
het getal
getal der
del' Poorten
Poonen;; zij
zij zijn
tat
der Havens,
Havens, is
zijn de
de WesWesterpoort,
tel'poort ~ de
Baanpoort en
en de
d~ Braakpoort
Braakpoorr..
terpoort, de
de Oos
Qosterpoort,
de Baanpoort
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$ij de jongf}e opneeming, telde men binnen Medenbi k zed
itenhonderd en elf Iluizen ; dock men verzekert dat dit gea
tal, zedert, om en bij de vijftig is toegenomen . Onder de
Openbaare Gebouwen , welke hier zeer weinig zijn, count
flit bet Slot of Kaficel, volgens zommigen, door de Friefche
Koningen, in de zevende of de achtfle E euw, dock, volgens
anderen, meer naar waarheid, gelijh boven reeds is aangete=
kend, door FLORIS DEN V, in den Jaare 1287 gebouwd4
Behalven de ouderwetfche Bouworde , vertoont het thans geM
ringe blijken van zijnen voorigen flaat, weiks luister bier ui
is of to neemen, dat de aanzien ijki e Edelen des Lands geineenlijk den post van Kafteleinen of Slotvoogden bekleedden
en eene aanzienlijke Bezetting onder zich hadden, Het ,Stads~
huffs , ftaande op den Dam , is een vierkant gebouw, met een
Toren . Merkwaardigheden ontmoet men 'er bijkans geePe~
dan, in Burgemeesterskamer , eene gefchilderde Af beeldi7g,
Voor den Schoorileen van bet Vertrek, van Koning RADBOt)D .
N1Ior.AAS STELLINGWERF , Burgemeester van M
den Jaare 1670, de Schilderij in 'sHage nantreffende, kog
dezelve, en maakte "er cen gefchenk van aan de Stalls Onder
bet Afbeeldzel i~aat bet volgerde, in 't Latijn, met verguldetl
R.omeinfche letters gefchreeven : „ RADBODUD, Zoon van Ko,, ninb ADEGILLUS, de laatff Heidenfche Koning den Friezen
,, is geweest de vijand van PEPYN D~,N DIKKEN ian Herflal~
,, en van deszelfs Zoon KAREL NIARTEL , Rijkshoofden vail
,, Franhrijk, en heth zwaare oorlogen, met verfchillenden flit .
;, flag, tegen hen gevoerd . Als hij cindelijk van woLFRANDD
,, zoude gedoopt worden, en in deszelfs antwoord Been genoe•
,, gen na n, heeft liij zijnen voet wederom flit de Doopvont
„ gehaald, Zo is hij clan ongeloovig gebleeven, en is, kort
,, char naa, to weeten in den Jaare 734" (lieve r, volgens an •
deren, jig) „ zo als de Ineeste Schrijvers rekenen, nit het
„ leeven gefche den,
Uit eenen zijnen Zoonen , met naame
„ ALDG'LLUS, heeft hij twee Neeven gehad , GONDEBALDLS ent
,, RADBOD s , Vor[h n van westfriesland, en eene Nigt, de
„ moeder van FREDERICUS, den achtilen Bisfchop
~Dc ;` unt, een tamelijk gebouw, niet verre van de Kerk .
Op
bet Art. xoor;rv hebben wij reeds aangetekend, dat onze Stall,
'ierthlik,
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MEDINA CELI . (JOAN

DL LA

CERDA, Hertog van)

met Hoorn en Enkhuizen, de Noordhollandfche Munt gemeett
heeft ; hoewel, volgens zotnmigen , bier, vroeger dan in
eenige andere westfriefche Stad, geld zou geilagen zijn . Van
den tijd van Graave FLORIS DEN V zijn 'er nog Geld{iukken
voorhanden, op welke men leest i IONE : MRDENBLEC, Medenblikker Must . Het Gemeene Lands Krij rshuis, f}aande in
bet Zuidlijk gedeelte der Stad, bij de Laanpoort, diem tot
eene Vergaderplaatze van Dijkgraave en verdere Regenten der
vier Noorder Koggen.
De Hervormde Kerk is een zeer
goed gebouw. Van ouds was zij gewijd nan den II . BONIFACIUS en andere vroegere Geloofspredikers bier to Lande .
Twee Predikanten neemen bier den Dienst waar . Voorts
hebben de Lutherfchen en de Doopsgezinden 'er ieder eene
Gemeente, dock die niet zeer talrijk zijn . Ook hebben 'er
Lie Scheepsbouw, en 't
de Roomschgezinden eene Static .
geen daar merle verknogt is, maakt een voornaamen handeltak
uit. De Kaasneering heeft 'er, in de laatifc jaaren, eenigen
opgang gemaakt . De Regeering beiiaat uit veertien Vroedfchappen, als merle een Kollegie van den Geregte, zamengetield uit Schout, Brie Burgemeesteren en zeven Schepenen,

Zie Kronijk van Medenhlik .

JOAN DE LA CERDA, Hertog van) was de
MEDINA CELL,
Opvolger van den Aardsdwingeland Hertog VAN ALVA, in de
Landvoogdijfchap over de Nederlanden . Grout was de blijdfchap der Landzaaten, op de tijding deezer kanswisfelinge ;
verlosfing van veel onheils en bet genot van weczenlijk goed
beloofde men zich van den nieuwen Landvoogd, welken bet
gerugt van minzaamheid en gemaatigdheid was vooruit gereisd.
Intusfchen hadden de Vlisfingers en eenige andere Zeenwen,
van 'sHertogs komst ter Zee verwittigd, eenige Schepen nitMet
gerust, under den Admiraal BOUDEWYN EWOUTSZOON .
deeze fiaken zip in Zee, om op den Landvoogd to kruizen .
De Vloot, welke den Landvoogd overvoerde, onrmoetten ze
inderdaad, maakten een hevig vuur op dezelve, en veroverden

eenige Koopvaardijfchepen, welke odder 'r geleide zich bevon
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vonden;
dE} Ilertog
Hertog zelve
hunne handen,
handen, en
en
vonden ; dpeh
dock do
zelve onrkwam
ontkwam hunne
liep, omtrent
van Juni_j
Junij des
157 2 , to
te Slui!
liep,
omtrent het
het midden
mitten van
des Jaas
Jars 1572,
Sluis
Doch ziju
bewind was
in
binnen.. Doeh
zijn bewind
was van
van
in Vlaanderen
Vlaanderen behouden
behouden binnen
korten
Nederlandfche Luchtgefleldheid
Lueh!gelleldheid diet
triet kunnen.
De Nederlandfche
kunnenkorten duur.
dour . De
was hij
hij veeltijds
veeltijds ongezond.
WeIdra
dra verzogt
verzogt
ce
verdraagen, was
de verdraagen,
ongezond . Wel
MEDINA CELI
CELl ontD:1g
en keerde,
keerde, nag
naa etetMEDINA
ontflag van
van de
de Landvoogdij,
Landvoogdij, en
Iijke
maanden vertoevens,
vertoevens, na
Iijke maanden
na Spanje
Spanje to
te rug
rug..
Zie
Zie BOR
BOR en
en VIGLIUS
VIGLIUS ad
ad HOPPERUM.
HOPPERUM.

MEEKRAPPEN.
uoemt men
menden
denWortel
Wortelvan
vanzekere
zekereplant,
plant,
Dus noemt
MEEKRAPPEN . Dus
:foJeede
genaamd,
genaamd,
welke
welke
gedroogd,
gedroogd,
gemaalen
gemaalen
en
en
verder
verder
bereid
bereid
1lleede
wordt gebruikt
gebruikt.. Volgens
Volgens zommi·
zijnde,
zijnde, om
onl rood
rood te
to verwen
verwen words
zommigen
zou de
de Meede
Meedegame
geene
inlandfeheplant,
plant, maar
maaroorfpronklijk
oorfpranklijk
gen zoo
inlandfche
uit de
lndiiin ofkomflig,
afkomfiig, en
door Pel
fie,, over
over Vex+etien,
Velletfen •
uit
de Indien
en door
Per fe
en Frankrsjk,
Frankrijk, reeds
reeds eeuwen
geleeden, herwaarts
herwaarts ziju
zijll
.Spanje
eeuwen geleeden,
Spanje en
overgebragt.. Zeeland
Zeeland is
is genoegzaam
genoegzaam het
het eenige
eenige Gewest,
Gewest, alalovergebragt
,vaar, van
van bet
het kweeken
kweeken enen bereiden
bereiden van
van tit
die gewas,
gewas, opzetteopzettewaar,
gemaakt worde.
Het gewigt
gewigt der
der zaake
zaake verdient
verJient eeu
eell
lijk werk
werk getnaakt
worth. Het
lijk
uitvoeriger verI
ag.
uitvoerigcr
verJtag.
De Mcekrap
De
lVIeekrap words
wordt aangekweekt
aangekweekt van
van Kiemen;
Kiemen ; dus
dus noeme
noemt
men de
de jonge
jonge Scheuten,
Seheuten,die
die van
vandedeMoederplant
Moederplanrafgefcheurd,
afgefcheurd,
men
en voorts
VOOTtS geplant
geplant worden,
evens eens
eens als
als de
de Dragonplanten,
Dragonplanten,
en
worden, evens
mee welke
welke zij
zij de
de naaste
naaste overeenkomst
overeenkomst hebben
hebben.. Dir
Dit plukken
pIlIkken
met
en
plallten
gefchiedt
gemecnlijk
in
het
Voorjaar,
of
den
en planters gefchiedt gemeenlijl, in her Voorjaar, of in
in den
na3r gelange
gelange van
van her
hee weder
weder.. Vooraf
Vooraf worth
wordt de
de
Voorzomer, naar
Voorzomer,
grond
zorgvuldig bereid,
bereid, en
en verdeeld
verdeeld in
[wee
grond zorgvuldig
in iange
iangelledden
Bedden VJII
van twee
voeten breed,
breed, door
door ondiepe
ondiepe Vooren
Vooren van
vaneen
eengefcheiden
gefchl~iden.. Vier
voeten
Vier
of vijf
vijf Kiemen
worden,over
overdedebreedte,
breedte,naast
naaseelhauder,
('lknllder, in
in
of
Kiemen worden,
deeze Bedden
Bedden geplant.
geplant. Veel
Ve(!l oppasfens
oppasfens isis 'er
'er vast
vast gag
niin her
het
deeze
wieden van
van den
den grond,
grond, enen omomdenzelven
denzelvenvan
vanOnkruid
Onkruidtotezuizuiwieden
veren.. Twee,
Twee, drie,
drie, zomtijds
zomtijds vier
vier jaaren
jaaren legs
legt de
Meede in
in
veren
de Meede
den
den grond
grand.. 's
's Winters
zij met
met aarde
aarde overdekt
overdekt.. Naa
NaJ
winters wordt
worth zij
dar de
plant lang
heeft geleegen,
wordt zij
zij gedolven,
gedolven,
tat
de plant
lang genoeg
genoeg heeft
geleegen, words
en voorts
voorts gebragt
gebragt in
in Steovezl,
Stoovell, zijnde
zijnde vrij
en
vrij groote
groote gebauwen,
gebouwen,
omgedroogd
gedroogdtoteworden
wordenop op
doorluclltigefatten
!atten Zolderingen,
Zolcleringen,
om
doorluchtige
diemet
metFriefche
FriefcheTurf
Turfgeflookt
gellookt words
worde..
boven een
een Vuuroven,
Vuuroven,die
boven
B
n bb 33
Nag
Nag
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MEEKRAPPEN, MEENTEN .

Nog eens words zij vervolgens gedroogd op een Eest, zijnde
een Ceweif van ongeveer vijftig voeten in de lengte, met een
hairen kked befpreid . Naa deeze behandeling op een Dorsch •
vloer gebragt zijnde, om van de aangedroogde aarde en antler
vuilens gezuiverd to worden, words de Meekrap geltampt, in
een groot uitgehold Blok, door middel van Stampers met ijzer
bef agen ; welke Stampers aan den gang gebragt en gehouden
worden door cen Molen, na genoeg gelijk aan eenen Grutmolen, De Meede, dus gel amps zijnde, words in drie bijzondere
Kuipen gezift : in de eerlle Kuip de Korte of Mulle, in de
tweede, de O iberoofde of Gemeene, en in de derde, de Fijne
.Krap ; waar naa dezelve in Vaten words gepakt . In drie foorten words de dus bereide Meede verdeeld : de Krap, die van
bet Hart der plant gemaakt worth ; de Gemeene, koomende
van bet Vleesch, welk om het Hart zit ; deeze twee foorten,
under elkander vermengd, geeven de Onberoofde Krap. Mai
is de naam van de derde foort, die van den Buitenfchors of
Vellen words gereed . Naa tat de Meede in Vaten is gepakt,
words zij beproefd door beeedigde Keurmeesters, welke toe
gigs moeten houden op de vereischte zuivering , volgens 't

voorichrift van 's Lands Plakaaten, van tijd tot tijd afgekondigd .
Iet Zeeuwfche Eiland Sc,zou ven is de plaats, alwaar men zich
op tit bedrijf inzonderhcid toelegt . In Friesland zogt men,
omtrent het midden deezer Eeuwe, insgelijks zijn voordeel to
doen met het kweeken deezer plant . Doch, met zwaar verlies, voudt meal zich wel haast genoodzaakt daar van of to zien,
Zie

SMALLEG4NGE, REIGERSDERG

en

BO : HORN,

MaaNTEN, of Gemeene leiden, ook wel Schaarweiden.
Dus noemt men in Holland, en voornaamlijk in 't Cool/and,
ekere L,anderijen, welke geene bijzondere eigenaars hebben,
tan voor zo verre eenige Gpgezeetenen bet vrugtgebruik daar
van genieten, zonder tat men den oorfprong diet toeeigeninge
t~ep~aideljjk weet naa to gaan . Reeds zo vroeg, als in den
ganvang der Vij 'tiende Letlwe, vindt men daar van gewag gea
meant,

MEENTEN, MEEK .

(FRANS

VAN

7

nnaakt , in eene Bekragtiging van zekere Overeenkomst tus •
fchen die van Naarden en de Gooilan ;fiche D-~rpen, gegeee
yen door Hertog ALEREGT VAN BEI EREN , in den Jaare 1404 .
Men ontmoet zulke Meenten bij Naarden L iren , Bho ikufn , lluizen en Hilverfum ; welker Opgezeetenen, evenwel, niet bepaald zijn tot het beweideri van hunne bijzondere
Meenten ; ieder Frf- Gooijer mag fck area of weiden op welke Meente hij wil, De Landzaaten zijn verbonden aan zekere
Keuren, Schaarbrieven genaamd , in welke bepaald words,
hoe veele Runderbeesten, Paerden, Schaapen en Varkens elk
snag in de Weide zenden, Om geregtigd to zijn tot het gebruik der Meenten, moeten de Opgezeetenen Landwinning of
Landweering hebben, dat wil zeggen , Landen beritten en
bebouwen. Zij moeten , daarenboven , Man uit lWan in
Gooiland gebooren zijn . Tot befluuring deezer Meenten of
Gerneene Weiden, houdt men jaarlijks, op den zevenentwinn
tigflen, op bet Stadshuis to Naarden, eene Ver-gadering ; zij
heflaat uit drie Burgemeesteren van Naarden, .nevens de
Buurtrneesters en Gemagtigden van Laren, Hilverfum, FiniBen en 13lariku n . De Sekretaris van Naarden woont de
Vergadering bij, om van bet voorvallende aantekening to houtien . Alles, was de gemeene belangen betreft, words hier
verhandeld en geregeld.

Zie Tegenwoardige Staat .

MEER, (FRANS VAN DER)
Raad in de Vroedfchap der
Stad L°iden, wierdt, in den Jaare 1724, door ljun Iloog
Mogenden benoemd tot Gezant in Spanje. Hij verirok der_
waarts in bet zelfde jaar, en kwam in de Maand Maij to
Madrid, alwaar hij verfeheiden jaaren vertoefde, en zaakeit
van groote aangelegenheid behandelde . Reeds ih den aanvang
zijns verblijfs, was, tusfchen de Hoven van lWad'-id en Weten, even Verdrag van Koophandel getroffen, tot groot nadeel
.der Ingezeetenen van Hun Hoog Mogenden . Hier tegen gaf de
deer VAN DER MEEK eel' uit'roerlg Vertoog over, in cwelks ilot
hij verzogt „ dat zijne Katholijke Majefleit de bezwaarnisfen
Jib 4
,, wih
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MEEK, (FRANS 'SAN DER) MEEK, (LAURENS V . D .)

" w 1de wegneemen, welke uit dit Verdrag van Koophandel

„ ontflaan waren ; terwijl de Staaten , zijne Meesters, zich
~, verzekerd hidden, dat nits de Koning, maar alleen deszelfs
,, Staatsdienaars de fchuld hadden van het iluiren en tekenen
van voorwaarc en, die met de openbaare trouwe onbeflaanbaar
,,„ waren, en merkelijken inhreuk deeden op de Voorregten den
,, Vereenigde Nederlanden ." Naaderhand, ziende dat men hcrn
op den tuU hieldt, en de zaak zogt to vcrfchuiven, leverde
1iij, bij herhaaling, zijne ki~gten en bedenkingen in, met welke
hij , in ronde Vaderlandfche taale, den Spanjaarden hunne dub •
beiheid onder 't oog brags . In 't bijzonder bediende z ch ook
de Gezant v .~w DER MEEK van dell befaamden Hertoge VAN R1FE'RDA, oin uit denzelven de ontdekk'ng to bekoomen van eenige geheimef punters, tusfchen bet Hof van Mitdrid en dat van
j'Vee aen gee'ooten . In de maand November des Jaars 1729 tejtende de Gezant, in naatne van Hun Hoog Mogenden, het
herdrag vane Seville, wear bij hij voegzaame zorge halt geraagen voor de belangen zijner Meesteren . IIet laatfle bedrijf,
welk wij, van den Ileere VAN DER MEEK, in de hoedanigheid
van (Gczant, vermeld v-nden, is, dat hij, in de Jaaren 1738 en
1739, van bet Spaanfche Hof, voldoening verworf, voor de'
geweldenarilen, door eerige
aaniche Kustbewaarders, tegen
ederlandfche Schelpen gepleegd,
MEER, (i AURENS VAN DER) een Koekebakker van bedrijf,
en van foortgrl~jken inborst als de berugte Am lerdamfche DAB
1vTEL RA AP, hack merkelijk aandcel in de beweeg+ngen en veranderingen , in den Jaare 1147 to Rouerdasn voorgevallen .
Zijne welbefpraaktheid, en om dat hij niet onbekend was ten
dove, deeds hem, onder de fmalle Gemeente, veele aanhangers winners . Van zijne bemoeijingen met de heerfchende geg'ehilien, en dat hij, in 'sGiaati'enhage, niet altoos ongehoord
wierdt weggezonden, diem, onder andere, ten bewijze, zee
her Gefchrift, wear in hij, geflerkt met zes zijner Medeburgeren, verklaarue , ,, van 't ongenoegen den Rorterdammers,
over 't verwij ten van 't beiluit den Vrocdfchap, omtrent het
begeerde verkoopen tier Ampten, van tijd tot tijd kennis to
~3
~~ aebben egeeven as zijne Iloogheid, en ears deszeifs Minis,, !ersj

1EER, (LAURENS

VAN DER)

MEER, ('t Huts tea) q

,, tens, als mode, onder andere, zich vervoegd to hebben bij
,, den Baron VAN GROVESTINS, ('s Prinfen Opperfl ;aimeester)
„ die hem geweezen halt aan de fleere DE OAK, Geheim„ fchrijver van zijne Hoa held, aan wien zij hunne vreeze
,, voor oproer hadden to kennen gegeeven ." Des Koekebakkers lTaatsbemoeijingen bepaalden zich met bij Rotterdam en
's Sage . Nu en dan deeds '.zij ook eel.en keen na Amfferdam,
alwaar hij, volgens zoinmigen, merle de hand zoude gehad
bebben in bet verfpreiden van zekere opruien ae brefies : hoewel anderen dit voor twijfelagtig houden . leer geloof vil~Jt
het bij eenigen, dat bet opf el of ontwerp vary de befaamde
drie Artikelen, zedert bet Request van Raap genoemd, door
VAN DER MEER, uit Rotterdam na 4 n/lerdam zou z jn ov4rgebragt . Naa het bedaaren don opichuddingen, keerde VAN
DER MEER, nevens zijns gelij ken, to rug tot het Bagel jksch
bedrijf, en wierdt zijn naam, bij de rustminnende en welgezinde Burgerij, doorgaaus met ve-ragting genoemd .
MEER, ('t Huts ten) in het Nederkwartier vats Utrecht,
nan de Vegt, in het Dorp Maarsfen, tegenover de Kerk.
De eerstbekende eigenaars, en, waarfchijnlijk, de fligters van
Bit Gebouw, waren die van bet Geflagt van VAN DER MEER.
Als bezitter vindt men, in 't einde den Veertiende Eeuwe,
genoemd EREDRIK VAIN DER MEER . Uit Bit Geflagt kwam bet
op Bat van AMERONGEN, en van daar, in den Jaare 1525, op
STEVEN VAN ZWLEN VAN NYEVELT, Landkommandeur vau de
Duitfche Orde voor de Balie van Utrecht . Merkelijke veranderingen en verbeteringen maakte deeze aan het Slot, 't
welk, zedert, her Huffs to Zuilenbu g genoemd wierdt . On
tijdig, verhaalt men, kwam deeze aan zijn einde . Eenen So!.
daar, omdat dezelve in de Vijvers hengelde, door zijne Knegten hebbende doen .doodfchieten, wierden de fpitsbroeders den
gefneuvelden dermaate in woede ontftooken , Bat zij Heer
Her Huffs, ' t
STEVEN overvielen, en vervolgens afmaakten .
welk, in den Jaare I5J6, door de ataaten den Provincie,
voor cetle Riddermaatige Ilofftede wierdt verklaard, behieldt
zijne oude gedaan :e , tot, in den Jaare x6~-z , wanneer de
Eranfchen in en aan hetzelve fchr.oomlijkee verwoestit gen ants.
B b 5
rigt-

I EERDERV'OORT, MEERESTEIN, (OUD)
•efZ,
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cigtten. Zedert herbouwd zijnde, en suet de aloude benaathing van ht Huis ten Meer benoemd, kwam het in bet
GefZagt vau Lockhorst. Len der pragtigfle Landhuizen, in
deeze Gewesteu is, ongetwij fold, deeze Ridderhofiiad, zo
ten aanzien van 't Gebouw zelve, in den hedendaagfchen
fmaak getimmerd als van de uitgeltrekte Hoven en Plantaadjen, fraaie Laanen , Waterkommen , Kabinetten van heerlijk
Grot verk , Fonteinen, en 't Been vender fieraad en vermaak
kan geeven .
MEE~,DEPVOORT, eene Amhagtsheerlijkheid, in den Zwijndrech,fchen Waard, van kleine uitgebreidheid, als zijnde, op
de Lijst der Verpondingen , aangeilagen voor weinig nicer
dan zesentachtig Morgens Lands ; in welke men, egter, zeEene Kerkk
venenzestig Huizen en twee Zaagmolens tell .
vindt men 'er niet .
Het Slot , of de Ridden Hofilad
Me ; dervoart, ftaande aan de Merwe, is eene zeer aanzienlijke C?uitenplaals, pronkende met alle de gemakken, fieraaden
en bekoo+ iil k heden , die het Landverblijf aangenaam kunnen
m aken . Reeds in den Jaare 1333 was dit Huis bekend, onder den naam van die L'iele Hoeve van Meerdervoort . Het
oudadJijhe Geflagt van dien naain, omtrent den aanvang der
naastvoor aande Eeuwe, zijnde uitgefiorven, kwatn de Heeriijkheid aan het aanzknlijk Dordrechtsch Geflagt van POMPE,
't welk, zede'rt, zich PO PE VAN MEERDERVOORT deeds noemen.

MEERESTEIN, (ouo-) ook wet ele 'chars genaamd, is eene
Luscplaats, Van inerkelijke uitgebreidheid, gelegen in de Banne van de Be 'e ~ wi;', he Heer VAN HARENEARSPEZ, Heer
van de &vet wijk, JPijk op Zee en I'f/ijk aan bum, heeft
het Geflagt i,ieuwen luister bijgezet en veraangenaamd, door
bet uitbreiden der plantaadjen en het aanleggen van oogilreelende fieraaden.

MEERKERK, eene Amhagtsheerlijkheid en Dorp, in bet Land
Stan V: ne7, verdeeld in twee Heerlijkheden, Meerkerksbroek
~n

Bken esadr r~l,

to zamen beflaande nit drie Polders, die
ge-

MEERKERK, MEERMAN . (JOAN)

rr
rr

. erekend worden op ruin veers ;enhonderdzevenLntachiig, of,
g
volgens eene andere opgave, op veertienhonderd achtenve rtig
Zorgens gronds. Het getal der Huizen fchat men op honHet Dora, 't welk niet groot, dock,
derd achtenveertig .
zedert de rong1 a verbeteringen, niet onaanzienlijk is , heeft
eene deftige Kerk, met een fpits Torentje, ten Dake uitrijZende . In een der drie gemelde Polders, Kwakenmak genaamd, ilaat een defog Heerenhuis, in den Jaare 738 gebouwd, en van aangenaame plantaadjen omringd . Eertijds
was Meerkerk eene Hooge Heerlijhheid . Nog tegenwoordig
beefs de Ambagtsheer het regt der verkiezinge van de Regeering en van den Predikant, als merle van aanflellinge van den
Floogdijkheemraad in den Alblasferwaard .
MEERMAN, (JoAN) Burgemeester van Leiden, was de
Zoon van GERARD FRANSZOON MEERMAN, Advokaat en Lid
,der Remonilrantfche Gemeente to I)el~t, van waar hij zich
met der woon na Leiden halt begeeven, ter gelegenheid van
zijn huwelijk met eene Dogter van den Leidfchen l3urgemeester JOAN PIETERSZOON DE BYE, dock die, omdat hem bet
hart over de Remonilrantfche begrippen hing, althuns van
vervolginge of keerig was, in den Jaare 1618 , uit de Regee_
ring ontllagen was . 's Mans Grootvader, insgelijks GER9RD
FRANSZOON genaamd, halt eenen Zoon , en hij alto eeneil
+Oom, WILLEM genaamd, van wien wij, in 't volgende Artikel, zullen fpreeken . Toen de Algemeene Staaten, naa bet
fluiten van den Vrede van Breda, to raade wierden, een Gezantfchap na Engeland to zenden, viel, wegens Holland, dear
toe de keuze op den Heer JOAN MEERMAN . Zeeland benoem .
de den Heer JOAN BOREEL, Burgemeester vaIi Iifiddelb'i g .
D~Heer MEERMAN, een boezemvriend van den Raadpenfionaris DE WIT, en deelgenoot van deszelfs geheim!le inzigten,
vertrok in de maand September des Jaars 1667, wordende
zijn Amptgenoot BOREEL, door onpas(elijkheid, in 't voortzet=
ten van de reize verhinderd . Niet longer don een jaar cloutr
de zijn Gezantfchap, vermids bet onderwerp der bezendinge
inderdaad to Landen bij de hand genomen, dock naderhand in
's /j7ge tot volkomenheid gebragt Wierdt . Andermaal veitrok
cle

MEERMAN. (WILLEM)
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'de Heer MEERMAN, als Buitengewoon Gezant, in den Jaare
1672, na Engeland, alwaar de Heer BOREEL , tints eenigen
tijd, den post van Gewoonen Gezant bekleedde . Doch hij vertoefde'er flegts vier weeken, en keerde, naa verloop van dezelve, genoegzaam onverrigter zaake, na Holland, alwaar hij,
zedert, zijne dagen fleet, onder het loft jk waarneemen van
verfcheiden Regeeringsposten . Hij lies kinderen naa, en halt
tot Agter • Kleinzoon den geleerdeil Heer Mr . GERARD MEERMAN, Raad en Penfionaris der Stad Rotterdam.
loon van GERARD FRANSZOON MEERBurgelneester , en na erhand Schout der Stad be/ft , bo •
yen vermeld, was de Schrijver van bet Boekje, Co'noedia Vetus, of Bootsmans praatje . Van geleerdheid was hij niet ontbloot,
en van de Natuure zo mild bedeeld, dat de Heer PIETER RORNELTSZOON HOOFT heal , ergens , een overedel vernuft noemr.
Eerie overhellende neiging deeds hem bet Zeeleeven kiezen, en
menigen fiouteii togs onderneemen . De laatfle van dezelve
In den Jaare i6 i z uitgezeild, om,
kostte hem hat leeven.
door bet Noordwesren van Amerika , eenen doortogt na de
Oostindien to zoeken, keerde hij van daar nooit to rug . Eer
laij op de laatfle reize uitvoer, halt hij het boven gemelde Ge .
fchrift in 't licht gegeeven, 't welk, alto bet de nadeelen der
Kerkeliike twisten op eerie geestige wijze ten soon flelde, bij
veele geleerde tijdgenooten zo hoog gewaardeerd wierdt, dat
zij het in t nen rang plaatilen met de aartigde Hekelfchriften,
welke ooit uit eerie Griekfche of Latijnfche penne gevloeid
waren . Zijne hoofdbedoeling was, aan to toonen, dat, van 't
oude Pausdom, onder de Hervormden verfcheiden gebreken
waren overgebleeven. Zo wel den Remonflranten, wier begrippen, over 't geheel, hem meest bevielen, als den ContraZ
Remonflranten, tat hij op den tabbert . 111 zijn Gel'chrift fprak
NEERMAN, op zijn Bootsmans, de fcheepstaale . Het Kerkelijlt
weezen noemde hij de Zeevaart ; de Leeraars, Yisfchers en
Stuurlieden ; ' s Lands Staaten, Bewindhebbers ; de Remonf}ranten, nieuwe Stuuriiedev ; het Sijnode, bet Schippersgild ;
bet Stadshuis, de Kajuit ; de Kerk, de Hut ; den Predikfloel,
de Kampauje y de hoofdartikelen des Geloofs, de Streeken van
MEERMAN, ( WILLEM )

MAN ,

lie:

MEERMAN, (WILLEM) MEERSEN .

rr

het Kompas. Een

enkelen f}aal van 's Mans fchrijfwijze zuh
len wij den Leezer mededeelen . Spreekende van den vermaarden voxsTZOS, van Reinonlfrantsgezindheitl befchuldigd,, en bij
zommigen van Socinianerije verdagt , v ermeldde M E E R M A N
,, dat hij al wat meer dan de butte Kaerten " (dus noeinde hij
de Leere der Remonilranten) „ in "t hoofd halt . 't Was dan
„ over hem to roepen, wii ken
fl,, wij f nken . Dees man"
(dus gaat hij voort) „ fat 't fchap aan den grondt feilen, of al wet
,, 'er op ilaat van boven ricer hk lpen met fijn pout feat voeren .
„ Hij dorst digs bij de klippen tangs varen, inidden dear de
„ barningen heen, dat het rooks, en dat m'er met een bootshaek
„ op f~ooten fou, en foo nabij den grondt, dat 'er niet een
„ fchelvisch order deur magh ; en dan gaat hij de Kollen (So„ ciniaanen van 't lands en heur ichepen verpraeien, deer hij
,, alree fulke maetfchap mee gemaakt heeft, dat fj hem vraeg„ den , of hij met beer op den buit wou vaeren, fij wilder
„ hem Kapitein meeker . Ja fommighen van f jne gefonfle Ma„ troofen (Studenten) f jn tot de h ollen (Sociniaanen) overge„ loopen, niet fonder heur meesters voorweten ; en hebben
„ daernaa aanhang willen maker, rim den Admiraal van Fries„ land (de Akademic to Franeker) of to toper, daertoe fij alley„ leij tuig van wapenen en vuirwerk gereedt hadden, en merle
„ beknipt wierde ."
Nog een antler Gefchrift halt MEERMAN
opgef~eld, dock 't geen eerst naa zijnen dood bet licht zag,
order den tijtel van belle l1 7agen : bet moest dienen als een
vervolg en ter verdeediginge van hat Iiootsmaris praatje, en
was, even als dit, doorzaaid met geestige kwinkflagen .
tie BRANDT,

H1f. der Reformatie .

MEERSEN, een Dorp, in 't Land van Ialkenhss~g, een uur
gears ten Oosten van Maajrzch . Het getal der huizen is vrij
aanmerkeiijk. 'Er fleas eerie Gereformeerde Kerk, welker Leeraar ook in bet nabuurig Dorp $clumsy er den Dienst waarncemr .
Te Meer/en beefs even eerie aanzienlijke Froo~tdij, aan welke
de Grondheerlijkli id van bet Dorp behoort .
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MEESTERKNAAPEN . Dus noenlt men, in Holland,

de aan

zien1ijke Atnptenaars, welke, nevens den Lieutenant - Houtves~
ter, bet bewind voeren over de Wildernisfen en apes wet de
Jags betreft, de wetter, char omtrent afgekondigd , hence
heaven, de overtreeders beregten, partijen hooter , en over
Tot l\Ieesi
de inget'ragte befchuldigingen uitfpraak doer.
terhraspen worden, gemeenlijk, Edelen of andere aanzierlijkeu
des Lands verkoozen .
MEEUWEN, eerie Heerlijkheid en Dorp, in Holland, in 't
Land van I-Ieusdera ; beiden van meet clan gemeen belting . Tot
veelerharde voortbrFngzels is de grond der Ueerlijkheid gefebikt,
Hop, Vias en Ilennip worden 'er in menigte gekweekt . Van
de weilanden verzamelt men zeer goed Hooi, 't welh zo na
andere oorden van Holland , als na Brabant words verzonden.
Kap- en Scuietwillingen groeien bier in grooten overvloed, geo
lijk ook allerhande Vrugthoomen, inzonderheid Nooteboomen.
Van den welvaart der Ingezeetenen dienen ten bewijze, de
frame en net gebouwde Huizen, wear merle bet Dorp is betitn
merd. De Kerk, die met een fierlij ken ipitzen Toren pranks,
words door baaren eigen Leeraar bediend .
Even buiten bet
Dorp ftaat bet Huts to Meeuwen, eon and Adelijk Slot, gey
bouwd in den Jaare 736e, en zints lien tijd, genoegzaatn, in
zijnen oorfpronklijken fiend gebleeven .
Hoewel van b eiten
van weinig aanziens, ontmoet men in bet ruisn Gebouw vend
fcheiden ruime Zaalen en veele geriehijkboden . Zo wel do Voorburgs, ais hot Slot zeive, is uit bet water opgecrokken .
In
den onltrek ziet mete hoog gebootme en lustige plantaadjen .

Zie GOUDHOVEN ; VAN LEEUWEN, Bit.

ZEGEN, (KAREL VAN IIRII\tEN, Gradf vein'

Toen Konin
de regeer ing over de Nederlanden aanvaard
hebbende, door gunstbetooning , verfcheiden Nederlandfche
Grooten aan zich zogt to verpligten , bevondt zich de Great"
VAN MEGEN order de regentien Edelen, welke, door den nieuwen Vorst, tot Bidders van 't Gulden Vlies geilagen wierden .
PHILIPS DE H ,

MEGE ' . (KAREL VAN ERIMEN, Graaf van) rrr
Ook benoemde hem, onder andere, de I oning tot Lid vary
den Raad van Staate . Daarenboven ontving hij het bevel
over eels Regiment Voetvolk, om een waakend oog to houden op de beweegingen der Franfchen ; hij halt daar merle
post gevat in het Land van Luxemburg . Nog hooger klonl
zijn aanzien , wanneer, in den Jaare 1559, bij de aanfielling
van verfcheiden Stadhouders, de Landvoogdij over Geld~rland
en vtfen hem wierdt opgedraagen . Met dit alles fcheen de
Graaf niet in to ilemmen met de lirenge maatregels van het
Spaanfche Hof. Zeker is bet ten minfie , dat wanneer de
Prins VAN ORANJE en de Graaven VAN E MOND en noORN~
zich tegen den berugten Kardinaal VAN GRANVEF LE verklaarden, de Graaf VAN MEGEN, nevens anderen , hiinne zijde
koos , en deel nam in een geheim Verboi;d, 't welk piegtiglijk bezwooren wierdt. Voorts dagt hij zeer ongunlfig over
de Inquifitie en de Bloedplakaaten ; nevens andere Stadhouders, aan de Landvoogdesfe, rondelijk verklaarende dat zij
„ even ongezind als onmagtig waren, om de Plakaaten uit to
„ voeren, en de hand to leenen aan de Inquiftie ; als merle,
,, dat indien de Ironing en de Landvoogdes daar op bleeven
„ aandringen, zij zich liever van hunne Ampten widen ont
• flaan." Hoewel de Graaf geen deel nam aan de bemoerjingen der verbonden Edelen, halt hij, evenwel, derzelver
bijeenkomfien bijgewoond, in welke de maatregels, ter bewerkinge der Vrijheid, beraadflaagd wierd,:n . Met een lofijk
oogmerk, en om, kennis bekoomen hebbende van de waste
bedoelingen, bet verzoek der Edelen to gereeder ingang to
doen vinden, halt hij, waarfchijnlijk , deezen flap gedaana
2o nit het verliag, welk de Graaf ten Hove deeds, als uit
den raid, welken hij, vervolgens, der Landvoogdesfe gaf,
mogen wij zuiks niet onwaarfchijnlijk hefluiten . Naa zijne
wederkomst to Briisfel, in den Raad verfeheenen zijnde, verhaalde hij aldaar, ,, hoe ecnige voornaame Heeren en +de„ fen, nit de groote menigte van I etteren, welke de Neder• landen overflroomden , vijfenveertigduizend man , zo to
• paerd als to voet, in gereedheid gebragt hadden, die, bin .
,, nen kort, zouden optrekken , om 't Land alomme of to
• loopen, indien men hun geene vrijheid van Godsdienst toe.
„ hands,
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MEGEN . (KAREL

VAN

ERIMEN, Grtraf va/7 )

,, fl:ondt, welke zij, binnen weinige da ben, ten getale vats

„ duizend of vijfdenhonderd , alien gewapend to Brusfel
„ zouden koomen verzoeken ." Op dat zijne opgave, of hi j
zelve, deswegen, geenen agterdogt mogt veroorzaaken, gaf
hij voor, oe gemelde bijzonderheden vernomen to hebben
van e2nen vreemden Ldelman, under plegtige belofte van dcn
na~lm {es verhaalers flier to zullen noemen . De Landvoogdes ,
nkt weluig verzet over deeze berigten, vraagde den Leden
VAN MEGEN ,
van
0111 `oeden raad . Toes vatte de Graaf
bet
boveti
vermelde
verwoord
op,
en
flaafde
nice . s, bet
1T O : en omtrent 2 ijne goede gezintheid jegens de Vrijheidszoonen . H :j wide dat 'er maar drie middelen wares , ter
wecringe van her kwaad , 't welk den Lande dreigde . „ Men
,, moest terftond de wapens opvatten ; 'r welk, egter , flier
„ huiten 's Konings last zou kul ;nen gefehieJen , en dan flog
„ wanneer her reeds to last , en die anderen reeds lang op de
,, been zouden geweest zijn . Of men nicest bewilligen ill her
„ verzoek pier Edelen ; 't welk, meende hij, den Koning flier
,, zoude behaagen . Of men moest, eindelijk, eenige verzag„ ting vergunnen in bet ftuk der Plakaaten en der Inquifitie ,
„ benevens vergiffenis van begaane misdaad" Hij voegde 'er
sevens „ dat men de Stadhouders en eenige ardere Heeren
„ moest ten Hove roepen, voor dat de Edelen hun verzoek
„ inleverden, en voorts van alles kennis geeven flan den Koi
„ sing, zondcr op deszelfs herwaarts komst aan to dringen ."
Zonder zich, voor ass flog, omtrent bet overige to verklaaa
ren, gec roeg zich de Landvoogdes naar het laatfie gedeelte van
den raad, welke ook die van den Graave VAN EGG ONV was .
Verfchillende van het dus lang gehouden gedrag was dat van
den Graave VAN NEGEN , tints de zaaken der Ldelen verliepen,
en de naam der Hervorrt?den gefchandvlekt wierdt , door bet
baldaadig beeldeflormen . Dc Landvoogdes, net de verdeeldheid der Onroomfchen haar voordeel willende does, gaf last
De Graaf VAN MEGEN,
tot bet ligten van eenig Krijgsvolk .
under andere, kreeg het bevel over een gedeelte van hetzelve,
Ook deeds hij, sevens den Hertog VAN AARSCHOT ; den Graaf
VAN EG OND en anderen, den nieuwen Led, door de Land
voogdes ontworpen, waar bij a :ie wethouders en Amptenaars
be-
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Magi/lraat der Plaatze en van den Kolonel der Schutterijer
Men is 't niet eens orntrent den oorfprong deezer gewoonte,
zo min als otntrent den tijd, wanner dezelve eenen aanvang
heefc genocnen . Dat dezelve al lan .g heeft hand gehouden,
blijkt uit eene aantckening van den Deere V N Loot, vermeldende de perfoonen, welke, in den Jaare 1635, de Meiboomen gep.lant hadder,y zonder, egter, ears to wijzen, of de
plegtigheid toen eerst in gebruik is gekoomen . Ilet oPrigten
of planters deezer 1Icihoomen gef;hiedt, in den nacht tusfchen den laat1 en van April en den eerllen van Mei, door
bet Korporaalfcbap van de Schutterije, 't weak in dien nacht
de wags heeft. Vau hier dat de Staakeu of Marten zijn befchilderd met de grondkleur van bet Vaandel van 't Regiment, wear toe het Korporaalfehap behoort . Langs heenen
zijn dezelve met Rankers en Plladeren befch .ilderd en met Meiloof bekranst . Van den Top waait een zijden wimpel, wet
laager ziet men ecu ronddraaiend flijf Vendeltje, hebbende een
Zinnebeeld met een Bijfchrift, veeiat gef, h .ikt naar de gelegenheicl, des tijds ., en toepasfelijk op her Kollegie of den Perloon, voor welke een Meihoom geplant wordt . Onder aatl
in dit zelfde Vendeltje Hears de voorfle Letters van den naarn
of van den tijtel der vereerde Kollegien of Perfoonen . Het
opi{ellen der gemelde Zinnebeelden en Bijfchriften berust op
den Rektor of Konrcl for van bet Latijtiafche School in 's flageo
FIij is gehouden, eeu Drietal van dezelve to vervaardigen,
waaruit de I-laagfche Burgemeesters eene keuze doers .
MEIER, (j0ANNEs)
of 1652, to

Lippe .

wierdt gebooren, in den Jaare 1651,

I3lcn herg, eene Stad in bet Graaflchap van der

Tot ongeluk voor zijn aangehoorene zucht tot geleerdheid, bath hij Oders van Bering vermogen . ?i ;n Vader
was een Kuiper, en, onbekwaam cm zijnen Zoon na hooger
beroep to doers flreeven, Zogt hij heir tot bet zelf ie bedrijf
op to leiden . JOMvNES, zijns ondanks, zich naar dien wit enn
den hood voegende, verzuimde, egter, niet, wanner de gciegenheid zich aanboodt, zijnen leeslust bot to vieren . Op
zekeren tijd betrapte hem zijir Vader, en deeds hem 1irtafl
iijden, omdat hij den tijd, welken hij aau bet kuipen van e~i;
Vat

MEIEIL (JOANNES)
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Vat inoest befteeden, met leeren verfpilde . Gelukkig voof
den jongeling wierdt zulks opgeni rkt door eenen Iiurgemee,
tea der Plaatze, die , naar de reden van 's Vaders misnoegeri
gevraagd hebbende, den Jofigman tot zich lam, en ; bij ona
derzoek, een verheevenen Geest in hem befpeurd hebbende
op eigen kosten ten fchoole befleldde . Oadauks dit alles
volhardde de Vader bij zijn befluit, om JoAN~cs tot eenert
Kuiper op to trekken ; die , wlks vernonien hebbende , lieve~
verkoos ; zi,jne Geboorteplaats heimelijk to verlaaten, dan zijner natuurdrift tegenfland to bieden . Ten dies einde begaf
hij zich, in den Jaare i668 ; na den Hum, alwaar hij , and
der' bet onderwijs van den geleerden Reaor, zo fpoedige en
groote vorder ingen rnaakte, dat hij , naa verloop van twee
jaaren , tot hooger Onderwijs benorderd wierdt . Niet meet*
dan drie jaaren verliepen 'er, of men oordeelde hem bekwaani
em tot den Predikdienst bevorderd to worden . Zucht na gron .
diger kennis van verfeh&den takken der geleerdheid deeds heal
thans eene uitlandfche reize onderneemen . In den Jaare 1674
bevondt hij zich to Groningen . Flier genoot hij niiet Ilegts het
onderwijs, maar ook de vriendfehap en dagelijkfche verkeering
van den geleerden Oosterling Piofesfor AUTING, Naa een dried
jaarig verblijf in dat Gewest, be ;af hij zich na Leiden, one
older de vermaarde Mannen FRED RrK SPANHEI 1, den Zoon
CHRISTOPITIORUS WITTICHIUS en STEPHANUS LE MOINE , zijnerl
Letterfehat log hooger op to itapelen . Geduurende zijn veftoeven to Leiden, kwam de vermaardheid zijner uitgebreide
kennisfe , vooral in de Oosterlche Taalen, tea ooren van der
I-leeren Bezo'rgere'n van 't . Hoogefchool ; die, uit ionderlinge~
hoogagtinge, heir eene gelegenhcid aanbooden, om een'igen ti
to Aleppo zijn verbiijf to houden, en a~dus de Taal 4 Geleerdlucid en Gewoonten der Oosterfehe Volken van nabij to leeren
kennel ; opdat hij, met dien fchat verrijkt, aan leak en Vas
derland, vervolgens, te' meer nuts en voordeels mogt aanbren~
gel . Gewisielijk hadde MEIEIt deeze aanbreding omhelsd, ware
hem lies de gelegenhcid voorgekoomen tat het neemen van eer
east verblijf, met zijne neiging flrookende . Te weeten, door
let vertrek van den -ieere ABRAHAM GULICHIUS, een Hoogleer~
9 stloel in de; ILm zijnde open g~koomen, wierdt de Hee(
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Aden naam van Kwartierfchouten . Hun gezag bepaalt zich a1
Jeep tot Burgerlijke zaaken, De Plakaaten en Ordonnantien
1er Algemeene Staaten en van den Raad van Staate worden
door hen afgekoadigd . wijders flaan zij over de Verpagting
der Gemeene Middelen, en over het hooren van de RekeVan de burgerlijke Geldboeten en de
pingen der Ontvangers .
overtreeaingen van 's Lands Plakaaten moeten zij voornaame .
Iijk himn beflaan hebben ; want hunne vaste wedde bedrangt
legts vii fhonderd Guldens jaarlijks . Ten tijde der Verpagtinge
yan 's Lands Tienden, words in ieder Kwartier eene algemeene
jijeenkomst gehouden, Kwartiersvergaderinge genoemd, Een
Grifner, over ieder Kwartier aangelteld, hoods aantekening
van bet voorgevallene in deeze Vergaderingen . Daarenboven
houden de Algemeene Staaten, in de bijzondere Kwartieren,
yerfcheiden Bedienden, tot het ontvangen van de Verpondin,
gen, en van de Inkomflen der Kerkelijke en andere Gemeene
sands Goederen .
In de geheele Meierij zijn honderdenzes I erken, welke bediend worden door zestig vaste Leerears ; de meeste van welke op twee of drie Plaatzen den
pienst moeten waarneemen . In twee Klasfen zijn de Gemeenn
ten verdeeld ; de Klasf s van 's RertogNnbosch, en de Kiasfis
Beiden behooren tot bet Sijvan Pe~lkind er Kempen1and,
node vary Gelderland.
Uitgezonderd de Heerlijkheden, welke
het refit van Patroonfchap bezitten, moeten de overige Gerneenten, wanneer zij eenen Leeraar noodig hebben, hand •
opening en goedkeuring verzoekeu van den Raad van Staate.
Tea platten Lande beloupt de jaarwedde der Predikanten zesTon&rd Guldens . Doch die twee of drie Gemeenten belie'
teen, trekken nog honderdvijftig Guldens daar boven . Van de
Rentmeesters der Geesdijke Goederen ontvangen zij, elk vier~
cndeel jeers, hunne betaaling.
Zeer veele Roomschgezinden
ontmoet men in de Meierij ; tegen de betaaling van zekere
Recognitie , genieten ze 'er vrijheid van Openbaare Gods .
4ienstoe 'eninge . Eene Kerk, welke niet meer den ecsnen Pries .
Ier beefs, moet vijlug Guldens opbrengen ; dock, zo 'er eett
tweede bijkoome, nog vijfentwintig Guldens daar boven . Het
eene land qek~ niets yen deeze belastinge ; dez,~Iv~ wo ;•d t
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MENALDUM, MENALDUMADEEL .

N ENALDVM, gemeenlajk Menaam geheeten, een Dorp in
riesland, onder 't Kwartier van Lhestergo, in de Grietenij
1l1enaldusnadeel, welke daar van haaren naam ontleend heeft,
Het Dorp, 't welk alomme van voortreffelijke Bouw- en Weilanden words oinringd, is reeds vroeg bekend geweest . De
Ke„k, welke op eerie hoogte flaat, maakt eerie fraaie vertooning, met haaren fierlijken hoogen Toren . Genoegzaam in de
rondte om het Kerkgebouw ffaan de Huizen der Ingezeetenen , welke, door hunne netheid en zindelijkheid , blijken
draagen
den welvaart der bewooneren, Ten Zuiden van
bet Dorp legs de aauzienlijke State Dekarna, zijnde eerie deluge huizing, leggende rondom in Vijvers, en wel aangeleide
bep!antingen . Lang beefs dezelve behoord aan het Geilagt van
AMsTRA .
Ciak/a State behoort, zedert geruimen tijd, in
cigendorn aan deftige lieden nit den Burgerflaat . Zints den
tQeneemenden Aard ppeiteelt, is Menaldum in welvaarendheid
vog meet' geklonunen . Achtenzestig Stemdraagende 13oerderije .7, welke onder dat Dorp behooren, kunnen van deszelfs
aangelegenheid getuigenis draagen . De Hervormde Predikant
treks ziine Jaarwed .ie nit de zo genaamde Pailorijelanden, of
eweezene G~estlilke Goederen . Van wegen den hoogen hunt'
der Landerijen, is deeze hefoiding thans vrij aanzienlijk .
MENAL.DUMADEEL, boven vermeld, in rang de eerIfe Grietenij in bet Kwartier van Westergo, binnenlands, in bet Noord'
iijk gedeelte van bet Gewest gelegen, is en zeer vrugtbaare
Landilreek, van wegen de uirfleel ende Kleigronden, tot den
Graan- en Aardappelteelt zeer gefchikt , en de uitmuntende
weld- en Hooilanden, waar toe de laagere landen zeer gefchikt
zijn . Hoewel thans op een aanmerkelijken affland van den Zee
kant gelegen, ziet men, in deeze Grietenij, nog de over blijfzels
van den alouden Zeedilk, welke eertijds tot eerie waterkeeringe
tegen de aanklotzende Golven diende, dock tegenwoordig tot
een voortreffelijl en binnenlandfchen Kijdweg verflrekt . Van de
aloude flerkte des Dijks, kan deszelfs hoogte en breedte, op
yerfcheiden plaatzen, nog een zigtbaar getuigeriis draagen . In
I urea 'Fed
ie tell u n twaalf Dorpen .
Zie \VINSEMIUS .

MENYN. (JOOST vAN )

MENNO SIMONS ;
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zie SIMONS . (MENNO )

MENYN, (IoosT VAN) bekleedde , in den Jaare 15?5 , den
post van Penflonaris van Dordrechr, en was in zo goe den
reuk bij 's Lands Staaten , dat bij mete benoemd wier n tot
bet bekleeden van bet plegtig en talrijk Gezantfahap , t welk,
naa den flood van Prince WILLEM DEN I, na Lngeland wicrdt
gezonden, om met Koninginne EL1zABETx over de opdragt van
de Opperheerfchappij der Vereenigde Nederlanden in onderhandeling to treeden. Doch haare 1VIajefleit konde thans niet
goedvinden, aan den wensch der Staaten to voldoen .
Nogthans gaf men bier omtrent alle hoop niet geheel verlooren .
Ondanks de tegenkantingen van Ayn f1erdanl , Gouda en Rotterdam, be{loot men, anderinaal, in den Jaare 1587 , tot eene
flaatelijke Bezending. 1VI E N Y N was wderom een der Afy
gevaardigden, en voerde bet woord ten EngelichenHove . Breed
that bij, in zijue Aanfpraak, de weldaaden uit, door de Koningin beweezen, en verklaarde vervolgens, als dell hoofdzaaklijken inhoud van den lust der Gezanten „flat de Vere~°nig .
„ de Landfchappen nog al bleeven hoopen, flat haare Maje„ iteit, zich thans nader bedagt hebbende, de aangebocden
„ l: eerfchappij, under billijke voorwaarden, eindelijk zoude
,, gelieven to aanvaarden, alto zij flit befchouwden als bet be;, kwaamite lniddel, tot reddinge van hunne vervallene zaa„ ken." Van elders is bekend, flat haare Majetleit de Opper,
heerfchappij beftendig van de hand wees, en geen anderen bijj
fland verleende, flan door bet zenden van den Graave VAN LEIcESTER, tot Opper-Landvoogd, met een bepaalden underhand .
Met den huichelenden LEICESTER fchijnt, zedert , nE MENV ~r
naauwe geineenfchap gehouden to hebben . Althans vindt men aaii
getekend, flat bij, door den Landvoog&i, zich lief gebruiken,
om ter Vergaderinge van Holland eenen voorilag to doen, omtrent her maaken van Vrede met Spanje , op redelijke voortwlarden. Zedert begun bij, bij zommlgen, in 't oog to loopen, De Regeering van Leiden lag, ten deezen tijde, overhoop met dell Graave VAN LEICESTER . In een gevaarlilken op .
Hand, binnen deeze Stad ontliaan, wierdt DE MENYN befc;hul.
¢ igd , heilulelij k de hand gehad to hebben , vermids dezelve duii
c 5
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MENYN, (JOOST

VAN)

MEPPLL, enz.

delijk ten voordeele van LEICESTER was verwekt. Niet zo
laag nogthans daalde bier door zijn aanzien en gezag, of men
zondt hem , in den Jaare I 594 , in Gezantfchap na Dees2emarr
ken , om de verbintenisfen met dat It ijk en den jongen Koning
CHRISTIAAN DEN I V to vernieuwen .
Doch deeze eere was de
grond van zijnen vai, Een Affchrift van bet Verdrag, bier geilooten, en, tot nog toe, zorgvuldia geheim gehouden, hadt
hij vertrouwd aan Jonkheere AREND VAN DORP, die 'er den
vijand den inhoud van halt medegedeeld . Gcdagvaard voor bet
Hof, bekende DE MENYN, bet gemelde Affchrift aan VAN DORP
bezorgd to hebben ; dock voegde 'er nevens, vermids hij den
1-leer VAN DoRP altoos bath gehouden voor een trouwen lief•'
hebber des Vaderlands, tat hij daaroln ook geene zwaarigheid
halt gevonden ill 't mededeelen van 't Gcfchrift, waar in hij gemeend bath geen geheim to fleeken . Maar DE MENYN was,
volgens 't fchrijven van DR GROOT, een man van een onrustigen
Geest, welken men gaarne wilde loozen . Men bediende zich
daaronn, van bet gemelde bedrijf, als een voorwendzel om hem
van zijn Penfionarisfchap to onttlaan , en voorts buiten he
wind to houden. Dit niettegenf}aande wierden de Staaten van
Holland, in 't volgende jaar, to raade, om hem aan to ilehen .
tot Hiaoriefchrijver van bet Gewest , op eerie wedde vann
twaalfhonderd Guldens. Uitgezonderd een verhaal van bet .
gevegt bij TurylhOut, in den Jaare 1597, 't welk men meent
door hem to zijn opgefleld, heeft men geene vrugten van zijuen arbeid gezien,
Zie B o R en Refolutlen van Holland.

MEPPEL, een open Steedtje, in de Provincie van Overysfel,
in bet Zuidwestlijk gedeelte van bet Landfchap Drente . Het
is eerie bloeiende, volkrijke en zeer welvaarende Plaats, alwaar
veel binnenlandfche handel omgaat, De Hervormde Gemeente
worth 'er door twee Leeraars bediend,

MERCATOR, (GERARDUS) in den- Jaare 1512, to
c/e

Rupelmon-

gebooren, woonde, nevens zijne Ouders, lieden van gering
ver.

I~R~~gAq911MN1~9N0ERG~RININI~M~B~q~C~91~I1~I1BMAlIII~~IYRINY9~I~N=
~~~pii~~~~phNnOgHdBHM~NhNN~M~hunNflBqNpNq_aN9B991VRb8p91lENGRNARNgARNMp q'

i

IIII q, , fl
~ p~~ I II~ IIIt~
. .I I / I/ I / / p/ / / / / / r I I 1111111 I 1 1 1 1' 1LT

_N -

y

I~~~/

p

blu .7•

--

!~

.
..
',,f4~./'~'I~,1iaI?ID' M~

/1/~.

p///////
a∎
"H„41q, IHW Y .111

.

I Ii

f,NN y
n':I

_

7/ ///p
//
,IW

(14
Il

'!hi

.

IB

Trr r " 3!rkr!n,/,~u lr :-o;

?iERCATOR, (GERARDUS)

~T

v'ermOgen , bij zijns Vaders broader , wel'ke , in de gemelde
Plants, het Priesterampt bek~eedde . Zijn Oom, in den jonge •
ling ee n viuggen en leerzieken geest hefpeurende, zondt hem rja
'; llertogenbosch, om 'er in de Taalen, en voorts na L uvcn,
am in de Wiskunde to worden onderweezen. Om een weinig
wiener bef}aan to hebben, dan zijn Oom hem konde bezorgen,
nam GERARDGS, midlecwijl , hat plaatfnijden bij de hand ; de
kennis van de Wiskunde kwatn hem hier in merkelijk to fade,
1aaardien hij zich inzonderheid op hat maaken van Landkaarten
toeleide . GEMMA FRIS IUS , met welken hij kennis en vriend.
f'chap hack gemaakt, Iichtte hem, bij wijlen, voor, met bet
inededeelen van ondderrigtingen . De eerffe vrugt van zijnen
arbeid , welke tot rijpheid kwam, was eene Kaart van bet
Heilige Land . Wel haast wierdt deeze gevolgd van eene Land •
kaart van Vlaanderen, en van verfcheiden andere Gewesten .
Door alle deeze werkzaamheden verkreeg MERCATOR zo veal
vermaardheids, cat dezelve den Keizerlijken troop bereikte .
KAREL DE V ftelde hem to werk tot bet vervaardigen van
verfcheiden Wiskundige \Verktuigen .
Naa verloop van tijd
vervaardigde hij eene waereldkloot, en voegde daar nevens
eene befchrijving van bet nut en gebruik van denzelven .
Intusfchen was MERCATOR, to Leuven, in 't huwelijk ge.
treeden, en wierdt, eerlang, to raade, van woonplaatze to
veranderen . Hij verkoos dezelve in de nabuurfchap van Duisbri sg. Hier ging hij voort met werken voor Keizer ICAREL,
en vervaardigde voor zijne Majeffeit twee Waereldklooten,
niet grooter dan de bat van eene hand, eene Hemeiglobe van
zuiver Kristal, en eene Aardglobe van Hout . Zijnen tijd beffieedde hij hier in aanhoudende werkzaamheid ; de vrugt daar
van waren Algemeene en Bijzondere Landkaarten van Europa, nevens verbeteringen in de Kaarten van PTOLEMEUS, tar
Uphelderinge vann de Aardrijkskunde en tot beret verifand van
de Oude Sehrijvers .
Om zijne fnipperuuren niet nuttetoos
door te brengen, oeffende hij zich in de Tijdrekenkunde en
ijl de Godgeleerdheid . Van de vorderingen, in beide Weetenf+chappen gemaakt, gaf hij proeven in eene Overeenj emming

der Luangelisten, Ilitleggingen over den Brief aan de Ro .
aejnen a als made over eenige Hhofd//ukken van Ezechiel y
era
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MERIAN. (MARIA SIBYLLA )

en van het Reek der Openbaaringen.
De uitgave van zijnen
Atlas mogt hij, egter, net beleeven ; de geleerde Aardrijkskundige HONDIUS voltooide 't geen 'er nog aan ontbrak, en
gaf het Werk in 't licht . Op het tachtigfie jaar zijns ouderdoms wierdt IUERCATOR bevangen van eene lieroerte in zijne
flinker zijde, welke hem bijbleef tot aan zijuen flood, welke
voorviel in den Jaare t59 , het tweeentachtigL a zijns ouderdoms .
Zie MELCHIOR ADAM ; en GUALTERUS
GYMMIUS.

MERIAN .
MARIA SIBYLLA )
De waereldvermaarde Vrouw,
van wier leeiensloop wij hier en kort beriet mededeelen, wierdt
geboren to F~ at ktvrt aan den Mdii, op den tweeden April
de~9 Jnars 164 .7 ; haar Vader was de beroemde Plaatfnijder MATOp haar elide jaar gaf zij al blijken, flat haare
'HEUS MERIAN .
geneigdhtid meer overhelde naar her Penceel flan naar de Breinaald, naar de Kunstoeffening dan naar huislijlte bezigheden .
Haare V1oeder bellrafte haar deswegens dikwijls , zonder flat
evenwel haar aart en neiging daar door in 't minst veranderde .
Ook verilrehte haar Stiefvader haar tot een 1lerken voorfpraak,
die de [Vloeder dikwijls herinnerde, 't geen zij voorheen wel
verhaald haar, to weeten, flat, terwijl zij van deeze Dochter
zwarger was, zij meer dan voormaals genegenheid halt tot allerleie zeldzaamheden ; ja , daar zij antlers onverfchillig in de
befchouwing van flit ailes was, zij toen zelf Werk gemaakt hadt
van Ini~~5t ii to behandelen, opgezette Viindertjes, en allerhann
de foorten van bloedlooze diertjes, fchulpen en zeegewasfen,
op hunne orde in Kabinetlaaden to fchikken, en de afbeeldingen
met vermaak to befchou v n : weshalven zij zelve de oorzaak
van de aangeboorene drift en geaartheid haarer Dochter was .
Kortom, haar goedaartige Stiefvader, JAROB MUREL genaamd,
zel' een Minnaar der kuni}e, wilt her zo , verre to brengen,
flat liar vrijheid wierdt gegeeven, haare heerfchende neigingen
op to o1 en . Lij wierdt dan openlijk aanbevolen aan her underwfl va,~ ABRAHAM MINJON, een beroemd Bloemfchilder, Leerhog van naaren behuwd- Vader.
De

MER.IAN .

(MARIA SIBYLLA )

rr

De geneigdheid tot de kunst groeide . near gelang van bet
toeneemen hearer jaaren, en zo veel ilerker, als de roem van
haare kunst alomme zich verfpreidde .
In den Jaare 1665, op den zestienden Mai, tradt zij in
bet huwelijk met JOHANNES ANDRIRS GRAFF ; deeze was een
goed Schilder, dock bovenal in, de Pouwkunde ervaren, gelijk blijkt nit de naauwkeurige aftekening van de St . Peters
Kerk to Rome , in den Jaare 1696 , door JOAN ULRICH KRAUS
in het koper gebragt, bellaande negen groote bladen papier .
Niettegeullaande hear huwelijk, bleef MARIA haaren Vaderlijken naam behouden, dewijl die van MERIAN bekender was,
den welken zij , door haaren echt, van regtswege moest draagen.
Her huwelijk belette hear ondertusfchen niet, de liefde tot
de kunst aan to kweeken ; zij groeide veeleer, onder bet vermeerderen hears gezins en de huislijhe bezigheden, beflendig
aan . 't Was hear niet genoeg, de Natuur, ten aanzien van
derzelver menigvuldige Diertjes, met haare eigene koleuren
op Perkament na to bootzen, maar de lust heving hear insgelijks, otn de verandering der gedierten . en de wonderbaare
hervorming van Rupfen in gevleugelde Uiiijes, Vitjes enz.,
nevens den menigvul ; ig verfchillenden aart en wijze van voortkominge, to ontdekken, als ook bet voedzel, wear door zij
beilaan, naa to fpooren,
Dit apes deeds zij, op dat de menfchen, door de klaare befchouwing flier Wonderen, de verwonderenswaardige wi ;sheid en kragt Gods, in de minile fchep2elen, zouden leeren opmerken en erkennen . En op flat de
Waereld to gereeder haare kunflige aftekeningen en vlijtige
nafpooringen zou deelagtig worden, befloot zij, dezelve in
koper to doen fiuijden, en, met bijvoeging van haare naauwkeurige Waarneemingen, door den druk algemeen to maaken .
Yngevolge hier van zag bet eerfle flak bet licht, to . Fet renberg, in den Jaare 1(579, onder deezen tijtel : Der Rzipfen
begin, voedzel, en wonderbaare veranderirig . Ti7aaiin de
oorfprong, fpijs, era ge/1alte n,visfeling : als ook de tijd, piaats,
en eigen/thappen de ; Rupfen, Ilirmen, Kappellen, Ui/t9es,
hliegen, en andere diergelijae hloedelooze Bees/es, +/erteont
worden . In den Janre i63 volgde bet t veede i uk, 't welk
van gelijken aart was .
Docli
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Hij wierdt gebooren in den Jaare r482, en wierdt to Utrecht
tot den dienst der Kerke toegelaaten . Zijne geleerdheid en voorbeeldig vroom leeven deeden hem welhaast bekend worden . De
Kerk van fleenvliet, een dorp in Zuidholland geleegen, verkreeg hem , door de beflelling van een aanzienl ;jk perfoonaadje
in dat gewest, MERULA bijzonder gunflig, tot haaren Priesterv
Al vroeg hadt hij een gezigt van de menigvuldige misbruiken
en gebreken , ter Roomfche Kerke ingefloopen , en gaf zich
daaroln geheel over aan bet leeven ell onderzoeken der H .
Schriftuure ; dock bet liep aan tot den Jaare i 55' , eer hij
bellondt eenige veranderingen to nlaaken in bet gedeelte vain
den dienst der Misfe, alwaar van de verdienflen en de voorfpraak der Heiliben words gefproken ; voorts , zo in zijne
Leerredeiien als gemeenzaame gcfprekken, openlijk beweerende , dat de Kerk eene 1=lervorininge volflrekt noodig halt .
Zijne groote vrijmoedigheid deeds hem wel beast in 't oog
loopen ; iii den Jaare 1553 verzekerde men zich, eerst vats
zijne Boeken en Papieren, en daarnaa van zijn perfoon zelven, dien men in de gevangenis wierp . Men beichuldigde
hem, dat hij zoude gezegd hebben „ dat bet beter was den
,, Nlisfen, dan eene Leerrede to verzuimen ; dat 'er niets ter
„ zaligheid noodzaaklijk is, dan 't geen in Gads woord dui„ delijk flaat uitgedrukt ; dat bet Geloof zonder de liefde
,, geen wear geloof is ; dat men meet leeven overeenkomilig
„ met de regelen van bet Euangelie, zonder eenigen anderen
,, regel to volgen ; dat de zulken, die hunne eigen goederen
„ verlaaten, om die van anderen to beedelen, geene waare
Dat de H . Schriftuure ons volkomene
„ armen zijn .
„ onderrigting geeft omtrent apes , was ter znligheid nood„ zaaklijk is ; dat de onflerflijhhetd der ziele en de opflanding
„ in belie niet geloofd wierden ; dat eene zekere zeer gin .
„ welijke zonde bier to laude, en zelfs in de Stad R%tne,
,, heerschte ;
dat de Sijnoden en Kerkvergaderingen, al
„ beilonden zij nit a11e de Geestlijkeli der gehecle waereld,
„ ons van de geboden Gods niet moesten aftrckken ." Op
alle deeze befchuldigingen an twoordde MEKULA met cue uiterfle
omzigtighcid en wijsheid,
f--lij wierdt vervoJ ens over ;ebragt
na
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MERULA. (LNG :L WILLS ISZ001 )

na deli Hage , en aldaar genoodzaakt to antwoorden o '
honderd acht Artikelen, welke men uit zijne tchriften l dt
opgeinaakt. Vergeefs tragtte men hens zijne gevaelens to doers
afzweeren . De Staaten van Holland Svaren zeer begaan met
bet ongelukkig lot des vroomen Grijzaarts ; zij be«wonderderi
zijne groote geleerdheid , welfpreekendheid , vroomheid en
liefde jegens de artnen . De ±raanen, tvelhe deeze in 't openbaar ftortten, wager de ge .uigen Runner droef heid ; zij zeidert
open ijk, dat ,zij beroufd tivarerl veil hu ; nen Vader, hunnert
Voot jprarik, hunnen Befcheriner en launnen Vertrooster in
hunne b?hoeften en ongelegenheden .
Onder andere liefdewerken , welke hij , van tijd rot tijd , verrigtte, bath hij itt
zijne Vadertbd, den Briel, voor de artnen een Gasthuis doeit
i}igten. Ieder een klaagde openlijir , dat de Inquif tears de
regten van het Elof van Holland fchonden
Van wija en z~jd
kwamen menfchen in 'sGraarenIia e to zanier, orn voor den
gevangenen to fpreeken .
Midlerwijl waen de Geloofsonderzoekers viijt~g bedagt op
middeien, om den armen man vai' 't leeven to bernov n, tc~
verbranden, of diergelijke ihca We, bet gewoon lot der zo ;enaamde Ketteren, to doer ondergaan ; dock, zo grocr was
de vermaardheid van 's Mans vrootnheid en Godsvrugt, nit
vreeze voor bet yolk durfden zij bun fnood vooruoc ulcu niet
ten uitvoer brengen . Om let gevaar to onrgaan, wanr merle
zij gedreigd wierden, en met een van deeze zank ref te koomen, nrinen zij de toevlugt tot een zeer zonderlingcii list .
Fen aanfienlijk herkelijke, die den tijtel vista Ilsfcbop vain
.Hebron voerde, valt, voor den gevangenen, op line knieen,
nmt ont looter hoofde , de armen over elkander4n gellagen
en met fchreiende oogen, en fpreekt hens in deezer vocge
aan : ,, Gij zijt honderdwaal geleerder den wij alien . \Vij zijn
" overtuigd van uwe goe ae oogmerken, en zijn her met a cent'
„ omtrent de voornaame flukken . Wij verfchillen van u, al,, leer omtient eenige Kerkelijke gewoonten en p'egti ;heden,
,, die onverfchiliige dingen z,jn , en van de °te ~uurders det'
,, Kerke eeniglijk a1'hsugen . Order werp u, a~ naiven, bid iii
„ wil U, aan pie erk en large ui ripraak .n, em oproere!i en
,, o,tgelegenheden to vcrmijdcn . ail ziet ci .t t bet volt ,~
a
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f; verbitterd is ~
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Zoudt gij ors aan de wbede en geweldenaai
„ rij van bet graauw willen blootfiellen ? Behoud uw leeven,
t, her liefde der armen , die , met lleete tra^reu , daaronl
i , fmeeken .
Behoud ors leeven : want tit hangs van u afa
,t Het ecnige, tat wij verzoeken, is, tat gij erkent, tat gij
t, onvoorzigtig en onu dig onderiwinen hebt, laet affc'~af eti
t, van etlijke gewoonten en plegtigheden t die in haaren eigen
,, aart onverfchillig zijn en tat u deeze handelwijze iced
t, dot. Indien deeze bekentenis met nw Geweeten ficijdt,
s, wij verbinden onze zielen voor de uwe," . enz . N a bet
uitfpreeken der laatfie woorden reikte de Bisfchop den Ge~
vangenen de eene hand toe, en leide de andere op zijnett
burst. Deeze aanfpraak bath zo veel iiavloeds op bet gemoed
van n7ERULA, tat hij beloofde tat geen to zullen doer, 't well
van hem begeerd wierdt . Kurt daarnaa w~erdt hij openlijl
ten soon gefield op eels Schavot ; en in piaats van in zijne
tegenwoordigheid de Artikelen to leezen , omtrent welke mete
was overeengekotnen, las men de voornaamtie Arti elen vati
zijn geloof, met eene zo zagte il:cmme en zo fchielijlt, tat
MERULA, die aan bet gehoor belemmerd was, dezelve riot
verfiaan konde. Men voegde 'er, daar benevens, bij, ;, tat
,, hij afzwoor de Ketterijen van LUTHER, en alle dwualingeij
„ die tegen bet rechtzinnig geloof der Roomfche Kerke firee .
„ den ; tat hij alles geloofde 't geen deeze Kerk leerde ; tat
,, hij under eerie beloofde, in haare Gemeenfchap to zullen
;, volharden ; en tat hij verklaarde, tat een iegelijk, die bet
„ tegendeel deeds, zou verdoemd worrier ; tat zo hij t in 't
,, vervolg, andere begrippen voedde, hij zich onderwierp aar
de ilrengheid der Kerkelijke wetter ; tat hij de omfiander~
,, fmeekte, God voor hem to bidden van wegen de Kette •
„ rijen, die hij afzwoer ; en tat hij vergiflenis verzogt vast
„ alle de zulken, die hij tot dwaaling vervoerd hats ." Ver..
vo'gens vraagde men hem met luider fiemme, of hij alles her .
riep, vat men geleezen halt .
Onkundig zijnde van de laag~
middelen, door welke men hem zo eerloos halt misleid, gaf
hij een toefiemmend antwoord . Alleen verzogt hij, zijne At'..
zweering to mogen leezen, voor tat hij die ondertekende ;
loch de Geloofs,nderzoekers gaven hem to autwoord, tat
X 1IL DE.EL~
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zij haast badden, dat stet tijd was zich van daar weg to be4
geeven, dewijl bet yolk veel gerugts maakte .
Het verdient onze optnerking , dat, onder de menigte, eene
zeer groote verandering wierdt befpeurd ; de liefde en 1~et
rnedelijden, welke, zij omtrent MERULA halt betoond, veranderden in haat en gramlcbap tegen hem.
De Afzweering wierdt gevolgd van een Vonnis, behelzende,
dat de fchrif~en en papieren van MERULA zouden verbrand, hij
zeif van zijn Kerkelijk anipt verlaaten, en voorts onbckwaalr
verklaard worden tot bet waarneenien van eenige hoe genaarnde
Kerkelijke verrigtingen ; dat hij zijne Afzweering, op eenen
Zondag, of op een plegtigen Feestdag, to f. cenvliet , van den
prediklloel zou voorleezen , dat hij zou verweezen worden tot
eene eeuwige gevangenis , dat hij zijne zonden alle de dagen
zijns leevens zou betreuren, en_ de kosten van zijn Regtsgeding
betaalen.
MERULA, kondfchap ontvangen hebbende van bet !aag bedrog der Inquiltteuren, bekiaagde zich deswegen, en riep ' uit
met luider femme : „ 6 Mijn God ; is het mogelijk, dat deeze
,, Lasteraar~ niij op eene zo fcbandelijke wijze hebben bedroo •
,., gen ! Ben ilr zwak genoeg geweest om de Waarheid 'af to
„, zweeren, daar ik met den eenen voet in het Graf fond, en,
,, om zo to fpreeken, reeds half flood was ! Naen, mijn God,
„ nimmer heb ik zulk een gedagte gevoed ; nimmer is een za
,,, eerloos ot :twerp in mijn hart opgekoomen ; nimmer heb ik
„ dusd4ianig een belluit genomen met de vijanden van uwen
„ naatn . O Min God! zij hebben mij op eene haatel ;jke wij„ ze, en, never's mij, uw Volk, bedroogen ."
Z' diep griefle, ondertusfchen, deeze affchuwelijke handelwijze bet gemoed van den tederharttgen MERULA , flat hij in
eene zwaare ziehte liorrte . Men brags hem hierom over, nit
zi~ne gevangenisfe to 'sGraaven/iage, in een Klooster to Delft,
alwaar hij eene Wederlegging van het over hem gevelde Vonnis op1le!de . In den Jaare 1555, wierdt hij uit Holland na
,Leaven gevoerd, en genoodaaakt, allc Maandagen, woensdager en Vr itiacren, van water eh .brood to leeven . Hij veridaarde hier open,i,h, flat hij geloofde 't seen bij gepredi~ t of gcfchreeven bait, en flat hij van voorneemen was, zich daaraau
t~
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In 't volgende jaar tragtte men vergeefs, door
onderhandelingen en bedreigiugen, hem zijne gevoelens to doer'
afzweeren, ledger een bewonderde zijne tlandvastigheid, elf
zelfs verfcheiden Leden van 't Hoogefchoole verklaarden opera
lijk, dat deeze Grijzaart onregtvaardig en wreed wierdt be
handeld . De lnquifiteur TAPPER deeds hem van Leuven overbrengen in eene Abtdij in Henegouwen, daar hij bijkans eerl
jaar bleef. De ironing van Sparaje, MERULA voor eenen wederafvalligen houdtnde, gaf bevel, dat haj nit deeze Abtdi j
zou gebragt worded naar eene Gevan enis to Bergen in Hene~rorrwen, en dat men van zijn ltegt~geding een einda zoude
inaaken, lit was 't, het Been de Inquifiteurs verlangden . Dit
bevel wierdt volhragt, op den vierden van Zomermaand deb
Jaars 1557. IV ERVLA kreeg tlaans tot zijn verblijf een zees
akeligen Ferker . TAPPER deeds hem , eindelijk , verklaarer1
voor een wederafgevallenen Fetter, en hij wierdt gevonnisd
onl verbrand to worden .
Zo dra was dit vonnis niet geveld, of MERUr.A wierdt, hel+
iaaelijk, to Bergen overgehragt, op dat men hem ter dooci
mo ;t brengen, vOdr dat zijne Vrienden in Holland gelegenheid
zouden heblaen, om zich tegen bet voorneemen der Inquif tie
aan to kanten : want de Inquifiteur TAPPER, en zijne bedienn
den, vreesden, dat de Staaren van Holland zouden klaaget1
over bet fchenden hunner regten, volgens weike niemand bunner Onderdaanela, bu tenlands, mogt worden to regt gefleld~
't gees in het geval van MERLJLA gefchied was .
Een zijne
Teeven, niet weete de uat zijca Oom to Bergen gevanger
was, kwam in deez,: Stad, op den zevenentcwintigaen Juiij,
's voormiddag c'mtrent tied uuren
bet tijdflip dat MaRUL
nit zijne gev in nisfe kwam, om na de flrafplaats geleid to
Dc goede oude Maya leunde op eenen flok, en verworden .
mids hij zes weeken lang in een akelig gas gezucht hadt t
way hij derniaate vermagerd en verzwakt, dat zijn Neef moei
to hat on' hem to herhennen .
Zo (Ira MERULA deezen waarden 1 eef" in 't oog kreeg, gep
voeide hij eene ongenaeene blijdfchap, en fprak hem aldus aan~
~, Mijn Zoon, dit is de uur" (dit zeggend, verhefte hij zijne
oogca en hander' hemelwaarts) ,, dit is de uur, in welke God
~, Wil t
Dd 2

to houden,
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• wit , dat ik met nlijn bloed verz gele de waarheid, die i
• uit zijn woord gefchept heb . Men heeft rnij buiten lnijn
,, Vaderland gevoerd, en, naa rnij alvorens van de eene naar de
„ andere plaats geleid to hebben , heeft men , einde' ijk , rnij
„ herwaarts gebragt ; ik ben bereid oin aan JczUS CHRisTUS to
• worden opgeofferd, als eene refine oh'erhande y mijne Ziel
„ verlangt om bij God to zijn . De Dieven en Moordenaar~
„ worden zagter daft ik behandeld. Verhaal, apes wat gij ge„ zien hebt , aan onze bloedverwanten en vrienden , in ons
„ lieve Vaderland . Gij zijt rnij altoos gctrouw geweest ; gij
„ zoudt m-ijn erfgenaam geweest zijn ; ik verzoek u, bet ver• lies deezer erfenisfe to draagen, met dezelfde kloekmoedig •
„ held, als ik het verlies van mijn leeven draag . Het ontbreekt
„ u aan geen gezond veriland ert geleerdheid, en gij weet, dat,
„ ao lang het in mijn vermogen was, ik rnij' altoos heb benaar„ ilig d , deeze beide hoedanigheden in a aan to kweeken . Gij
„ zijt meerderjaarig ; tro>>w de Vrouw, die ik u had toegelegd .
„ Veruouw Op God . Draag zorge voor het Gasthuis, welk ik,
„ in den B;'iel, voor de armen heb gefligt . Ik hoop dat mer
„'t geen ik den armen heb gegeeven, hun in vrede zal laaterr
,,, genieten, en dat de Procureur riscaal der Staaten minder on,, meedogende zijn zal clan de Inquifiteurs ." N-aadat M BULA
deeze woorden hadt gefproken, nam hij affcheid van zijnen
Neef. De welbefneedenfie pen is niet bekwaam om eene befchrijving to geeven van de as ndoeningen van medelijden en tederhartigheid, welke deeze twee perfoonen, bij het affcheidneemen, vertoonden. MERULA vervolgde zijnen weg, gaande
tusfchen een Monnik en den Scherpregter, het Volk heeds verlnaanende, God to vreezen, en de Waarheid lit f to hebben.
Toen hij den Brandpaal was genaderd, verzogt hij verlof oni
een Gebed tot God to doers ; dit wierdt hem vergund, en voor
bet Brandhuisje op de knieen vallende, ' deeds hij een zeer vuurig gebed . Terwijl hij in deeze heilige oeffening bezig was, vies
hij ter aarde, uit vreeze, gelijk de meesten zich verbeeldden,
voor den kort aanfiaanden fmartlijken flood ; dock toen men
hem wilde 'opheffen, ontdekte men , flat hij den Geest halt
uitgeblaazen . De Scherpregter, flit bemerkende, weigerde de
hand aan hem to llaan . --~--- Zulk een zonderling elude halt
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NGEL WILLEMSZOON MERULA, in het vijf en zeventig(}e jar
zijns ouderdoms .
Men koelde nogthans den wreeden hoed,
door bet Lijk tot asch to verbranden .

MERULA , ( PAULUS ) wierdt gebooren to Dordrecht , in den
Faire 1553. Naa alvoorens, in zijn Vaderland, de gronden
der Taalkennisfe geleid to hebben, fleet hij acht jaaren aan de
1-loogeli hoolen van Orleans en Gei eve, in de beoefffeninge
voornaamelijk der RegtSgeleerdheid,
Vervolgens Duitschland,
Italic, en ook Engeland bezogt hebbende , keerde hij weder
na zijn Vaderland, met oogmerk o1n zich nie het pleitbezorgen to geneeren . Omtrent deezen tijd verliet de vermaarde
JUSTUS LIPSIUS het Leidfche Hopgefchool.
Dit bewoog de
Heeren Bezorgers , den post van Hoogleeraar in de Gefchiedenisfen aan MERULA op to draagen, als zijnde hem het ge •
rugs zijner geleerdheid na 't Vaderland vooruit geloopen .
Vijfti,en jaaren halt hij deezen post, met grooten room, bekleed, wanncer hij, ter gelegenheid van bet overlijden van
den jongen nousA, daarenboven tot Opziener van de Boekerije van 't Hoogefchool wierdt aangelleld .
Ter herf ellinge
van zijne zwakke gezondheid, als merlee om de bloedverwan=
ten zijner Huisvrouwe to Ro/lock to bezoeken, deed MERULA
derwaarts eene reize , in den Zomer des Jaars 1607, Hij
ftondt nu gereed om weder to keeren na 11-lolland, wanneer
hij overvallen wierdt van eene Bloedfpuwinge, die wel haast
e.en einde van zijn leeven maakte, in 't negenenveertigf~e jaar
zijns Ouderdoms. Van 's mans vlijt en geleerdheid draagen
getuigenis de veelvuldige Schriften, van hem voorhanden : on-

der andere , .Cosmographia gereralis et fpecialis ; Praxis Ci .
vilis :Curie Provincialis aped Batavos, in 't Nederduitsch be •
kend under den tijtel van Praktljk Civiel van ~t Hof van flolland ; ;nnii Frag ;7 enta corn f2o n ;nentariis ; Plakkaaten en
Ordenrantien op 't fiuk der Houtvestes ij ; Tijdtrefoor i/er
Kerkelijke erg Wereldlijke Rpgeeringe, van Chi -istus geboorte
Dit laatfle Werk is naderhand, door
of tot bet 7aar 1200 .
,zajnen Zoon, WILLEM MERULA, vervolgd tot op het Jaar 1614 .
Zie
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VALERIUS ANDREAS,
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MERWEDE,(Baanderij en

vrijeHeerlijkh, v, d,)

MEAWK, eene Rivier in Zuidholland, oorfpronklijk uit de
TJaul, welke een Tak van den Rhijn is, is diet vroeger bij
dien naam bekend, dan naa haare vereeniging met de Boven,
Maas, bij de Stad 1Voudrichetn en bet Katleel LoevE flein,
Zo veel de berigten aanwijzen, heeft deeze Rivier, was haa .
ten loop aangaat, tints de vroegl}e tijden, weinig verandering
van gedaante ondergaan, hoewel zij eertijds veal wijder moat
geweest zijn, en over de Landen, ten Noorden geleegen,
een vrijer loop gehad hebben .
Gantsch onregelmaatig is, intusfchen, haare gedaante .
Nu eeus vertoont zij zich als eene
geheele Zee ; dan wederom words zij tot naauwlijks een
derde gedeelte van haare voorgnande wijdte vernaauwd ; terwiji
zij, op andere plaatzen, hoewel, van nieuws, meerder uitgebreidheid heflaande, met veelvu1d ge Eilandtjes en droogten is
bedekt. flier uit ont1Zaan veelvuldige overftroomingen, ver=
oorzaakt voornaamelijk door hat hoog en veelvuldig Boven•
water, 't welk dikmaals Uijken en danimen doer fcheuren, en
het omleggende Land onder water zetten ; waar bij koomt de
belemmering

van bet afflroomende water, door de Kribben,

jammen en Hoofden, welke in de Rivier uitfteeken, ona
Grond to winners, of tot behoud der aanleggende Landen eu
pijken,
Zie Tegel3w . Staat van Holland
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lagers in Zuidholland, nabil Dordrecht, en aan die Stad in
eigei;dom behoorende, reeds zedert den aanvang der jongst
voorgaande Eeuwe .
Vbbr dcn befaamden Elizabets -J load,
in den Jaare 1421, die den grooten Zuidhollandfchen Waard
overftroomde, was ook deeze Heerlijkheid van merkelijk grooter uitgeftrektheid dan tegenwoordig. Hemels breedte befloeg
bij meer dan achthonderd Morgens gronds, Als jet bijzonders
virtdt men aangetekend , cat de Heerlijkheid zich uitltrekte
zelf tot binnen de Stad Dordrecht, en 'er eene Hoofdkerk
adt, aan ST . NIKOLAAS gewijd, die nag in weezen is . Boven
alle andere Gefligten, in de Heerlijkheid, muntte uit hat Huis
gf slot d~ ,der'wade, waar van wen nog heden eenige Overbli jf--
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blijizels ziet, dock van minder belang dan die van den Jaare
1646, welke bij sMivs, in de Schntkamer tier Nederlan fche
Oudheden, vertoond worden . Zij leggen op een klein ,'ilandtje, in de Merwe, een weinigOostwaarts van Dordrecht ; waar
aan zij, eertijds, naar men wil, zo na grensden, dat de plan
caadien van 't Huis aan de Stalls Muuren liepen . De gisfing
dei zulken, die den naamsoorfprong alleiden van den Franfchen
Koning MEROVEUS, die, in den Jaare x.37, daar van de iligter
zou geweest zijn, fchijnt willekeurig, aithans minder gegroni
dan 't gevoelen der zulken, die willen dat de nabuurige leer.
weftroom daar aan den naam zou gegeeven hebben . Net Kafleei
is van zeer groaten , harden , vaster gebakken been gebouwd .
Aan de zijde van de Merwe vertoont zich bet Muurwerk met
Ruiten, welker punter op en neder flaan . De Ruiten beflaan
uit zwaare verglaasde Steers i, van ongemeene grootte . Van
binnen ziet men nog fleenen Trapper ; die , evenwel, door
ouderdom , bijk'ans onbruikbaar zijn . wijders ontmoet men
'er kleine zwaarbemuurde Vertrekken, welke, eertijds, tot bersinge van Krijgsvolk fchijnen gediend to hebben . Een langen
reeks van Jaaren was de J-Ieerlijkheid, revers her Iriis to Mer,vede, de eigendom van bet aanzieniijk Gefiagt van dien naam,
waar van wij, in een volgend Artikel, zulken fpreeken . Naderhand gekoomen zijnde aan bet Geflagt van raAAT, en ruin
honderd jaaren daar in gebleeven zijnde, kwamen zij, bij erfenisfe , in den Jaare 1550 , aan her Geflagt van BOETZELAAn .
WESSEL VAN BOETZELAAtt verkogt dezelve, in den Jaare 1604,
aan de Stall Dordrecht, voor achtendertigduizend Guldens . De
Heerlijkheid 111erwede, welke hoog, middelbaar en laag Gere ;t
heeft, bezit verfcheiden Voorregten , als Visfcherij, Zwaanedrift, Vogelrij, Tiende Regt, Erfpagten , en andere . Een
groot getal Agterleenen hanger van de Heerlijkheid af ; diet zo
veele, egter, ais v6Or den Vloed van 1421, in welker eenigen
verdronken zijn . Een zeer bijzonder Vonrregt is nog aan de
Heerlijkheid Merwede verknogt , wel waardig om her vermeld
e worden . Drie Markren hieldt men, van ouds, binnen Dvrd•
recht ; een van derze voerde den naam van fleer- Daniels
arkt, naar eenen van de eerfle Heeren van de Mer wede ;
l begun op den vijfden Junij, en eindigde on den dcrticndeno
Vo!
D d 9.
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Volgens eene oude Overeenkomst, plagt de Heer van de Met'.
regtsgebied over de Stad to hebben ; ten bewi jze waar
van de Roede van Jufiitie zijnen Baljuw plagt overhandigd to
Deeze gewoonte duurt nog, hoewel de jaarmarkt
worden.
niet meer gehouden words . Op den vijfden Junij begeeven zich
de Schout van Dordrecht, de Burgemeester, die, als Atnbagts .
beer, den Heer van de Merwede vertegenwoordigt, en de Bal .
juw van de Merwede, die thans den naam van Schout van acht
dagen went, verzeld van Penfionaris en Sekretarisfen, na de
plaats, alwaar de Beer Daniels-Marks plagt gehouden to won •
den, zijnde aan bet Sloebord, tusfchen de Boomftraat en bet
Torentje . De Schout, f?aande aan de zijde van de Stad, over
handigt bier de Rbede van Juilitie aan den Burgemeester-Am .
bagtsheere, onder beding dat dezelve, naa 't eindigen der acht
dagen van de Heer- Daniels - Marks,, hens wederom zal bezorgd
worden, De Burgemeester, ftaande aan den kant van den Rie..
dijk, reikt bier op de R .oede over aan den Schout van acht da .
gen ; die, geduurende bet tijdverloop van acht dagen, bet
Schoutainpt van Dordrecht hebbende waargenoinen, op dent
dertienden der Maand, de noede aan den Burgemeester we .
derom overlevert, van wien zij, vervolgens, den gewoonlijkeu
Schout in handeu words gefleld .

weds

Zie

Befchr, van Dordrecht ;
Toneel vary lIclland ;
LEUVEN, Batt, 111.

BALEN

BOXHORN,
VAN

ERWEDE, (Net Geflagt van) bij ouds van zeer veel aan •
ziens en vermogens, in Zuidholland, alwaar bet, behalven de
opgemelde Heerlijkheid, zeer groote goederen bezat ; van wet •
ke bet, egter, een aanmcrkelijk gedeelte verloor in den bek'Ghreienswaardigen Watervloed vats den Jaare 1421 . In 't aigetneen tnerken wij bier aan, •dat de oudi}e Zoonen van dit Geilagt, gemeenlijk, den naam van DANIEL. gevoerd hebben, geIijk bet veelal gebruikeiijk was in andere Hollandfche Geilagten,
dat de Erfzooneu doorgaans den zelfden naam van GERRJ'r, )AN,
~d T R of andere voerden,
De
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De eerile Heer van Merwede, dien wij vermeld vindeu,
was
DANIEL : hij leefde in dean Jaare I150, en lief na, DANIEL,
die volgt, als merle eene Dogter, welke in 't huweiijk tradt
met -fugo van Teilingen, loon van Gee rit van Teilingen .
1 ugo ito, f in den Jaare 1172, nalaatende Brie kinderen, de
jong(Ie van welke, Floris genaamd, de Stamvader wierdt van
bet Geflagt van Tol, zedert to Leiden en Dordrecht verlnaard.
DANIEL VAN DER MERWEDE, boven genoemd, leefde nog
in den Jaare 1200 . Hij halt in huwelijk eene Dogter van
den Heere van Linde, en verwekte hij dezelve DANIEL, die
volgt ; eene Dogter, die de Echtgenoote wierdt van Philips
van Uiternesfe, Heere van Mathenes, Stamvader van her, Getlagt van dien naam ; en Diderik van der Merwede, Dijkgraaf
van den Grooten Hollandfchen Waart . Volgens zommigen zo>a
het Geflagt van Riede van hem afkomlUg zijn .
DANIEL VAN DER MERWEDE, de derde van dien naam, Heer
ter Merwede, deeds, met Boudewi jn van Vlaanderen, eenen
keer na , erujaleyn, en was tegenwoordig bij de veroveringe
van Conftantinopole, in den Jaare 1204 . Tot loon zijner dap_
perheid, wierdt zijn Wapen vermeerderd met vijftien Gouden
Bollen . Hij leefde nog in den Jaare 1226. Den naam zijner
Huisvrouwe vinden wij tiler vermeld . Zijne kinderen waren
DANIEL, die volt, en Herbert van der Merwede, Knaap,
n den Jaare 1277 vermeil onder de Raaden van Floris den
V, Graave van Kolland.
DANIEL VAN DER MERWEDE, de Vierde, Knaap, Heer ter
Merwede, halt drie kinderen ; DANIEL, die volgt ;
afl ~a'j
tier Merwede, Stamvader van die van Tollotfen, en Adrzaa t
van der Merwede, van welken die van Kiootwijk zijn voortgefprooten .
DANIEL VAN DER M+:RWEDE, de Vijf le , Schildknaap, in
den Janre 1293, liet de volgeude kinderen naa :
1 . DANIEL, d e volgt ;
Dii k van der M~rwede, Ridder to Dordrecht, vermelj
in den Jaare 1344, ell, to laden met zijuen broeder Jan, op
her Jaar 1 369 . Haj halt eell,,u Zoon, lJUe ; tk vacs aer Bier .
D d

wede
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wade genoemd, vermeld op hat Jaar 1393, welke naliet Dirk
van der Me wade , Ridder , Heer van Ethen, Meeuwen,
$aardwijk, Baljuw van Zuidholland in de Jaaren 1414 en 1421 ;
als mede Kaflelein van Oeertruidenberg, waar binnen die van
Dordrecht en de Kabbeljaauwfchen hex belegerden . Hij overleedt in den Jaare 1459, en wierdt begraaven to Meeuwen, on •
der eene verhevene Tonibe , met ziine vier kwartieren . Bij
zijne Huisvrouwe Catharina van Ranst, uit Brabant, verwekte hij eene Erfdochter, Odilia van der Merwede, Vrouwe
van Ethen, Meeuwen en Waalwijk, die de echrgenoote wierdt
van Robbers van Drongelen, en vervolgens Moeder van
I . 7an ride Drongelen, Landkommandeur van bet Duitfche Huis to Utrecht, getlorven in den Jaare 1492 .
I1 . lladewil' van Drongelen, getrouwd met Raas van Borg~
hoven .
III . Odilia van Drongelen, getrouwd met Philips van Ranst,
en bij hem Moeder van de volgende kinderen
(1) Daniel van Ranst.
(z) Henrik van Ranst . ; beide ongehuwd geilorven .
(3 ;y Kornelis van Ranst, Vrouwe van Ethen en Meeuwen, naa hairs broeders flood, gehuwd met Jan van Leefdaal,
een Gelderfch' Ridder, baarde haaren Man
A. Magaretha van Leefdaal, halt eer~t tot Echtgenoot, lialthafar van Weefe ; vervolgens, Jan, Heer van Vliet,
bij Oudewater ; en eindeiijk Diderik van Kroonenburg .
B . Philips van Leefdaal, Heer van waalwijk, Etlien
en Meeuwen, trouwde, in den Jaare z :6, met Anna van Gaveren van Liefringen, en verwekte, onder andere,
a . R'gier van Leefdaal, Heer van Waalwijk,
Ethen en Meeuwen, die in den echt :rids met Jenne van Schoonhoven, en Vader wierdt van
(a). Philips van Leefdaale , Heere van Ethen,
Meeuwen en Babijlonienbroek, getrouwd met Margareta van
westerholt, walker Moeder uit bet Geflagt van Duuvenvoorde
wa s .
(h) . ~`an van Leefdaal, Heere van waalwijk,
eerst getrouwd met Kiara van Hees, overleeden in den Jaare
3 6 3, en naderhand met N. N . Gijfel, weduwe van Jan van
(c)
Boshuiz u .
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(c) Ann
van Leefdniaf , getrouwd met Koen*
raad, Heere van Westerholr.
b. Cv istcf el van Lee fdaal , een der zamen verbondene Edelen, in den Jaare 1566, was getrouwd met Maria
van Schoonhoven, en bij haar Vader van
Fredrfk van Uefdaal, eerst gehuwd met Maria Aalbout, en naderhand met .Emerentia van Oestrum, in den
Jaare 1607 overleeden .
C . ;f an van Leefdaal, Drost van Montfoort, onge-.
huwd overleeden .
(4) Adrian a van Ranst, Vrou a van waalwijk, ge •
trouwd met Jan Milling, een Gelderfch' Ridder, dock zonder
kinderen getlorven .
Diderik van der Merwede, Baljuw vats Zuidholland, boven
genoemd, lief drie onechte Zoonen naa : z . Daniel, overleeden in den Jaare 1512, en, bij Agnes van Bouhefen, Vader
van twee Zoonen, Jan en Dirk .
2.
'an vary der tllerwede,
overleeden, its den Jaare 5580, in den ouderdonl van 92 jaaren, was eerst getrouwd geweest met eene Zuster van willem

van der Merwede, vervolgens met Lijsbet van Zandwijk . Zij
wares de Grootouders van Hendrik van der Merwede, Drosfaart van Vianen . Dirh van der Merwede, boven genoemd,
overleedt to Dordrecht, in den Jaare 1526, gehuwd geweest
met N . N . van Beke{Iein van Haarlem, en verwekte hij dezelve drie Dogters, eene van welke, Agues genaamd, in den
Jaare J572, Nonne to Loosduinen was . 3 . Nikol-ras van d r
Merwede, was Heer van Baardwijk ; hij overleedt in den Jaare 1505 . In den Jaare 1447 was hij in den echt getreedeis
met Margareta Bogaards, to Dordrecht, overleeden in den
Jaare 5473 . De vrugten van deezen echt wares (i) Jan 'an
der Merwede, die kinderen halt, ( 2) bl'ille ; van der 12'er=
wede, gefneuveld in den Qorlog tegen de Franrchen, in den
Jaare 5477, voor bet Stedeken Avennes : (3) 1l'ack cld van
der Merwede, Vrouwe van Baardwijk, gehuwd met Mr . Kor•
nelis de Jonge, Penf onaris van Dordrecht , en vervolgens
.ekenmeester in 's Graavenhage , alwaar hij in glen Jaare
1504 overleedt . (q.) Lipsbet van der Mers'ede, getrouwd
met Willetn vats Bokhoven, in Brabant . (z ) Maria stun der
Mr.
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getrouwd met Pieter Schief , to Antwerpen , en
Moeder van Margareta Scbief', welke tot haaren eeriie Man
Jhadt Karel van IIIimerfeel , en vervolgens Willem van den
Werve, Ridden to Antwerpen, bij welken zij Moeder wierdt
van Karel van den LWrer~'e, die in den Jaare 1604 overleedt,
en, bij Anna Schets van Wefemale, verwekte Jan van den
Werve, Heer van Urk en Emelandt, die eerst trouwde met
Nlachtelt van den Werwe, en vervolgens , to Dordrecht, in
den Jaare 160 , met Catharina , Dogter van Willem van
Drenkwaart, Heere van Gijsfenburg .
3 . Florin van den Merwede, derde Zoon van DANIEL den
vierden vats dieu naam, Ridden, nevens zijuen broeder Daniel, in eenen toot tegen de Friezen, gefneuveld, lies eenen
Zoon naa, Florin van den Jlerwede, Ambagtsheer van Slij .
a1391. --» Omtrent
drecht, en Ridden, vermeld in den Jare
deezen tijd leefde eene N . N. van tier Merwede, getrouwd
met Adam van Lokhorst, welken zij het Ambagt van Slijdrecht ten hu~velijk brags.
4 . Willem van den Merwede, Ridden, vermeld in den
Jaare 1341
an van den Merwede, genoemd op het Jar 1369 .
,,
6, N. van den Merwede, getrouwd met Amelis van Amitel van Mijnden, in den Jaare 1348 .
7 . AIijd van den Merwede, Minnaaresfe van Willem den
IV, Graave van Holland, en bij denzelven Moeder van eenen
Zoon, Daniel van den Poel, die, in den Jaare 1408, door
de Luikenaars wierdt verilagen . Hij lies vier Zoonen naa ;
Gijsbext van den Pod ; Dirk van den Peel ; 'akob van den
'oel, Ridden ; en Clauwert van den Pod, Kaltelein van
akob halt eenen Zoon, Gooswijn van den
Geertruidenberg .
noel, in den Jaare 1412 getrouwd met Geertruid van Dorp,
en verwekte een Zoon, Dirk van den Foci.
DANIEL VAN PER MERWEDE, de Zesde van dieu naam, Rider, Beer van den Merwede en Wieldrecht, wierdt, in den
ware 1341, door Willem den 1V, . Graaf van Holland, verheven tot Baron van de Merwede, 't welk hij van hem tot
een onilerflijh Leen ontving ; to vooren was deeze Heerlijk_
beid ten Leen gehouden van den Heere van Voorn en 't Huis

i4erwede ,

to
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to Gaas, gelijk blijken kan uit een Vonnis, op den achttien .
den Mai des Jaars x560, door den Hoogen Raad van Mechelen geweezen . Heer !DANIEL was een van de zeven Ilaarrotzen, die, nevens zijnen Broeder Floris , met den gemeldetl
Graave, in tie maand Otober des laars 1345, in cen gevega
tegen de Friezen, bij Stavoren, fneuvelde . Bij jenne vacs
der Eem, uit het Land van Utrecht, zijne Huisvrouwe, lief
hij naa
DANIEL VAN DER MERWEDE, den Zevenden, Ridder, als
Dijkgraaf van den Grooten Zuidhollandfchen Waart vermeld its
de Jaaren 136) en I39®. Zijne Huisvrouwe was de Erfdogter
van den Heere van Stein , op d` Maze, bij Mafeik en Hoorn,

en hij bij dezelve Vader van
die Volgt .
Ridder,
~~mbagtsheere vats
.
Willem
van
der
Merwede,
II
Muilkerk, geitorven in den Jaare 14i3, nalaater~ .de eene Erfdogter ,
Jenne van der Merwede, Vrouwe van Muilkerk, getro~lwd
aan Jan van Herlaar, Ridder, Heere van Meerwijk, en na •
derhand met Adriaan van IIerlaar,, die, in den Jaare 1455,
met Muilkerk wierdt beleend .
lNaa eenige Graaden is van
deezen voortgefprooten,
7enne van Herlaar, Echtgerioote van Arend van Lauwijk, die, in den Jaare 1599, Muilkerk verkogt aan Bruin
de Feeter, to Gorichem .
III . Machteit vase der Merwede, getrouwd met Gerrit vans
Vliet , Zoone van Jan , Heere van Vliet en Poelsbroek, eu~
van N . N, van der Lek, of Polanen, Dirks Dogter . Met
Iicrtog ALBREGT was h~j, in dcil Jaare 1396, tegenwoordig
in eenen Veldtogt tegen de Friezen, en overleedt, in den
hloei zijns leevens, in den Jaare 1404 .
DANIEL VAN DER 1\IERWEDE, do Achtfle, Ridder, Heer van
der Merwede, Stein , Poelwijk en Leerambacht . Hij ilorr
j o ng, naalaatende, bij zijne Huisvrouwe l argareta van heiy en, nit Vlaanderen, Weduwe van Lodewijk van Praat, twee
Dogters
i . Margareta van der• Merwede, Erfdogter ter ?er .
wade, Stein en Poe1vijb, getrou-wd met WAhirnl van Brede.
rode,
I . DANIEL VAN DER MERWEDE,

rr
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rode, jongfren Zoone van Reinoud van Brederodt, en veil
Jolente, Erfdogter van . Gennip op de Maaze . Zij baarde gee
xe kindereii, en verkogt, op den zevenden Mal des Jaars
142 4, de Heerlijkheid en het Slot Merwede, ann Lodewijk
van Prnat, Ridder, Heere van Moerkerk en Moerkerkerland,
haaren Halvenhroeder van Moeders zijde, Nevens haaren lean
deedt Margareta eenen bedevart iia Rome. Niet lamb naa de
wederkomst, overleeden zij beiden, in hoogen ouderdoin, in
den Jaare 1451 .
2.
erne vats de Merwede, gehuwd ann Philips van
Sparigen, Ridder, Raad in den Hove van Holland, Zoon van
3ngebrecht van Spangen, en van Evertie van Alkemade, Floxis Dogter, overleedt insgelijks zonder kinderen, in den Jaar
1469 . Met hnaren grader DANIEL den Achttten, was dus dit
aanzienlijk Geflagt, in het manlijk oir, nirgeltorven .
Het Wapen van Merwede was, eerst CCII Veld van Keel,
doorfneeden met een Zilveren Falce, doch wierdt, in den
Jaare i 3o, vermeerderd met vijftien Bij{ans, 0 bollen van
goud .
Zie GOUD1IOEVEN, Oude iloll. Kro?3ijk
VAN LEEU WEN
Bata v. Ihujir .

MssEN . (JOAN VAN) Oeezc-n anam voerde de eerfle Kierk
van den Raadpenfionaris JOAN DE wITT, doch
om zine
trouwloosheid, dien gewigtigen post ouwaardig . In her Vonnis, naderhand over hem gefireeken, worden heal verfcheiden
verraaderlijke misdrijven ten laste geleid eene zwaarder flraff
waardig, den hem wierdt opgeleid . Hij maakte ziju werk
om de geheimife Staatspapieren, Brieven en Reiblutien of to
fchrijven, en voorts de : elve to flellen in handen van zekeren
DIRE VAN RUIVEN , die de zaaken van Prinfe WILLEM VAN
NASSAU, ill 's Grizavenhac, waarnani, nan welkeii hij, ver
volgens, 't geen hij meldenswaardig van VAN MESSEN hadt oat .
vangen, overbriefde . De verraaderlijke Klerk vergenoegde zich
iiiet niet bet openbaar maaken van geheiine waarhedeu, inant
1iij verdigtte , daarenhoven , dingen , ten nadeele vary zijnen
1'4eester, welke, indien ze waar gewccst want , hem ten lwog..
fien

LESSEN, (JOAN
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lien ftrafwaardig zouden gemaakt hebben . Dus verfpreidde hij,
dat DE WITT, door middel van de Heeren BEVERNINGK en
NIEUWPOORT, den Engelfchen Protektor KROMWELL zou ge.
tragt hebben to beweegen tot bet zenden van eene Vloot op
de Zeeuwfche Kusten, om daar door de Provincie Zeeland to
dwingen tot eenpaarigheid met Holland, in 't iluk der Ukiluitit ge van den jongen Prinfe ; waar naa men, zelf in Holland,
Engelsch Krijgsvolk zou brengen, onder een Engelfchen Over le . D E WITT, volgens des lasterenden booswigts zeggen t
f
zou, daarenboven, bet Haarlelnsch Linnen in Engeland hebben when doen verbieden .
VAN MFSSEN zou wijders eene
Kist met geheime papiererr uk des Raadpenfionarisfen wooninge
hebben zoeken to vervoeren . Zeif halt men eenig fpoor, dat
hij een toeleg op des Heeren DE W!TTS leeven halt gefmeed .
Geene zwaarder iiralfe volgde op zo veele reeds begaane of
ontworpene euveldaaden, dan eerloosheid en ceuwige balling(chap . uit Holland, Zeeland, Westfriesland en Utrecht . Nret
weinig liep zulk een zagt vonnis, naar Eelange der misdaad,
bij veelen in 't oog. De Raadpenf onaris zelve betuigde daar
over zijne verwondering en misnoegen .
DE WITT's Brieven ; Secreete Re/olutien
vase Holtcand ; MTZEI A, Deel III .

Zie

METEREN, een Dorp in Gelderland, in den Tielerwaart y
tusfchen Bommel en Geldermaisferns . Met bet nabuurig List,
words de Hervortnde Gemeente door tenen Leera r bediend .
Niet verre buiten het Dorp, aan den gewn eu Rijweg, legr
een fraai Heerenhuis, bet Iluis to Meteren genaamd ; een
hedendaagsch geiligt, leggende rondom in eene Graft, met
een ruimen Voorhof, en voorts van aangenaatne beplant n en
omringd.

METEREN , (EMANOEL VAN) gebooren to Ai twerpen ,- in
den Jaare 1535 . Zijn Vader was een lloekdrukker, en wierdt,
uit dien hoofde, verdagt gehouden van mede de hand to hebben in het vervaardigen van Schriften, der Onroomfche Leere

tog-
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toegedalln. Omtrent den tijd als zijne Huisvrouwe, van EMA·
zich zwanger hevondt, hadt hij eenen Bi}bel in de En.
ge.l[che laale gedrukt, en was daar mede 1111 Engeland gerdsd,
om met het verkoopen winst te doen. lVlidlerwijl deedt de'
Regeering zijn Huis doorzoellen, of men 'er nict, veelligt,.
verbooden Boeken vondt. Zijlle Echtgenoote, weetende dat
hanr Man illderdaad een goed aalltal dusdallige Schriften bewaarde, en vreezellde voor 't gevaar, welk haar dreigde,
decdt eene gelofte, het kind, welk zij onder bet hart droeg'l
indlen 't een Zoon ware, EMANUEL, dat is, God met ons, te
zullen noemen, bijaldien de gezogte Boeken niet gevonden
wierdeu. Tot haar geluk deeden de Hlli,zoekers vrugtlcoze
moeite. In zijne jeugd oeffende zich VAN MEl'EflEN in de Taalen en verfcheiden Weecenfchappen. Ducll zijne neiging fl:rekte
zich uit tot den Koophande!, toen hij den ouderdom b€reikt
hadt, om zich tot een vast beroep te moeten bepaalen. Vaal'
zekeren befl:emden tijd nam hij, diensvolgens, zijll ;verblijf bij
cenen Koopman. lmusfchen wierden zijne Ouders te raade, om
de vervolgingen te olltgaan, na Engeland te verhulzen. 01'
lJUl1uen overtogt derwaarts trof hen het ongeluk, qat het Schip;
welk hen zou overvoeren, door eellen Franschmall aalJgeval~
lenen in brand wierdt gefchooten: zodllt het, ,met yolk en aI, ill
de luch.t fprong. Naadat VAN METEREN zijne leerjaaren hade
voleiIldigd, begaf hij zich n3 L'lnden: een ruim be!l:nall hade
hij in deeze Scad) door het waarneemen van de zaaken vall
veele Nederlalldiche KoopJicden, tot op de overgave van Ant'JA'upen aan de Spanjaarden. Met het verva] van den Koophandel, leeat hij hi!:r door insgeli]ks merkelijk nadeel. Ouder het·
waarneemen van zijll bero~p, hadt VAN nlETEREN zijn werk gemaakt vall het verzamelen van Stukken, de Gefchiedenislen cler
Nederlanden betreffendc. Thans weinig anders te verrigten hebbende, vermaande hem zijll Neef, de Geleerce ABRAHAM ORTELIL'S, aan het opfl:elJen eener NederlanJfche Hillorie de
hund te flaan. VAN MEl'EREN volgde dien rand, en befl:eedde
zijnen overigen leeftijd aall het zamenfl:ellen van een Werk,
't welk nag bij aIle Kenners en Huog[chatters van echte GIi!·
dellkilukken in cere en waarde wordt gehouden. Hij over_
leedt
i"UEL,

M1TIUS, (AtMUA1Vs) Mi rSLAWtE

eiz;

49

leedt to Londen, in den ~aare Y 6 t i het zevenenzeventigi a
zijns ouderdoms~
Zie

RtJYTINO,

Leven van ivan Mho

t erens

UIETttJS, (AnIUANUS) gebooreh to Alkmaar, brags zijn
~eugd en jongelingfchap inzonderheid door in Duitschland, otu
'er zich in de Starrekunde to oeifenen . In den Jaare 1597 berieI
pen hens de Bezorgers van 't Hoogefchool to Frtneker tot

1 er, met grooteti
lof, geduurende eenen reeks van acbtendertig jaaren, onderj
Hoogleeraar its die Weetenfehap, welke hij

Ivees . In den Jaare 1635 overleedt hij in hoogen ouderdom

Behalven verfcheiden Schriftert, de Starre- en Landmeetkund
betreffende, welke van hero her licht zien , heeft hij ook
eenige Werktuigen veryaardigd, tot die t eetenfchappen b
hoorende,
Zie VAL. ANDR. Bibliotho lielg,

METSLAWIER, een bore in Friesland ; in 't Kwartier vat1
Oostergo, in de Grieteni j Oostdongeradeel. Zeer vermaaklijl
is de legging van dit Dorp : reden, waarom men, in de nabuurfchap, van ouds, een aanzienlijk getal Staten of adelijk~
Landhuizen vondt. Wibalda-State, zijnde eene fraaie hul
zing met aangenaame plantaadjen, en Ropta- of RopperdAt

State, zijn daar van nog in weezen .
eetl vertnaard Kunstfehiider, in den
gebooren, hoewel hij zijnen meestet
beefs doorgebragt. De vrugten vats
'a Mans penfeel worden,, hij de Kunstkenners, in hoage waarde gehouden . Twee Stukken s in 't bijzonder, treffen he
be ronderend oog, en worden alge'tneen toegejuiclit .
let ee i
werbeeldt een Kraambezoek van Mannen en Vronw ; her ande
eene Juffrouw, wasfchende haare hancden boven een Lampeti
fehotel,, die van eene Dienstmaagd worth vastgehouden,, terms
rijl een Heer, her tamer in treedende, vaor haar eene bni,
)X11I. DEELd
gins
MET U,

(AI1R1EL)

Jaare iOt5 to Leiden
leeftijd to Arrrflerdatn

rr

IEULEKAT EN, MEURSIUS . (JOAN NES )

gfng maakt. Behaiven den roem van Kunstkennisfe, grog METZV
ook die van een prijzelijken wandel naa9 Een pijnlijk ongemak,
en daar door verhaaste dood, was oorzaak dat hij zijne uitlieekende vorderingen in de behandeling van 't penfeel nog niet
Een Steen in de Blnas deeds hem onduldelijke
verder brags .
fmarten liiden . Hij wierdt . daar van gefneeden, dock overleedt
aan de Kunsthewerkinge, in den Jaare 1658, het drieenveertigae zijns ouderdoms.
Zie HOVBRAKZN .

een Heerenhuis, in Gelderland, in bet Lan drostampt van Veluwe . Het legs midden in 't geboomte, in
eene wijde Graft betlooten , in eene zeer vermaaklijke Lands douwe, die nag veraangenaamd worth door eene menigte Beekjes, welke van de hoogten na beneden •vloeien. Volgens zone
Ynigen Zou bet Gethgt, bij . outs, den naam van Lennepeffein
gevoerd hebben.
MEULEKATEN,

MEuRSIus, (JOANNES) in den Jaare x579 gebooren to Loerduinen, bij 's Graayen thge, uit aanzienlijke Ouderen . Reeds
vddr zijn zesde jaar halt hij, onder 't opzigt van zijnen Vader,
eenig onderwijs genooten in pie Latijnfche Taste, welke, newens de Griekfche, hij verder beoeffende, eerst in .s Hage,
en vervolgens to Leiden, onder den geleerden Rektor NIKOLAAS
STOKIUS, onder wiens Opzigt MEURStUS, op zijn twaalfde jaar,
eene Latijnfche Redevoering fchreef, intusfchen helde zijne
neiging voornaamelijk over tot de Griekfche Tame, en maakte
liii daar in zo fnelle vorderingen, tat hij op zijn dertiende jaar
Griekfche Vaerzen maakte, en op zijn zestiende over een moeilijken Griekfchen Schrijver Aanmerkingen fchreef. Bij de kennisfe d~r Taale voegde hij eene grondige bedreevenheid in de
Gefchiedenisfen en Oudheden der Grieken. Door tit sites be•
haalde MEUISIUS zo veel vermaardheids, tat 's Lands Advokaat
JOAN VAN 0LDENBARNEVELT hem den post van Onderwijzer zij .
ner kinderen opdroeg, en hem niet, sheen in huffs en aan zijnen
tafel nam, maar ook met zijne vriendfchap vereerde ; welke
bij, tot op den dood des Staatsmans, befiendig genooten heefr .
T~

IIQLURSIUS, (JOANNS)
EMESS. (JOANNE

n~)
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'er gelegenheid dat de Advokaat, als Gezant, eenen keer
na Frankrijk deeds, bevondt zich MEURSIUS order deszeifs ge~
volg, in de hoedanigheid van Hof~neester. Ten nutte maakto
hij zich deeze reize, door het bezoeken van de voornaamf~~
Boekerijen, en bet verzamelen van veele zeldzaame Schriften,
welke hij naderhand in 't licht gaf. Te 0rdears beklom hij
den Eeretrap van Meester in de Regten .
Ztiaa z~jne weder.
komst in Holland, droegen de Bezorgers van bet Hoogefchool
to Leiden, in den ,jaare i 6 t o , aan MEURS WS op, bet Hooge
leerampt in de Gefchiedenisfen ; en kort dear naa dat der Griekp
fche Taale.
Hij bekleedde Mien post tot in den Jaare 1625,
rvanneer CHIuSr1AAN DE IV, Koning van Deenemarke, hem
beriep tot Hoogleeraar in de Gefchiedenisfen en de Sraatkun a to
Sorb ; 't welk hij greetig aannam . Veel leedt MEURSIUS, its
zijnen ouderdom, van den Steer. Door pijnen en aanhoudend
werken afgemat, overleedt hij op den twintigtlen September des

Jaars 1639, lies zestigile zijns ouderdoms . Eene geheele lijst
van Schriften, door hem uitgegeeven, draagen kenmerken van
zijuen onvermoeiden vlijt en uitgebreide geleerdheid.
Zie VAL . ANDR . Bib!. Beig. swzalu'ius,
4thence Beig . &c.

May, (JoANNs I~DE) was Dokter in de Geneesktthde, eat
bekleedde, order 't waarneemen van dit beroep, den post van
Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Bedienaar van bet Euana
gelium, to Middelburg. Van 's Mans naariligheid getuigen da
reelvuldige Schriften, deels in 't Latijn , deeds in 't Nederduitsch, welke van hem list licht zien . Bekend is zijne, Pkyfiologia Sacra, of Heilige Natuurkunde, waar in veele Schric .

tuurtexten, de Natuurkunde betrelfende, worden opgehelderd .
Zie

MEYyRING, (ALBERT)

Jaare 145, wie di, op

BAVZE, Dh?. Crit.

gebooren to d rnfferdam , in den
zijuen Vader RR~-

't voorbeela vats
L e 2

SRI,

3'! MEYERING, (ALBERT) MICHtELS·GESTEL, ~~
en zijnen broeder HENRIK, die beiden het penfeel han..
teerden) al vroeg tot de Schilderkunst opgebragt. Doch ilree.
vende na hooger vorderingen) dan deeze, die meestal met
bet fchilderen van Kamerfchutten zich onledig hielden, begaf
ALBERT zich na Italie en Frunluijlt, alwaar hij tien jaaren
doorbragr, om 'er zich te oeffenen naar voortreffelij~ Origineelen en onder h~t oog van kundige Leermeesters. Zeer
vlug en vaardig zijnde in de behandeling van het penfeel) on.
dernam hij mecstal zeer groote en uitvoerige Stukkell, be.
bangzels in Zaalen en Kamers, en foortgelijken. Tusfcbell
beide fchilderde hij Landfchappen, inzonderheid gezigten op
Vorllelijke Lusthuizen, die, door derzelven lommerrijk ge.
boomte, eene verrukkende fpiegeling in het water maakten.
ALBERT overleedt op den zeventienden JUlij dis Jaars 17 14
het zeventigfie van zijnen ouderdom.

DRIK,

Zie

!!OUIUAK~N.

MICHIELS - GESTEL, cen Dorp in de Meierij van 's llert(}gen.
lIsen, aan de Rivier de Dommel, ollgeveer eelt uur gaan!
ten Zuiden van die Stad gel€gen, ell, te gader met het Dorp
Gemfmde, den tijtel van Heerlijkheid voerende. Miehie/s~
Geflel heeft zijnen eigen Regtbank, bella:mde uit een Dros.
faart en zeven Schepenen. De Kerk is een fraai gebouw.
pronkende met een hoogen fpltzen Toren. en omringd van
een Kerkhof met een hoogen lleenen Muur. De Predikaac
heeft 'er eene fraaie wooning, welker Tuin agter aan den
DommeJ uitkoomt, doch moet ook te Germonde dell predikdienst waarneemen. Verfcheiden adeliike huizen leggen in dee.
~e Heerlijkheid.
MIDDAGTEN, ('I Hui.; II) een oud adelijk gelligr, in Gel •
.aerland, in 't Regterampt van VeluWlnzo9m, niet verre van 't
Ruis te Dieren. In laatere tijden heeft men daar nevens gemgt een frani hedendaagsch Gebouw. Reeds vroeger dan in
den Jaare 13 15 was het Slot ter Leen uitgegeeven door de
Hertogen van Gelderland.

Zie

S L IG TI:NHOR iT.
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OOSTERBEERS .

MIDDRLB~RG, de boofd- en aanzienlijkile Stad van Zeegeleegen op het Eiland Walcheren, genoegzaam in het
midden, hebbende gemeenfehap, door middel van eenen Straatweg, met de twee nabuurige Steden Vlisfingen en Veere , van
welke zij, na genoeg, even verre, to weeten ruin een uur
gaatla of iegt . In de legging der Stad zoekt men, met reden,
den oorfprong der benaaminge, als zijnde, van ouds, geweest
een Burgt of Sterkte, midden in het Eiland gelegen : waarotn
ook de $tad, bij oude Schtijvers, den naarn van Medoobur,gum en Medium Cfs rurn voert.
Te weeten, volg~ens de waarfchijnlijktle gisfrngen, omtrent
den oorfprong en iligtingstijd der Steden, moot die van Middelburg gezogt worden in den Jaare 836, wanneer EocARD,
Graaf van Walcheren, om zidi tegen de invallen en Brooperijen
der Nermannen to verilerken, eenen Burgs of Kaileel opworp .
Zuim honderdvijftig jaaren laater, in den afloop der Tiende
Eeuwe, wierdt daar nevens eene Kerk gebouwd, en aan ST .
De voordeelige legging der Plaatze, tot
MAARTEN toegewijd.
het drijven van Koophandel, deeds haar, wel haast, in getal
van Huizen en Inwooners toeneenren . Op het Jaar a r oo was
Mlddelburg reeds eene Stad, en zes jaaren laater aldaar een
aanzienlijk Klooster gebouwd, naderhand in eene Abtdij veratlderd.
Duister zijn de vroegae lotgevallen van Middelburg. Een
vernielende Brand, tot tweemaalen toe in de Stad uirgeborllen,
is daar van de oorzaak : als waar door de oudfle Papieren en
Befcheiden in de viammen verteerd zijn . Een van dezelve, in den
jaare 1492 voorgevallen, leide, nevens driehonderd Hui~en,
de Abadij in koolen, in welke de oudtie en fchoonile Boekerij
van Zeeland bewaard wierdt . Zo verre de hiitorifche berigten
i itwijzen, deelde ,Middelhurg, al uroeg, in de opfchuddingen
to verdeeldheden, welke het Gemeene Land beroerden, In
de laatiie helft der Veertiende Eeuwe nam de Handel en Scheepvaart van Middelburg derwijze toe, dat her deel riarn aan bet
verlnaarde Hanze - Verbond . De L kenhacidel op Engeland en
ik Vaart op Perigal ontvingen telkens nicuwen b1oei, en de
E e
&ad

lard,
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MIDDELl3URG .

Stad meerdere inwooners . Veel deeds 1aar toe , her Stapel .
refit , door w L L E ~i D E N IV, Hertog van Beijeren, aan
die van i1z, Ibnrg gefchonken , iii, den Jaare 1404 , wear bij
hij bevel, dat geererhande Goederen, voor den Lande van
b alc1zeren, overgefcheept zouden worden, zonder dat dezelve
nlvoorens to Midd`lbuvg wren opgellagenIn den Jaare I47g
ontving de Stad een bezoek van den AardQhertog, naderhand
Keizer MAXLMJLMAN ; en vervolgens van deszelfs . Zoone, die
'er , nevens zijne Gemaalinne , eenigen tijd vertoefde, ill
de Abtdij eene Vergadering van 't Guldens Vlies hieldt, en,
ter dier gelegenheid, tien nieuwe Kidders iloeg . Keizer KAREr,
in den Jaare 1515 , de Hulde van de
DE V ontving 'er ,
,andzaaten , als Graaf van Zeeland . Bij de opregting van
etlijke nieuwe Bisfchoplijke Stoelen, in de Nederlanden, wierdt
de Abtdij van Midd'elburg tot een Bisdom verheven, en NrCOLAAS DE CASTRO, van laatilen Abt, tot eerflen Bisfchop be .
vorderd .
Intusfchen vondt de Hervormde Leere ook toegang in Midtie/burg . In den Jaare 1559 bediende GELEIN JANSZOON DE
flooRNE, van beroep een Schoenmaaker, dock, egret, een
geleerd Man, de Hervormde Gemeente : welker Leden, zeven
jsaren dear naa, zo zeer waren vermenigvuldigd, dat de Wethouderfchap, uit ' reeze voor dezelve, de Bloedplakaaten tegen de Onroomfchen niet durfde of kondigen . In her zelfde
year verzogten de Hervormden cam eene Kerk binnen de Shad .
Op eene heufche wijze, met lieden en [meekinge aan de
Predikanten gedaan, wierdt dezelve, door de Overheid,
geweigerd ; dock bet zelfde verzoek, door die van de £onf,?&rie tier nieuwe Relsgie in competenten getale , antler .
naal gedaan, in zo verre ingewilligd, dat hun eene Schuur
o f Pakhuis buiten de Stad wierdt aangeweezen ; wordende bun
sevens een der Burgemeesteren met zijne Lijffchutters ter htmner befeherminge toegevoegd . Lene nieuw bewijs van infchikkelijkheid jegens de Hervormden, was her bevel der Stads
.egenten aan de Roomfchen, om de Ommegangen Tangs de
raaten op to i'chorten, en dezelve sheen binnen de Kerken
to houden . Ben onguniiigen beer nam deeze toefiand vann zaaeta on r 4 t bewind tan u4v, , hoewel lle, is voor en koxa
t@Y
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ten tijd. Want naa een zeer fireng beleg, 't welk twee jaaren duurde, waarin de be!egerden de uiterlle ramp en leeden,
van gebrek aan de dringend!1:c noodwendigheden, wierdt Prini'
WILLEM DE I meester van de Srad, en voegde zich dezelve
Ian de Staatfche zijde, aan welke zij zedert altoos gebleeven
is, hoe weI zij niet altoos bevrijd bleef van inwendige opfchuddingen en beroerten.
Op dit kart bedgt a3ngaande de Hillorie, gaan wij nu
over tot eene meer bijzondere befchrijving der Stad. Middelhurg, zo als wij hoven aanmerkten, na genoeg in 't midden
van het Eiland rfTalcheten geJegeu, is van eene rondagtige
gedaance. Rondom loopt eene wijde Graft, van versch water
en zeer vischrijk. Zij is voorzien van dertien Aarrlen Bolwerken. Acht Poorcen telt men 'er: de Veerfcbe of Noordampoort. ae Koepoort, de Noordpoort, de Seispoort, de Langevijlepoort, de Vlisfingerpoort, de Seegers- of St. Geertepoort, en de Zuiddam of Slijkpoort. De Veerfche, Vlisfin.
ger en Koepoort munten ouder dezelve uit in fraaiheid. De
fchoone en Iijnrechte Haven, aan den Zuiclkant der Stad. omtrent een half uur ga3l1S lang, is wijd en diep genoeg om van
de groOlfie Scb.epen te kunnen bcva3ren worden. Dezelve
wierdt gegraaven in de plaats van de oude Ha ven, die zeer
krom liep, en niet verre van Arnemuiden uitkwam. Zij droeg
den naarn van de Arne; en men wil dat het Huis Artleflein hee
oude Tolhuis van die Haven geweest is. De oude vierkante
Toren, nevens de Wagthuisjes, op deszelfs hoeken geplaatst,
zouden dit gevoelen aanneemelijk kunnen maaken. Van wegell
den aangroeienden Scheepvaart, is de tegenwoordige Haven,
volgens Oktrooi van Keizer KAREL DEN V, verhreed ell door
de Vesten binnen de Stad verlengd, tot aan eenen Toun, de
,DuiveiSloren genaamd: ten welken cinde de St. Janskcrk m.oest
worden afgebroken.
Verfcheiden fraaie Grbol4wen ontmoet men binnen MiddRl.
lurg. Eerst zullen wij de lf7fJueldli,ke I vervolgens de ILrkeJiJlre of Geesttijke Gefrigcen vermelden.
Hee Stodhu;s is een overdeftig en fraai gebouw, margelan~ der Bouworde van den tijd, in weI ken het ge!1:igt wierd r.
D~ eerile flanle~ger daar van was J{AREL DE STOUT!>, in dell
Ee ...
jaare
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Jaare I46 L De Voor- en . Zijgevels, van witten Arduiniieen
opgehaa~d, pronken, tusg~hen de Ventiers, met de beelden ;'
meer oars leevensgroot, en meestal ongefchouden, van Vijfentwintig Graaven en Granvinnen van Zeeland. Een f erlijke
Toren, vau diergelijken Steers, rijst fiaatelijk ten dike ult . In
laatere tijden is hat gebouw, door bet bijvoegen van verfcheiden vertrekken, merkelijk uitgebreid . Voorts ontmoet men
binnen dit Getligt de vereischte Kamers, zo voor de Heeren
van de Wet, als voor andere Koliegien gefchikt, Een fraaie
averwelfde Vleeschhal wordt onder hetzelve gehouden.
De Abtdij, eertijds een Geestlijk, is thins een Waereldlijk geiiigt, als zijnde, zedert de invoering der Uervorminge,
in het Hof van Zeeland veranderd, Van veal aanziens en
vermogens was, bij olds, deeze Abtdij, welke, tints haaren
oorfprong, amen volgreeks van vijfendertig Abten heeft gebad. Perfoonen van den hoogiien rang verkoozen, bij hue
leaven, in t~jd en wijle daar in begraaven to worden : Koning
WILLEM, Graaf van Holland en Zeeland ; deszelfs broader
LORIS, Voogd van Holland ; ADA, Gemaalin vat- Graave FLOW
Ue Abtdij, zijnde een ruim Plain,
Ris DEN III, en anderen.
roar boomers beplant en rondom met deftige Gebouwen beast,
dient, zedert een lingers reeks van jaaren, tot eerie Vergader
Plaits voor de Staaten van Let Gewest, en andere aanzienlljke
(ollegien . Ten hoogilen bezienswaardig zijn de vermaarde
Tapi jaen, met walks de Kamer van Hun Edel Mogende rondom
singers is . Zij zijn hat Kunstgewrogt van eerie JOHANNA DIr
MAAGD, en verbeelden de doorluchtigile overwinningen, door
de Zeeuwen op de Spanjaards behaald . Onder ieder Tafereel
f}aat de inhoal, in een vierregelig Iatijnsch Vaers, uitgedrukt,
Wijdexs heeft men, in de Abtdij, de Vergaderplaars der Hee •
den Gekommitteerde Raadee, en in detains een Schoorfieenlluk, verbeeldende Koning WILLEM DEN III, in zijn plegtgee
wait . De Vergaderplaats der Heeren Gekommitteerde Raadee
ter Admiraliteit in Zeeland, insgelijks onder hat zelfde oak,
tonkt met de afbeeldzels van Prinfe WILLEM DEN 111, ala
dmiraal - Generaal van Zeeland, en voorts met de of beeldin .
den der drie beroemde Zeehelden :MICHll . ADR~AANSzOON e
'1~w 9 ~aor bek , slum sari den Iliad ten gefche ke gages •
vet,

yen,

JAN
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RORNELTSZOON EVERTZEN.

Een fierlijk Model

van een Oorlogfchip verfiert wijders dit Vertrek . Vocrts verderen in de Abtdij de Leden van den Raad en Leenhove
van Brabant, de Staaten van TWalcheren en de Relkenkamer
van Zeeland . Ook vindt men 'er de Wooningen der Heeren
Eerie Edelen, de Gekommitteerde Raaden en den Raadpenfionnris van 't Gewest ; nevens de intrekken voor de Afgevaar .r
digden der Steden Zierikzee, Goes en Tholen ter Vergaderinge
der Provincie. Eindelijk words ook de Graaflijke Munt in'
de Abtdij gehouden .
De Wisfelbank, een vrij goed Gebouw, ifaat op den hoek
der Lange Gistthaat. Alan meer aanziens, egter, is de Bank
van Leeninge, voorzien van een aanzienlijk getal ruime vet .
trekken ; zommige van welke, egter, ten dienile der Westiny
difche MaatfchappiJe gefchikt zijn . Het Latijn/che School overr
treft, misfchien, in fraaiheid en ruimte, alle foortgelijke Gefiigten in gantsch Nederland . De Schoolen zijn vier in getal .
Drie Schuttershoven of I)oelen heeft men to Middelburg :
den Handboog, Voetboog en, de lIusfe ; alien deftige Gebouwen, met ruime Zaalen en welbeplante Hovers . De Kamers
zijn verf erd met een lnenigte Schilderijen, verbeeldende de

Schutters van vroegere en laatere tijden . Even als in andere
Herbergen, kan men 'er, over dag, van het noodige voorzien
worden ; dock 'er geene huisvesting neemen, dan in zekere
buitengewoone gevallen . Van ouds halt men to Middelbur;

Rhetorijkkamer . Het Gebouw, waar in dezelve geplaatst
was, ruitn en aanzienlijk, words nog aangeweezen op de
Groote Marks, ter tlinkerzijde van bet Stadhuis . Thans client
bet voor eene Herberg. 'sGraavenflein, of het Gevangenhuis, tlaande op bet hooglie gedeelte der Stad, op den grond
van den alouden Burgs, wierdt iu den Jaare 1526 gebouwd,
en bevat een goed getal welverzekerde Kamers . Hoewel het
Huffs aan 't Gemeene Land behoort, client ht ook tot een
Stads Gevangenhuis . Her Oostindisch Huh, t}aande muff de
Haven, is een fraai Gebouw, in den aanvaug der tegenwoor •
dige Eeuwe geiiigt. Men vindt in hetzelve, zo- wel de noodige Pakhuizen, in welke de Oosterfche Voortbrengzels wor .
den opgetlagen ~;is
.a de Vergaderplaats van Heeren Bewindbeb .
E e 5
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Pragtig bovenal is de Vergaderzaal, pronkende, on~
der andere, met de afbeeldingen van verfcheiden Bezittingen
der Maatfchappije in bet Oosren . Tegenover bet aanzienlijk
Geffigt, aan de andere zijde van de Haven , legt de Oostin •
difche Timmerwerf, nevens verfcheiden groote Pair- en WerkIiuizen, char toe behoorende . Het 1i'jstindisch Huis is reeds
vermeld, als een gedeelte van den Bank van Leeninge . An •
dare Gebouwen, van minder aangelegenheid, gaan wij voorbij .
Van Pleinen of Markten is ook deeze Stad niet ontbloot .
Een der r~imile Plein.en, in alle de Nederlandfche Steden, is de
Gr®ote Markt, grout ruin zeshonderd Roeden . Achr Straa'ten hebben toegang op dezelve . isehalven de Weeklijkfche,
worden bier ook de jaarlijkfche Markten gehouden .
Acht Kerken , ten dienite der Hervormden, felt men to
Mtddelburg : zes voor de Nederduitfchen, eene voor de Fray
fchen en eene voor de Engelfchen . De eethe in rang, de Oudeof Nc©rdmunf!er Kerk , eerti jds aan ST . P1ETER gewijd, wierdt
$ebouwd in den aanvang der Veertiende Eeuwe . Het is . eene
ruiskerk, lang, van hat Ovst na 't west, tweehonderdentien,
yen breed, van 't Noord na 't Zuiden, honderdachtenvijftig Middelburgfche voeten. Ten tijde der annleilinge van nieuwe Bisfchoppen in de lederlanden, wierdt deeze Kerk tot eene Kathedraale of Hoofdkerk verheven . De vermaarde HADRIANUS
jv ivs ; nevens de dappere Vlootvoogden $VERTSEN, leggen in
deeze Kerk begraaven .
iJe Nieutve Kerk, eertijds hat Klooster genaamd, is een langwerpig, vierkantig en luchtig gebouw, proiike ;ide met een overfraai Orgel, een Pre :kiloel, die weinigen zijns gelijken heeft
in fraaiheid van Schrijnwerkerskunst , en twee Kaarskroonen
van ongemeetie grootte, hebbende drie Tranfen boven elkander .
De Raadpenfionaris DR sRUNE, welken hat ongeval trof,
in dine maand, twee volwasfene Zoonen to verliezen, deeds
dezelve in deeze Kerk begraaven, en, op een Bord aan dei
uur, met vergulden letters, deeze regels fchrijven t
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Gij jonge en dertel lien,
„ Komt aan dit Graf bezien,
„'t Geen
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't Geen dienftig is to weten
„ Twee broeders, jong en herb',
„ Bedekt hier deeze zerck ;
„ Beid' in een nlaandt verbeten . "

De Choorkerk, eertijds her Koor , en dus een gedeelte der
Abtdij, of Nieuwe Kerk, dock thans daar van afgefcheiden
is insgelijks een langwerpig gebouw, hebbende aan 't \' esteirde
ten luchtig Koepeltje.
In de Konfiftorie of Ker ;enkamer
ftaande ten Oosten van deeze Kerk, warden alts Kerkelijke
Vergaderingen gehouden, zo gewoone als ~buitengewoone, jaar~
Iijkfche en unaa»de ijkfche, ak mede de weekli ;k1che Kerkenm
raaden, Wijders heefr men hier eene Baekerij , meestal be
fiaande slit Oude Boeken .
Een gedeelte van deeze Kerk
words tot een Auditorium of Cehoorplaats gebruikt, AanleiI
ding tot bet oprigten van hetzelve gaven de berugte Kerkges
fchillen, in her begin der voorgaande Eeuwe, aan bet Leidfche Hoogefchool, Op dat de Zeeu vfche Jeugd door dezelve
niet zou befinet worden, wierden de Regenten van Middel
burg to made, dezelve gelegenheid tot onderwijs to geeven its
hear eigen Gewest . Dit ontwerp leide den grond van een
Gymnafium Illufire, of Doorluchtig School, 't welk in den
Jaare 1650 Ilaatelijk wierdt ingewijd . Zints dien tijd heefr
men hier gehad eenen volgr~eks van bekwaame Mannen, we!..
ke, met den tijtel van Hoogleeraaren bekleed, lesfen geeven
over de voornaamifie deelen der Geleerdheid en Weetenfchappen . -- Tusfchen de twee finks genoemde Kerken, ftaat de
dbt ijtoren, driemaalen door blixemvuur getroffen, dock tel •
kens luisterrijk uit de asfche verreezen . De tweeds ramp vernielde sevens een heerlijk Schilderfiuk, op kosten van eenen
Nliddelburgfchen Abt, in den Jaare 1524, door den Schildet
JAN VAN MAUBEUZE gemaakt , 't welk veele duizenden wsardig gefchat, en geagt wierdt, geenen weergae in de Christen waereld to hebben . Naa den derden Brand, in den Jaare 171 ~
voorgevallen, is de tegenwoordige Toren ten voorfchijn ge .
koomen ; een uitlnuntend verkituk der Bouwkunde
Het vierkant of Steenwerk heefr de hoogte van ruiin honderdvierenzes .
rig, her Opwerk, tot aan dell Haan, van houderdt`vintig voeten,
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ten, dus in 't geheel tweehonderd vierentachtig voeten . De
Klokken, buiten de twee gewoone Luidklokken, weegen zesenvijftigduizend vijf honderd ponden ; de Klok , die het uur
deaf, weegt dertienduizend ponden .
De Oosterkerk is een fraai gewrogt der hedendaagfche
Bouwkunde ; zijnde een regelinaatig Achtkant, buitenswerks,
over 't Kruis , zesennegentig voeten en vier duimen wijd.
bet Muurwerk, hoog vijfenzestig voeten, is gedekt met een
grooten Koepel van negentwintig voeten hoog . Een fierlijke
Lantaarn fteekt ten Koepel nit. Eene grootfche vertooning
anaakt deeze Kerk, aan 't einde der Breeitraat . In de maand
Julij des Jaars 1667 wierdt zij voor de ee a maal gebruikt.
De Gasthuiskerk, een oud eenvoudig Gebouw, dus ge.
Elaamd naar bet nevensf aande Gasthuis, in den Langendelft.
De laat(le Kerk is de hischmarktskerk, dus genaamd, oni
dat zij nabij de Vischtnarkt ftaat . Haar eigenlijke naam is
,Bachtsgraavenhovekerk, zo veel als agter 's Graavenhof, 't
walk eertijds ftondt in de nabuurige Graavellraat . Deeze Kerk,
eertijds van kleinen omtrek, is naderhand merkeltjk vergroot .
Twaalf Leeraars verrigten hier den gewoonen predikdienst .
~Viet vieraentwintig Ouderlingen en even zo veele Diakenen,
imaaken zij den Grooten Kerkeraad nit .
De Franfche Kerk, een ruim gebouw, itaande in de St .
pietersftrsat, words bediend door drie Predikanten ; nevens
zes Ouderlingen en zes Diakenen, zijn zij Laden van den
Kerkeraad.
Niet zo groot als de voorgaande is de Engelfche Kerk,
dock een zindelijk gebouw, Eon Predikant verrigt 'er deft
Predikdienst.
De Lutherfche Kerk itaat aan den Zuidkant van bet Molenwater. Voorheen hieldew de Leden deezer Gezinte hunne
Vergaderingen in de Spuiilraat. Doch vermids de plaats, om
bet toeneemend getal van Ledemaaten, cc klein wierdt, verkreegen de Opzieners verlof, om eene aieutve Kerk to ftig~
ten, ter drake genoemde plaatze . Dit viol voor in den Jasre
i yo . Het gebouw, langwerpig van gedaante, is keurlljk var .
~ierd . Twee Leersars neemen 'er den diarist rr .,
Dc
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De Doopsgezinde l erk, liaande op de Hoogflraat, hoewet
klein, is een luchtig vierkantig gebouw . Zij words bediend
door twee Leeraars , beiden Leerlingen van hot Anlfterdati.
fche Kweekfchool .
Eindelijk hebben 'er ook de Roomschgeainden en de loo
o
den ieder eene afzonderlijke Godsdienftige Vergaderplaats .
Behalven de Kerken, ontmoet men ook to Middelburg verr
fcheiden Geftigten, tot licfdaadige oogmerken ingerigt : een
Cast/this ; een Dude - Many en- en Vronwenhuis, een ruim gee
bouw ; een .anon - Weeshuis ; een Burger - Weeshuts, i}aande
pan de Oostzijde van hot Molenwater , een uterlijk gebouw,
niet lang naa hot begin deezer Eeawe geftigr, ten groote deele,
lilt eene liefdaadige maakinge eener Middelburgfche Burgeresfe,
LYDIA BORREYS genaamd ; een airmen/drool, gelligt uit de naa'
laatenfchap van JAKOB HENDRIKSZ VAN GR'FSKERI E en zijn~
Huisvrouwe JOHANNA HENDRIKS ; bet Simpelhuis ; bet Pesthuis,
en hot Cellebroershof, bewoond van lieden, die de dooden van
wegens de Armen of nit de Godsl wizen begraaven .
Meer dan eons hebben wij bet Molenwater genoemd . flee
is een ruime Kom, omtrent hot midden der Zestiende Eeuwe
binnen de Stad gegraaven , beflaande eene uitgeftrektheid vats
elf Gemeten en tweeenveertig Roeden, omgeeven van een
sangenaamen wandelweg, met boomers beplant, bet uitzigt
bebbende op verfcheiden Openbaare Gebouwen, welke eene
overheerlijke vertooning uitleveren . De oorfpronklijke be.
Bernming van deezen Kom , is , . bet rijzende Zeewater in
denzelven to ontvangen en op to houden, om, voorts, door
middel van twee Sluizen, de Kaai en Haven to fchuuren en
diep to houden . Molenwater noemt men bet, nmdat een
Koornmolen, door bet losgelaaten water, words road gedrae .
yen .
Ten behoove van de Scheepvaart, heeft men bier een Scheeps.
bank gemaakt, die elders, misfchien, geenen weerga hoofs.
Men zet 'er de Schepen op met hoog water ; 't welk afgeloopen zijnde, ftaan ze op een harden grond, over welken men
droogsvoets gears ken, om de Schepen to kalefaaten en fchoon
to maaken. Een groot gemak, vooral in Oorlogstijden, voor
Qorlogfc;hepen on Keepers : zo ale inzondorheid block in 't be•
gin
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gin der tegenwoordige Eeuwe , wanneer, tar befchaaminge
der naakoomelingen , alleen van Middelbuig, tweeentwintig
$cheapen tar Kaapvaart wierden uitgeiust, bemand met drie~
duizend driehonderdeenenzestig Koppen , en gewapend met
vijf honderdveertien Stukken Gefchut .
Vijftig Gilden tell men to Midaelburg . De Schutter ij is
verdeeld in vies Regimenten, hat Oranje, I'Vitte, Groene
en Blaauwe genaamd, en ieder Regiment wederom gefmal•
deeld in zes Vaandels of Kompagnien ; eene van welke ieder
taacht de Wagt betrekt.
De Regeering beftaat nit Baljuw , twee Burgemeesteren,
tlf Schepenen , twaalf Raaden , twee Penf onarisfen en twee
Sekretarisl'en. Daarenboven heeft men 'er een Kollegie van
twaalf Kiezers, die jaarlijks de wet helpen vermaaken . Naar
gelange van bet toereemende vermogen der Stad , heeft zij,
van tijd tot tijd , A mbagten en Ambagtsheerlijkheden aangewonnen , op hat Eiland Waicheren .
JlliddelIurg heeft, in vroegere en laatere tijden, verfchei .
den Geleerde Mannen voortgebragt . De Heer Mr . PIETER DK
LA RUE, Rekenmeester in de Provinciaale Rekenkamer vats
Zealand, die zeive een Zeeuw en een geleerd Mats was,
geeft daar van eene iijst in zijn Geletterd Zealand. Noemens•
waardig, boven al, zijn under dezelve PETRUS CAPITANEUS,
Geneesheer, Wiskunflenaar en Lijfarts des Konings van Deenemarke ; JAKOI3US ANTONII, Hoogleeraar in hat Kanonijke
Refit ; '?AULUS MIDDELI3URGIUS , Jiisfchop van Fasfornbrone,
Arts en Wiskunftenaar ; NICOLAAS EVERNARDI, Prefideut in
+den Grooten Raad to Mechelen, een uitmuntend Regtsgeleer •
de, en Wader van v~rfcheiden geleerde Zoonen ; TIIEOGALDUS
VAN IIOOCELANDE, een Wijsgeer ; HUCO FAVOLIUS, een geed
Richter ; JOANNE$ WALAtUS, Hoogleeraar in de Geneeskunde ;
WILLEM GOEREE, zeer geoefffend in de Joodfche Gudheden ;
GUALTERUS BOUDAEN, MELCHIOR en JAKOBUS LUI)EKKCR en
JOHANNFS D'ouTRRIN, she beroemde Godgeleerden ; KoRNELI~
VAN BYNKERSHOEIt, Regtsgeleerde, Prefident in den Hoogen
Raad. Behalven deeze en andere, worden, door den zelfden
&hrijver, in zijn Staatkund'ig Zealand, veele aanzienlijke
)liddelburgfche Staatsmaunen opgenoemd : JOHAN en WILLEM

IIDDELI3URG .

$OREEL, P?ETER DE HUY$ERT, AARNOUT VAN LITTERS

rr
en vary

fcheiden anderen .
Het Wapen vast Middelburg is een Gouden Burgs, op een
Rood Veld, geplaatst op de borst van eenen met de Keizerlij p
Kroon gedekten zwarten Arend .

MIDDELBURG, een Dorp en Ambagt, in Rhijnland, niet ver4
re van de Heerlijkheid Boskoop ; beide van kleine aangelegen •
heid ; wordende de uitgeflrektheid begroot op ruim vierhon .
derdvijfendertig Morgens Lands, en het getal der Huizen op
niet meer dan veertien . Dit niettegenilaande fleas 'er eene Kerk ;
dock, om het gering getal vats Ledemaaten, words zij flegts
tweemaal 'sjaars bepredikt, door den Leeraar van Boskoop,
to weeten, op den tweeden Paasch • en den tweeden Pinxterdag,
telkens 's naamiddags .

MIDDELBURG, eerie Heerlijkheid of Graaffchap, sevens een
Steedtje, in Staatsch Vlaanderen, in het Vrije van Sluis. Slegts
een gedeelte daar van behoort aan den Staat ; bet ander gedeelte
is, bij het regelen der Grensfcheidingen, aan 't Hui9 van Oostenrijk afgeflaan . Het Steedtje Middelburg, een klein uur
gaans ten Zuiden van Aardenburg gelegen, was, in den beginne, flegts een Gehugt . PIETER BLADELIN, Schatmeester van
de Orde, van 't Gulden Vlies, in den Jaare 1446, daar van eigenaar geworden zijnde, omringde bet met Muuren en Graften . Zedert is bet dikniaals van bezitters veranderd, dock telkens de eigendom geworden van een bijzor.deren Graave,welke
Stad en Graaffchap ter leers houdt, deels van het Vrije van
Brugge, deels van bet Vrije van Sluis . Geduurende de Oorloges, welke, van tijd tot tijd, ook deezen Oord beroerden,
is het Graaffchap, meermaalen, van meesters veranderd, zijni
do flu eens in Spaanfche, dan in Franfche, en op andere tijden
in Staatfche handers gevallen . De Regeering, beftaande uit een
Baljuw, een Burgemeester, acht Schepenen en eenen Sekretaris, words door den Graaf aangelieid, en is Roomschgezind,
behalves twee Schepenen, die door Hun Hoog Mogenden worden oerkoozen, en van den Hervormden Godsdienst zijn, De
Xerk t~ Middelburg words door de Roamsch,gezinden gebruikt.
Ids

64 MIDDELBURGO, (NJ OLA'c1S EVERHARr r A) airs.
De weinige Hervormden oeffenen hunnen openbaaren Godss
dienst in het nabij gelegen Lade.
MIDDELBURG, (1-let Huts te) weie~r een fleck !ai#ee1 of
$urgt, door Graaf ~LORIS DEN V, tusfchen Alkma ar en Vro~
tiers, tegen de Westfriezen, opgewoxpen . Het ontleende dien
naam van zijne legginge, tusfchen de twee Sterkten Taorne •
,burg en Ni jenburg .
WIIDDELEURGO , ( NICOLAvs RVERHARDI A ) geboore ' in bet
tore Grijpskerke, op 't Eiland Waicheren, niet verre van
de Stad , .%liddelburg, bekleedde eerst den post van Kerkelijk
Regter van den Prins en Aardsbisfchop van Kamerijk ; wierdt,
vervolgens, Deken der Kollegiaale Kerk van sir . GUino ; betleedde, voorts, bet amps van Raadsheer van den, Grooteg
Raad van Mechelen ; wierdt, daarnaa, verheeven tot de waarRigheid van Prefident in 't Hof van Holland en Zealand, en
eindelijk geplaatst aan 't hoofd van den Grooten Raad to Me~
6helen . Met den algelneenen lof van bekwaamheid en onbaat~
uchtigheid, bekleedde hij, achttien jaaren lang, deezen aanzienlijken post, en overleedt to Mechelen, in den Jaare )g32f
bet zeventigfle zijns ouderdotins . Behalven drie dogters, eerie
van welke, ISABELLE genaanld, eene geleerde Nonne was,
lief hij acht Zoonen naa ; vijf van dezelve hebben, door huniie geleerdheid, een beroemden naam verworven ; PRTRUa
IIERONY IUS NICOLAUS, van de Orde der Premonitratenfers,
en der beide Regten Doktor to Leuven ; EVERHARDUS NICO •
LAI, eerst Prefident vall 't Hof van Priesland, en naderhana
van den Grooten Raad to Mechelen ; NICOLAUS GRUDIUS, Grifi
her van de Orde van 't Gulden Vlies ; ANDREAS MARIUS, Kan •
#Tier van hat Hertogdom Gelderland en hat Graaffchap Zut'.
fen ; en, eindelijk, JOANNES SECUNDUS, Sekretaris van Paufe
'AULUS DEN IV . De drie laatstgenoemdera waren voortref"e
Iijke Dichters .
MJDDELHARNIS, eerie Flooge Heerlijkheid en Oorp, in Zuid .
bolland, in her Noordlijk gedeelte van hat Eiland OverJlak..
*ee, aan bet Haringvliet . Dc aam van L : Michiel in Putfen r
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test, welke eertijds deeze Heerlijkheid voerde, is afkotnilig
van haare gedeeltlijke onderhoorigheid aan de Abtdij van St .
lilic.zicl, to Antweqen . Van de tegenwoordige benaatninge
weet men geene voldoende reden to geeven . Volgens de
laatile en naauwkeurigile opneeming, vondt men in de Heerlijkheid, zevenentwintighonderd eenentwintig Gemeten en hone
derdacht Roeden Lands , nevens driehonderd negenendertig
Huizen en andere GebouwenHet Dorp Middelliarnis is
groot en fraai, en mag, met refit, onder de fchoonile Dora
pcn van Zuidholland genoemd worden . Men heeft 'er ver~
fcheiden Straaten ; onder dezelve count uit de Voorflraat, die
lang en breed, en met eene dubbele rife boomen beplant is .
In 't midden ilaat een groote ileenen Pomp . Het Raadhuis,
een fraai gebouw, maakt eene heerlijke vertooning aan bet
eene chide der Straat. Een lierlijk Torentje rijst ten Dake
uit . De toegang na de Ke •k is onder bet ltaadhuis, als door
eene Poort . Het is een vrij groot en ruim gebouw, propkende met een aanzienlijken Toren, hebeende de gedaante, etc
zijnde gebouwd naar lien van bet St . Michielsklooster to lint•
we ; pen . Als eene bijzonderheid vindt men aangetekend, dat
twee agtervolgende Predikanten, NTICOLAUS MAGEnvS en JACOBUS RIDDERL'S, weinig minder clan honderd jaaren den predikdienst aldaar hebben waargenomen . De Doopsgezinde Gemeente, voorheen vrij talrijk , is thans op eenige weinigo
Leden na verfmolten, hehalven den Landbouw, hebben die
van Middelbarnis bun hoofdbeflaan van den Vischvangst, welke bier, voorai in vroegere dagen, met een zo goeden uitfagwierdt bedreeven, dat men vindt aangetekend, dat in Januarij
des Jaars 1745, nevens anderen Visch, op eenen dag negenduizend Kabeljaauwen wlerden aangebragt, in vier of vijf dagen gevangen .
MID DELIS , of Middeli je , met Ax wi/k, een Dorp in lea .
terland, dus genaamd, meent men, omdat bet van ouds tus~
fchen twee Yen gelegen heeft, waar van bet eene dien naam
heefc behouden in een Stroompje tusfchen de Bannen van
tyiiddelie en Warder, loch bet ander thans de Purmer zoa
geheeten worden . De Landerijen worden op ruim achthoaF f
de*'d •
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derdachrenzestig Morgens begroot, en 't getal der F1uzen op
honderdvijfenveertig, net vier IV'Eolens . i3'Iiddetie, even als
veele andere Waterlandfche Dorpen, in de lengte gebouwd,
beflact zeveiihonderd Roeden . Door tusfchenriiirrlten words
de dubbele Iheek huizen dkmaas aigebroken . Dc Ilervormde Kerk s voorzien van een vierkamigen zwaaren ifeeneti
Toren . Dc Doopsgezi;den zijn bier vrij ta!rijk. Door die
Leeraars words thins de predikdienst onder hen waargenornen .
-let weaken en flijren van zo geuaamde Edammer Kans en an .
dere zuivelneering, is bet hoofdbedrijf der IDgezetenen .
MIDD1LSTUM, ecu Dorp, bijkans zo grout en aanzienlijk ars
elders meenig kleine Stad, in de Groninger Ommelanden, onder bet Kvartier H'inf/;igo . Dc vrugtbaar1&d der onileggentie land(lreeke is de bron van den bloei der Pkiatzc en van
den welvaart der Ingezeerenen .
Midilel/lum is de Floofdkcrk
van bet kwartier, houdende de KIafls ahier haare Vergade .
ringer . Do Dopsgezinden , vrij talrijk in hot gantiche Gewest, hebben ook bier eeue Gemeente, weike thaws door
enon Leeraar words bediend .

MIDI ENDORP, (JArron) gebooren to Wde,2zeel, in de Pro.
vincie O'tyfl, in den Jaare I4O . Order den vermaarde
Zrvai/cen Rektor BOOTI-iIUS EPO leide hij de gronden zijner
Taageleerdheid, zo in 't Grieksch als Lotijo. Vervolgens begaf hij zich na Keu!cn, om 'er zich in de Wijsbegeertc ei
Regtsgeleerdheid re oe1Tnen . Naa den geflelden loop volbragr
to hebben, bevorcrde iiiii hem tot Leeraar in de beide Reg
ten en tot Licentiant in tie Godgeleerdheid : waar naa lrij,
eerst to !ie : ;j, en vervolgens nan andere Fioogelchooien,
bet Iloogleeraaampt in do toes heerich ende Peripatetilehe
plijiofophie b ekleeddc . i n 't laatst gedeelte van zijn leveri
s hij Priester, Kanunnik tier Metropo1iraanlihe Kerke t
KeuieE, Deken van her S . Andries - 1apiue1 , Ondorkanfejer,
en voor de tweede mm! Rektor van bet Iioogefchool . Van
wogen 's Mans uitgebreide kennis, bedienden zich aanzien!ijke Vorfen van bern als Raadsnian in de gervigtigfc zaaken
den dertienden Jattuarij des Juats 1613, i
Mij overleedt Q
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63 MIDWOLDE, MIDWOUD, MIEREVELD,(MJCHIEL)
I IIDwoLDE ; een Dorp in Groii ;ngerland, een grout uur goons
van de Stad G •oningen , net verre van de grenzen van het
Landfchap Drcat'2e . Zeer vermaard is dit Dorp, van wegens
de overfraaie Graftombe, behoorende aan bet Edel Getlagt
van NI NR0ODE, wear inede de I erk der Flervormden pronkt.
Het Gevaarte vertoont eerie Graavin nit dot Imis , leevens
grootte, in Mariner uitgehouwen , leggende mast haaren ecrf en
Lchrgenoot, terwijl hear tweede Gemaal, genarnast, aan hears
voeten slant . Boven de Tombe ziet then de Grnnflijke Kwartieren, en ter z~jde van dezelve een verheeven Ker~~ge~Ioelte .
Dc Predikant van dit Dorp neemt insgelijks den predikdienst
wear op de L eke .
MmwouD, een Deilrikt of Ban, dus genoen d, in bet gedeelte van bet Noorderkwartier van Holland, de Vaet • Naor
der Ko gen gebeeten , hegroot op eerie uitgoftrektheid van
mini drie hon3erd een en zestig Morgens Lands . De Iluizen
zijn 'er, van tijd tot tijd, verrninderd, en kunnen geen hooger, dan den mean van eerie Bnurt dra=gen . 'Er stoat nog
eerie Kcrk ; dock deeze is Zeer oud en vervallen .
MIERaVELn, (MICHIEL) een der beroelndfle Nederlandfche
Kunstfchilders, halt tot geboorteplaats de Stad L)el ft , in den
3aare 1 ?, De eerile blijkcn zijner bekwaamheid vertoonde
hij in zij e vroege vorderingen in de fchrijf kunst . Reeds op
zijn acht1 e jeer overtrof hij , ten dien opzigte , ells de
Schoollneesters van zijne Vaderfiad . In den ouderdom van
twaalf jaaren wierdt hij beileed bij den vernlaarden AN'rI-IONv
BLOKLAND, o zich, under liens onderwijs, in de Schilderhunst to oe 'enen . In weinige jaaren maakte hij zich 'eigen
de wijze, op weike deeze groote Man het Penceel h ehandeh.
d e . Zeer uitgebreid en wijdklinkende was de roem, we~hen
n1IERE`1ELD, hoe longs zo meer, behaalde . Lieden van den
eerilen rang vereerden hem met hunnc guest en befcherming .
jxelijde is doende van de leerbegrippen, welke bijzonderiijk
dal; MEN O siMONsz worden toegefchreeven, ware zijn openb< r verblijf, , demons, ten uiterlle onveil~g geworden , alto
de begli phen van dien I erhhervormer, vooral bij ale Rootnsch .

(MICHIEL) MIERIS
MJERIS.. (FRANS
VAN)
1MIEREVELD,
TIEREVELD, (MICHIEL)
(FRANS VAN)
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MlERLO, MIL, M!NELLlUS, MIRAKEL.

(Am}I.)

rendeel uurs van het Dorp {laat het Slot der Heeren VAN
weI eer de eigenaaren der Heerlijkheid Het
is een ouderwetsch gebouw, Jeggende rondom in zijne Grnflen, voorts beltaallde uit zwaar muurwerk ell ecnige dikke
Torens.
GREVENBROEK,

MIL, eell Dorp in 't Land van [(uilt en SInd G,·ave, er.n
groot uur ten Zuidwesten van Kuik. Dij ouds was de Kerk
een groot gebouw, doch nu merkelijk verltleilld, door het infloreen van de Buik, al bng geJeeden voorgevallen. Zedcrt
heeft men het Koor tocbereid tot eene Vergaderplaatzc voor
de Roomschgezinden.
MINELLItJS, (Jon .... NNEs) van geboorte een Nederlander, doch
onzeker van wellce plaatze, is bekend door zijne korte uitbrei·
dingen of aantekeningen op de mee1l:e oude Latijnfche Schrij.
vers, welke in de ~choolen in gebruik zijn. Behalven de bekende uitgaven, zoude HJ nog veele andere Aanmerkingen heb.
ben naagelaaten, die nimmer ~oor den drllll: zijn gemeen gemaakt. MINELLIUS overlecdt in den Jaare 1683.

MIRAKEL. (.Am/lerdamsch) Zeer vermaard, in de Gefchicdcnisfen van Amfterdam, is het Mi,.okel of Wonderwerk, 't
geen, naar men wi!, een weinig voor het midden der Veertien·
de Eeuwc. aldaar zou gebeurd zijn. Het beJoop en de om1l:~n
digbeden daar van worden aldus verbaald. Een zeker perfoon.
leggende op bet krankhedJe, op Dingsdag den zestienden van
Manrt des jnars 1345, kOf[ naa Ve~penijd, hee Sacrament
ontvangen, dochj lang naa zonnenondergang, hetzellJe wederom hebbcnde uitgebraal\t, wierdt het door de Vrouwen,
die den ha\l~e oppasten, ontvangen in een zuiver vat, en
voorts III 't lJuur gcworpen. Eenc der Vrouwen, 's anderendaags, omtl'ent PrI,'I" 'iid, zijnde gaan zitten bij bet vuur, 't
welk d~1l gantfchen nacht gebrand hadt, zag, midden in de
vlammen, de Hollie, zo geheel \Vit, als zij ze in de hand des
Prie1l:ers ooit gezien hadt. Zonder zich te branden, greep zij
de Ho1l:ie uit het vuur, en lerde dezellJe van de eenc hand in
de andere. De Hollie, midlerwijI, eene vuurige gcdaante heb.

ben.

MIRAKEL. (Am/lmlllmsch) MODET. (BERMAN)

(:f

ljellde aangenomen, wicrdt gegeeven aan eene Vrouwe, die de.
zelve, bewonden in een zuiveren dock, in een kist noat. De
mall dcczer Vrouwe, thuis gekomen zijl1de, en gehoord heb.
bende wat 'er gebeurd was, nam de Home uit de Ids[, en ontdelue, bij het naauwkeurig bezigtigen van dczelve, dat zij ziclt
in zijnc hand bewoog, even :tIs het hart van eenen fnoek,
die geopcnd was. Ter plaatze, alwaar de man de Home badt
aangeraakt, b:!kwam dezelve eene vlak, die 'er, honderd en
meer jaaren daarnaa, nog duidelijk aan te zien was. De Priefier,
dus vervolgt het verhaal, vervolgens gebaald zijnde, nam de
Home uit de hand, en leide haar neder in de Ciborie; doclt
deeze wierdt, kort daar op, ledig, en de Hollie, van nieuws,
in de kist bevonden. Twee of drie maalen gebeurde dit won.
derverfchijnzel, zelf naa dat de Hollie in de Oude Kerk was
overgebragt. Dit bewoog, eindeHjk, den Priefrer, de Hollie,
fiaatelijk en met veel plegtigheids, van daar te haaIcn, en na
de voorganade plaats over te brengen. Het verbaal voegt 'er
nevens, dat eell kind van meergenoemde Man en Vrouw, met
vallende ziekte gekweld zijllde, van die kwaale gelleezen
wierdt, naa dat de Ouders en Vrienden het Sacrament, in de
Oude Kcrk, eerlliediglijk bezogt, en aldaar hunne olferanden
gedaan hadden.
Dus luidt hct verlml vall een voorval, 't welle, hoe twijfelagtig ook, en aan verfcheiden bedenl<elijkheden onderhevig,
nogthans aanlciding gar tot het fiigten vall eene Kap~l, op de
pl:!nts, IIlwaar het Wonderwerk gezegd wordt gebeurd te zijn,
welke, onder den l1aam van Kapelle der lIe/lige Stl'de, thans
de Nieuwezijds KapeUe, eeuwen agter clkander vermaard is
gebleeven.
Zie WAGENAAR, B?fchr. van Awpel'dtJ1H.
MODET, (HERMAN) bd.end in's Lands Gefchiedenisfen voor
eenen dier onrlls£ige Predikers. welke, fchrijft IIOOFT, " met
" zaaijen van eeR zaadt, '[ welk, om[onkb:tar :tIs busrckruidr,
" in 't begin bij vlaa gkens geblikkert, naderhand vurighcr vuur
" gegeeven, endtJijk met zo ijslijke flaghen geboldert, ~dat
" nooit van nnder onhcijl, de StJd in gevallrEjker br::ndt ge,. fielt, of wreedelijker en weldigher gcrcl!udt werd." In dell

FfS

j~.

74

ODET . (HERMAN)

jaare rS66, ten tijde der Leeldllorlninge, bevondt hij zich binxien A twee pen, al waar hij zich zeer onbefcheiden aan1lelde ,
in het onbezonnen bekiim nee van glen Predikfloel in de Groote
Kerk, en bet doer van aan?f raaken tot de Getneente . Zedert,
naa het omflNan van Z~eri, z,ee, door de watergeuzen, tot
Leeraar beroepen, gaf hij aldaar meet dan eene blijk van onbeicheid e~~ geestlijken hoogmoed . Jn de hoop en vcrwagt~ng,
tint Middelhurg insgclijks w 1 haast van Ileer zoude wisfelen,
vervoegdc hij zich bij den kloekhartigen Hopman JAKOB sl•
MONSZOON DE RIJK, islet verzoek om toezegging van 't betiwind
over de Abtdij der gem~lde Stad , tegen dat dezelve wierdt
omgezet. Doch als nE RYK, in befcheidene taale, hemn onder 't
oog brags, hoe bet bcllel over dusdanige zaaken Diet aan de
Krijgslieden , maar aan de Overheid ilondt, verbeeldde hij zich,
dat de Ilopman , uit gebrek aan genegenheid, hem zulk een
mtwoord to gemoet voerde . Zo euvel earn hij dit afwijzen,
dat hij op den Predikiloel daar over begon nit to vaaren, tot
groote ontfligtinge van de zulken, die hem kwamen hooren .
Pries w1LLEM, zuiks vernomen hebbende , verzogt onl nader
berigt deswegen aan DE RJJK ; die voorts tot antwoord fchreef,
dat MODETS heerschzucht zo wijd gaapte, dat hij niet flegts in
't geestlijke, maar ook over 't waereldlijke en bet krijgsbeflicr,
den meefler wel zoude wince fpeelen . Zijne Doorluchtigheid,
kennende den cart der tijden, en dat de zelve meet beleid dan
ftrengheid vorderden, ontboodt hem van Zierikzee ten IJove,
en benoemde hem, onder fchijn van verhefJinge, tot zijnen
Hofprediker . In wclken post, en zeif onder bet oog van z'jne Doorluchtigheid, hij zijnen onbezonnen ijver zo weinig wilt
to beteugekn, dat CHARLOTTE VAN BOURBON, 'S Pritifen Gemalin, in plants van MODET, hc~n , in haare moeae~fpraak, isy modet , dat is, oszzf Ii
of o ; L efcIieiden , noemde .
In den jaare i ~U6 oLtnloeten twit dozen Oneuangelifchen Man
to Uti ec'zi , alwaar hij in, elijks ander weerwerk zogt , dan
zich enkei Ic bepaalen bij ale bevordering van bet beestlijk boil
zijeer Genleente . Aithans 's Lands Advokaat JOAN VAN OLDEN.
BARNEVELD, in oi~derhandc1 :ng zijnee met den Grave VAN LEIcESrER, no~mde hem b j naame onder de zulken, die alle Orc, Vrijhedeil en Voorregten om verre werpende, ten hoogilen

MODET. (iTEPMAN)

rr

bewind w<<ei1 ingehroken . Oat de Staarsnlan geene onwaarheid
fpz ak , bLek uat'erhand , toen de Leera< r , naa her vertrek vaii
LEICESTER, deco )ass aanvaardde, help door den Kerkeraad op
gedraagen, otn eenen keer to doen na E ngeland , en, om de
fpoedige wederkomst van den Lan ivoogd, bij Koning~n EL~zn .
BETH ann to houden, en zich dus, zo 't heette, de zaak der
benaauwde Kerke aan to trekken . Gemoedigd door iiet ant •
woord, welk hij, van wegens haare Maje(ieit, herwaarts brags,
inhoudende, dat LEICESTER, binnen kort, met grooter mister
en breeder bewind, zoude wederkecren, tees hem daar door
nog hooger de mood , of Never laatdunkeude onbefchaamd_
held , die, ligtelijk, een onber~; elF acre val ten gevelge konde
gehad hebben, l3innen Utrecht vie! in den jaare T58 ' veel to
doen, over her Stadhouderfchap van 't Gewest,'t wells shuns he •
kleed wierdt door den Graaf VAN NIEUWENAAR, die zich, op
dat pas, in Duitsebland bevondt, om hrij svolk to werven . Leis
zekere aanhang, odder welhen MOD ,T in bemoeizucht uitliak,
zogt den Graaf van zijuen post to ontzetten, en then op to drag gee aan den Baron NOET, man, door guest van LEICESTER, uit
het voetzand opgeho?pen . Otn zijn wit to befchieten, zogt de
Prediker bet geragt van 's Graaven overlijden to docn loopen,
Zelf grog 's mans onbefchofiheid zo verre, dat hij, b j de Graavh ne VAN NIEUWVAAR zic1T vervoegd hebbende, dezelve vraagg
de, of zij gecne tij~iing hadde van den flood haars Gemaals,
dice men zeide in Duitschland to zijn gel orven . Oe 5tadhou .
der, naa zijne wederkomst, bier van vercwittigd, nam 's Mans
bedrijf zo euvel, flat hij here dcedt vatten en in verzehering nee
men : tot merkelijlt ongenoegen, egter, der l3urgcrije, weike
finks in 't geweer kwam , de poorten ge iooten hieldt, en alleen
door de tusfchenfprnak van den geweezen Oud- I eurvorst vai'
Keulen en den Oud Veldiyeere NORRflS , z icil vale daadeiijkheden lief to rugge houden . Oin den (".nave to believers , outzei •
de de Magi rant den Leeraar MODaT zijnen dienst ; in wLlken,
egret , naa eenire weeken iliizitten, hij wederom herfeld
wierdt . Zedert maakte ~1ODET de peis m t deli Stauhouder, in
wiens guest hij zo ditp Twist to diingen, flat hij dikwijls van
hem eraadp.eegd uierdt, cu vervolgers in g4alfleCnr atnc vriendfchap
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MOERDIJK, MOERGESTTL, EHZ,

(chap leefde. waarfchijnlijk zal de Leeraar to tltrecht zijne dar
gen geeindigd hebben.
Zie r . C. H0 FT, Nederl. Ili1q.
MOERDJJK, een gehugt in bet Lend van Zevenbergen, orn
geene andere reden merkwaardig, dan om den menigvuldigen
overtogt van en na bet Strsjen/che Sas.
MOERGESTEL, bij verkorting ook f eflel genaamd, van wegen
de menigvuldige Moeren in den otntrek, dus geheeten, is een
Dorp, gelegen in de Meierij vats 's hertogenbosc,f , pronkende
met den tijtel van Heerlijkheid, De aloude eigenaars plagten
bier een Kasteel to bewoonen, 't welk al zints veele jaaren vervallen is . Niet ouverinaaklijk is de legging van dit Dorp, aan
bet riviertje de Neaner, 't welk bier tamelijk breed is, en, om
zijne vischrijkheid, aan de bewooners eenig beiiaan geef . De
I erk, een fraai Kruisgebouw, met een hoogen fpitzen Toren,
ilaat midden in bet Dorp, en rordt door haaren eigen Leeraar•
bediend.
MOERI{APELLE, met l 'ildeveenen, een Ambagt in Schieland,
to zamen, in de Quohieren der Verpondinge, aangeilagen voor
zeshonderd zevenenveertig Morgens Lands . Loch vermids ruin
zeshonderd Morgens char van vergraaven waxen, heeft men, van
tijd tot tijd, de uitgeveende Plasfen beginners droog to maaken .
In bet geheele Ainbagt, 't welk aan de Stad Rotterdam in eigendom behoort, telt men ruim zeventig huizen . I-let Dorp,
't welk, voor bet overige, weinig aanziens heeft, ontvangt eeni .
gen bloei en leevendigheid van den doortogt uk Rijuland na
Schieland en Delfland.
MOERKERRE, eerie Heerlijkheid in Vlaanderen ; bet Steedtje
Middelburg eu Aardenburger - Ambagt beliooren onder de .
zelve .
MOERKERKE, antlers genaamd MAerkerkerland, of ook wel
Mi j ; . s iI M ~ ren Land vase Moerkerke,

ecu Balj uwfchap in Zuid .
laoliarid, in den Hockfclaen Waard, bevattende de AmbagtseerlijkiiFden Putrersboek, Maasdamn, Mijns Ilecren Land
van

....
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M OERKEI.K E . (Gi flr gt va~a
B . FRANK VAN PRAAT IAN MOERKERKE, die insgelijks
volgt

A. t)AN ;Er VAN PRAAT VAN MOERKERKE . , Ridder
was F1eer van ter iVlerwede, in den Jaare 1473 , en vktl 1\Ioer~
kerke, wijders Balluw van Zuidholla d, en Kamerheer van I1ertoge Karel van Bourgrondien, in den Jaare 1475 . klij 11orf iii
den Jaare 1512, en lief naa
.fi1argareta a t7n Praaat vary 11oerkerke , Vrouwe van fez
Ierwede, g hu vd net Gerrit van Arkei, Heere van rleukelom , Zoone van Otho van Arkel . 1)ertien jaaren naa haareit
Echtgenoot, in den Jaare i56o, overieedt h'j zonder kindereno
:13j uiterilen wile befprnk zij de Heerlijkhe!d Merwede aan Daniel van den I3oedf laar, Zoone van eene dogter van haaren Ooin,
De Heerlijkheid bleef in dat geilagt tot op wesfel van den Boetfelaar, die dezelve, vonr acutendertigduizend Gul lens, aan de
Stad Dordrecht Verkogt,
Lodewijk van Pr aat visa ~'I~oer ker ke ., Arnbagtsheer van Karv
nis en Barendrecilt, overleedt in den Jaare 1537, Bij C~tharina van Egm nd, liatlaartdogter van den Graave van Buuren,
werwekte zij de volgende zes kinderen .
I . .Joost van Praat van Moerkerke , Door - Kanunnih te'
Utrecht, welke twee Balhaartzoonen mallet .
i . Lodeuijk , Drost van Stein, getrouwd met jolent
Dennetieres, van Doornilt, Zuster van Louis Denneticres, Se•
cretaris van den Ironing van Spanje ; 1;ij lief twee dogters fCa
2 . 7an van . oerker ke, Schout vonr acht dagen binneii
Dordrecht, van wegens den Ueere van Asperen en Merwed
Ilierf in den Jaare iGi5, zijnde geWeest, bij it argareta van Riebeke, van Gent, Vaf er van vier dogteren,
II . Lodewijk van Praat van Moerkerke, Deer van Karnis,
florf ongehuwd, in den Jaare 153? .
III . 1J illern van Pr•a at van Moer •k erke, Heer van $arena
drecht, dock, aizo hij, to Schoonhoven, verre beneden zijnen
ftaat getrouwd was, van bet genot der inkomflen flier Heerlijka
held uitgellooten, volgens den uiter1 en wine van zijnen VaderO
Hij verwekte :
i F1

I OERI ET KE . (reflagt 'm)
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7 . Fioris van ,Moerkerke, en
2 . Gerrit van Moerkerke , beiden ongehuwd overleeden .

3 . Willem van Moerkerke, ,gehuwd to Utrecht me
Alijd Ram, wier Zuster de Echtgenoote was van Willem van' .
Nieveld , Heere van Bergambagt en Schout van Dordrechts Zijne dogtcr bhillesnina van Praat van Moerkerke wierdt de
huisvrouw van Jakob van Valladolid, Heere van Sombeke, dock
ilorf zonder kinderen .
IV . Frav~ois van 11 oerkerke, in den Jaare 1535 ongehuwt
overleden .
V . Fran foife van Praat van Moerkerke, Vrouwe van I~arr
leis, was getrouwd met Wesfel van den Boetfelaar, Heere vary
Asperen en Langerak. Deeze overleedt in den jaare r ,i5, der=
tien jaaren naa zijne Iiuisvrouwe . Zij hebben kinderen gehad .
VI . Petronella van Praat van M erkerke , Vrouwe van
Barendregt, in den Jaare 1519 gehuwd aan Philips van Cats, uit
Zeeland, en, naa diens overlijden, zonder kinderen, aan Harmea
van Bronkhorst, Heere van Batenburg en Stein . In hoogen
ouderdom overleedt zij, in den Jaare 1594, nalaatende zeven
kinderen .
t . Wiliesn van Bronkhorst , Ileer van Batenburg erg
Stein, geduurende het beleg van Naarlem, in den Jaare 1573 w
door de hand der Spanjaarden gefneuveld . Bij zijne tweede Echt :
genoote Erika, dogter van den Craave van Manderfcheid, ver=
wekte zij Herman van Bs onkho7 st , Heer van Batenburg,, in
den Jaare 1602 ongehuwd overleeden .
2 . Karel van Bronkhorst, Ileer van Barcndregt, re
Keulen flood geiloken, was, bij Alferac e van Flodorp, Vrouwe
van Biegt, uit Kleefsland, vader van
a. Maxim liaran van P, onkizorst, Heere van 1laten .
burg, getrouwd met Agnes van Kettelaar en Vader van kita=
deren .
b . Anna van Br onk/zofst , die de Echrgenoote wierdt
van Jozef de Malangamba, een Italian
.
C . Petronellra van Bronkhorst , gehuwd aan Marten
Bentinck, nit Gelderland .
3 . Dark van B~ on lzorst , van Batenburg, in den Jaare
iS6t, to Brusfel, op de Savel, onthoofd .

4 . Gijs-

rr

MOERKERKK .

(GeJlagt van}

4 . Gijsbert van Bronkhorst, die een gelijk lot als zijn
broeder onderging .
5 . Maria van Bronkhorst, bij N . vats Klteren, IIeer
van Vogelzank, Moeder van
Eriana van Elteren, getrouwd met Ido van Inhauzen, Heee
re van Kniphauzen, en bij denzelven, under anderen, Moeder
van Eva van Irhauzen, gehuwd aan Maximiliaan, Heere vats
+Cruningen en Heenviiet . Zij eindigde haare dagen to Rijswijk,
bij 's Gravenhage, in den ware i6i5, kinderen nalaatende .
6 . Si~aantje van Bronkho ;st, ongeliuwd geflorven .
7. Lijsbet r2 van Bronkhor st , getrouwd met G errit van
Luxemburg, Ridder, Heere van I-louloigne, in Luikerland,
en bij denzelven Moeder van Bouwe van Laxernburg, Heere
van Houloigue .

B . FRANK VAN PRAAT VAN MOERKERKE, Heere van
Moere van Moerker a en van Kij f hock , boven vermeld, in de
Jaaren 1471 en 1479, verwekte, in ziln eerlle huwelijk mer
N, van Boschhuizen,
Karel •v an Praat van Nloerkerke, IIeer van Moerkerke, in
Zuidholland . , Bij Catharina van Halewijn, dogter van Karel vats
Halewijn, Heere an Maldeghem, in Vlaanderen, wierdt hij
Vader van twee Dogters
i . ` oj7aa 1"an Praat van

oe9 l er e ,

Vro we vale .

Moerkerke in Zuidholland, getrouwd met Lodewilk van Viaat
deren, Heere van Praat, Ridder van 't Golden Vlies, en, in
den ware 1541 ., Stadhouder van Holland . Bij hair overli}den,
in den ware 1540, het vijiinzestig(Ie hairs ouderdoms, lies
ZIJ naa,
3'an van Vlaanderen, Heer van h'Ioerkerke, geilorven in dent
aire
1545, zonder kinderen .verwekt to hebben bij zijue lluis+
F
vrouwe Jacoba van Bourgondie, Zuster van Maximiliaan van
Bourgondie, Marhgraave van ter Veere .
2 . Anna van Praat vary 1 'oerkerke, naa hairs Neefs
overlijden Vrouwe van Moer! ;erhe, in den Jaare 1535 gehuwd
met Joust van St . Oiner, geuoemt Moerbeke, Heere van Lamoul-
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MOERSBERGEN, enz.
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en vooral in den Jaare r y5 r , tot een n mz'en1ijk Landverbli~r,
voor eenen he;vooner met een to iiI;en itoet, ver°;aardigd .
Zic

SMALLEGANGE,

enz .

OE,sBFPG N, eene Ridder- I- ofllac , in bet Overkwartietr
van het Sticht, een half our glens van het Dorp ;oori. Twee
eeuwen was ueze~ve de eigendom van tat gai agt van VAir
WAAT., 't webk zich, coons o 1 gens, v .',N WI L VAN MOERSBij huwelijk kwam hct FIuis in bet GeBEttGEN lies noeniali
we,k het bijhans hondetd j area heeft
VAN
OOSTRUM,
ilagt van
bezeclen . Zedert is het verfcheiden maalcu van eigenaar veranderd . Onder de eigenaars van het eerstgenoei :mde Geiia~t
is meest be'kend,

fleer var ) Zooii
Y
~v egens
~ 1gt)~ I~d
, en ,
Ridaerhoif.ad, Gem gtigde ter Verg ideringe van de Staaten vaii het
Gewest. Gedilurende de heillooze oplchuddi ;agen en onlusten,
in den Jaare 1615, to Laciawarden voorgevaUen, wierdt Heer
ADCLPI3 , sevens andcren, derwaarrs afgeva udig .l, oni 'er de
rust to herfl :cllcn, en der tegen woord ge Regeeringe de hand
Geen hseiu aandee1 fchijnt hfj,
boven 't bo fd to hOthIell .
underhand, gehad to heitben, aan bet voor ;evallene in den
Jan re I6 i $ , en toege aaan geweest to z i jn do denkcw j ze van
de zulken, die 't met den Advokeat VAN CLD NflARNEVFi,o hie1~
den . Althans wierdt hij in 't geheinl genomen van hot vooruaeemen om zich van Woerrfcn to Jerzekeren, door den mond
van den Predikant UITENBCGAARD , die zulks to Lei,ien vernomen hebbende van den Penfionaris ITOGFRBEETS, volgens de
uirgedrukto begeerte liens S'taatsmans, dear van kennis gaf auto
den fleece VAN M0F RSBERGEN , welke zich op dat pas in
' ; Fl a, e bevoodt . Hij brkfde zulks over nan den Sekreraris
i EDEBERG, 'er sevens voegende, „ dat deeze zaak heimelijl
,, behandeid moest worries, en er , in de regenwoordige
,, omilandigheden dcr tijden, voorrnad van wapenen noodir
„ vas ; als merle, dat men de HTii~en to 1JitaiJ1ede , CMOERSRLRGEN, (AOOLen VM DE wAAr,,
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; OERSI3ERGEN (ADOLPII

VAN D1

WAAL, 1feer v .)

j

" Eem en to /tb'oude behoorde to bezetten .'' Niet lang dear
naa, was hij, nevens audere Utrechtfche Gemagtigden, tegenwoordig in de vermaarde onderhaiidel~ng, ten huize van DA1o1CL TRESEI,, eerlten Klerk der Algen eerie Staaten, met eenige Hollandfche Afgevaardigden, wear in gefproken wierdt over'
de haiidhaavfttg van 's Lands Vrijheid tegen de aanilagen, welke thans gevreesd wierden . Niet vree,nd was het , overzulks $
dat, bij de verandering, in het firaks gcnoemde jaar voorge~
vallen, de Heer VAN MO R~BERGEN Uit bet Lid der Ridderfchap genet wierdt, en, niet lang dear, naa, zilats de gevan6
geneeining van 's Lands Advakaat, en om de vriendichap met
help gehouden, bet Vad :rland verliet, de wijk neemende na
Nhmfferland . Eeni ;e Ruiters, op hem afgezonden ; betrapten
hem aldaar , hoewel buiten de grenzen van den Stant, en voerr
den hem, onder een fierk- geleide, eerst na Zutfen, en ver,
volgans na 's Graavenhuage, alwaar hij, geduurende den tijd
van drie weeken , bij~,a dagelijhs ondervraagd wierdt . D
handel over 't verzekeren van IVoerden, boven vermeld, alto
dezelve 's Prinfen oogmerken wederftreefUe, was de zwaarf~e
misdaad, welke men hem to Taste leide . floewel hij zich zelj
ven als oflfchL ;ldig aanmerkte, gaf hij 'er, egter, zijne Huffs
vrouwe kennis van, en verzogt hear , de gunst van zijne
Doorluchtigheid Prime MAURITS to zoeken~ Doch, toen hij
vernam, dat, naa bet onthoofden van 's Lands Advokaat, het
Schavot eenige dagen fl:aan bleef, en de Scherpregters ire
'sHage vertoefden, lief hij, door d' fineekingen zijner Echt .
genoote en den read zijner Vrienden , zich beweegen, den
Algemeene Staaten om verghfenis to verzoeken, Hij verwor `
dezelve, op voor waarde „ dat hij zich eerie maand onthouden
,, zoude op ziln Huffs to Moersher,;en, om orde op zijne
„ zaaken to f~ellen, zonder met iemand to molten fpreeken i.
„ dell met bewilliging van Graave ERNST KAZIMIR VAN NASA
~, sAU , welke, om op hem bet oog to houden, eenige Sot .
,, daaten op bet Huffs zoude leggen. Dear naa zou hij ten
,, Lande nit trekken, zes jaaren dear buiten blijven, dock
„ buiten verlof der Algetneene Staaten en die van Utrecht,.
„ niet wederom dear binnen keeren ." Naa verioop van de
geffielde maand , reisde hij , door bet Land vats Kleeve, na
Iiii
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TS,

OGLE, (PIETER) enz.

Roljfein, alwaar hij vertoEfde, tot dat de veranderde toetland
van 's Lands zaakeu help deeds wederkeeren .
Zie

BRANBT,

Reclatspleeging,

MOERSCT-TA s, een Fort, in IJ,ti7er-Aiiil'',?t, omtrent een
vierendeel nur gaans vary de Stad Hui t . Eerie Bende Soldaaten, flannde order eenen Majoor, houdt aldaar Bezetting .
De Sclr~ans diem ter dehkinge van eerie Li pie, voor welke
cen grout deel Land order water kan genet vorden ; 't wells
de voornaamfle flerkte der genoell?de Stad uitmaakt .

MOGGE, (PLETER) Beer van Re esle , Burgetneester van
Zieri zec, en, wegeas die Stad, Afgevanrdigde ter Vergaf eringe van de Algemeene Staaten, was, in deal jaarc t 47,
revers andere Regcnten, in den haat van het Gemeen gevallen, alto hij geoordeeld wierdt, 's Prinf n verb ffl~g to hcb
ben tegen gehouden . Bi~kans ware hij een ilag off r gcEvorden van de moorddaadi e woede , bij z9ne annkomst nit
's Ilage, met den t!ewoonen l otterdamiclien Beurtman , to
Ziep i °zee . Aan 't Erode van de Have4i opgewagt van eerie
raazende meni ;te, rukte men den Heere MOGGE den hoed van
bet hoofd , tooide die» met een Oranjelmt , ontnam hem den
Deegen, en voerde hem, op eenen Wagen, na let Hecren
Logement, alwaar hij eerie niaand lan in bewaring wierdt
gehouden . Men tvil dat deeze opilu ttn~, her verk was vary
eenen der nieuwe Regenten , weike, met den Bargemeester
begaan , dit middel verzonnen halt, om Uem voor h t woedend Graauw to heveiiigen, ides vro ~gc°r, den naa de cankomst van zijne Hoogheid, wierdt de Zleer IUOGGE nit zijne
hegtenisfe ontilagen,

MOINE, (STEPHANUS La) gehooren to C'rlae, its Frankrijk,
bekleedde, met veele toejuiching, bet Leeraarampt to Rouen
under de Franfche I- Iervormden, toen hij beroepen wierdt tot
FIoogleeraar in de Godgeleerdheid aan k t Hoogel pool , en ;e~
woon Leeraar in de walfche Gemeente, to %eiat'Gix . fIij aanvaat•d -

iOLENAARS - GRAA ', MOLENBEEK, enz .

~S

vaardde lien dubhelen post ; niet, evendwel, zonder alvoorens
Engeievd hezo ;t to hebben, alwaar hij, to Ox fort, den Eeretrap van Dokter in de Godgeleerdheid heklom . Tot in bet
vijfenzestiglte jaar zijns ouderdoms , bekleedde hij 't ecn en
antler beroep tot bijkans algenneen genoegen . Bekend is lies
Werk , door LE MOINE in 't licht gegeeven , onder den
rijtel van i/aria Sacra, of Heilige Stcf en .

Zie Mrmoires du Ten ps .

M0LENAARS-GRAAti, een Ambagt en Dorp, in Zuidholland,
in den Albiasf rwaard, dus genaalnd naar bet ilroompje de
Graaf. lies Ambagt words gefchat op zevenhonderd drieen•
zeventig Morgens Lands, en bet petal der Huizen, op ruim
vijftig. De Hervorlnden hebben 'er eene Kerk, en worden
door eenen eigen Leeraar bediend .

MOLENBEEK, een looiaend water, in Gelderland , in de na •
buurfchap van A ;- nhern, zijnen oorfprong neemende flit de
nabij gelegene bergen . Het words dus genaamd . naar de

Molens,

welke bet, om en in de zo even genie! 'e Stad, anti
den gang houdt, De Beck outlast zich in den Rhijn .
eene heerlijke Lustplaars, in Zeeland, op let
weleer de eigendom van den IIee= e Mr .
ADRIAAN DE HUYBERT, Burgerneester van
Zierikzee, erg Dijkgraave van den Laude van Scrouwen .
MOLENBERO,

Eiland

,S'cr~ou ven ,

MOLIN/EUS, (J0ANNES)

weleer Leeraar order de Renlonn
liranten, en zeer bekend door zijn Ontwerp van Godgeleerdheid, onder den tire! van Geesriijk IVopeu his , 't welt, alt
een kort begrip kan worden aange,nerkt van bet zameni}eirel
van Godg&eerdheid en Zedekunde van den vernlaardcn Pru
LICPUS VAN LLMBURCH.

MOuNIEUS, (PETRUS) gebooren ill I'rankrijk, ill den Jaarc
1563 , zoo, waarfchijnlijk, in zijne vroegc jeugd, bet leeven
Ce
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11 OLIN)EUS, (PETRUS) MOM ER, enz .

verlooren hebben , iii den berugten Parijfchen moord, zonder
de trouwhartigheid eencr Dicnstmaazd . In rijpen ouderdom
verlict hij zijn Vaderland, flak over na Lngeland, en oeffende zich i1daar in de Godgeleerdheid onder WITACKER , REItvot,n en andere vermaarde iViannen van then tijd . Vervolgens
ecnen keer na Leiden gedaan hebbende, oin 'er den beroein •
den FRANCISCUS juNius to hooren , wierdt hem, zedert,
in den Jaare 1§94, het Hoogleeraarampt in de Wiisbrgeerte,
aan 't Hoogcfchool dier Stad, opgedraagen . Zes jaaren halt
hij dier post bekleed, toes de hlervorlnde Gelneente to Parijs hens tot haaren Leeraar verkoos, Eene wijl tiids naa
zijne wederkomst in Frankrijk, begaf hij zich ua de Provinzie , otharingen, b j de Prinfesfe CATIHRINA , Zuster van
Koning RENRIK DEN IV, om derzelver waggelend Hervormd
Geloof to fchraagen . Hij f aagde daar in gelukkig, en keerde niet to rug to Par::/s, flan ma den flood dier Prinfesfe,
Thans to Parijs wedergekeerd, beriepen hero de Verzorgers
van 't Leidfche Hoogefchool, zo wel ais die van Saurrur,
tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid . Doch, vermids hi]
o min van zijne Gemeente, als van bet Franfche Sijnode,
geen ont(lag konde bekoomen, was hij genoodzaakt, die beide aanbiedingen van de hand to wijzen . Nogthans vertrok
hij, naderhand, na .Sedan, in die hoedanigheid, en to gelijk
als gewoon Euangelieprediker. Hij overleedt, eindelijk, ITS
iet eenennegentigtle jaar zijns ouderdoms , nalaatende eene
menigte Schriften , over vcrfcheiden onderwerpen . 's Mans
'child des Geloofs is ook derv Nederduittche Leezeren bekend,
h o1~1nER . Deezen naam voert, in de Provincie Gelderland,
Advokaat - Fiskaal of
mptenaar, welken men, criers
de
Prokureur noemt . Hij heeft, in bet geinelde Gewest, eeneu
trbflitut- Momber onder zich,

MOMMA, (wlt,nEr,~Ius' zeer bekend in de Gefchiedenisib
der Nederlandlche Kerke , nit hoofde der gefchillen , zijnen
wegen, to Illsddelburg voorgevallen . I-Iij bekleedde het Hoog :
eeraarar1pt in de Godgelcerdheid, onder bet waarneemen van
wanneer 'er eerie PreevoQi e~ redikd east a to l ees
1

MOMMA,

(WILIIELMUS)

r

ikantsplaats, iii de i raks genoenlde Zeeu vfche Stad, opengevalien zijnde, hij, tot bet vervilllen an dezelve, verkoozet~
wierdt, door bet C/Icj .tin Q ;ra1ifi 'atu~;i, bciraande uh Afrevaardi ;den van do tVethotaJeKhs~p en vats den I crheraad,
aan welke, in dot Gewe; t, de verk ezing hoot. Doch de
bsits van 1i aiclaet en, om haare goedkcuring van dit beroep
verzogt zijrde, weigerde dezelve ; voor reden geeven .'e dot
r~toMMA verdagt was van fchad Ii}he nieuwigheden doelende
bier nae.i e op de Cartrfsan/cJ 14erfytellingen , etc zijire Iloo ;heid, Prins WILLL t DE ill, daaren oven, kort to vooren,
nun de Zee
: wflhe l(erhen ~udt gelLirreeven, zij hadden, ter
handhaavinge van de rust, in bet vervullen vale Lc :raarurnpten, worn! hct oog to houden op bet wecren vats dtrsdanige
atieuwigheden . Van boon •c igesinge zondt, daaret~boven, de
I<lasf s berigt anti den Prince, die thans ('t was in den ware
a6«) mer bet Loges van den ;;rant, voor Mau'Jlrh ht leg.
Docn hit getTrelde Kol!egie lies zich bier door r iet otnzetten,
n oar vervoegde z ch hil de Regeering - van x%1fddelbuvg, met
verzoek om derz~lver tusfcheukomst met rat en load. hiet
vrugteloos was dit aanzoek . II~t beruep van MOMMA wie dt
gist befits voor wetdg verkiaard, m ear hij , deerenboven, tot
Iioogleerdar iii do Godgeleer {hcid en I Icbr ceuwfche Tale, aan
fret Doorluchti School der Stad, aaugelleld . Lints then tijd
wierden 'er eenige Afgevaardigden benocmd , . om zich bij
MOMMA to vervoegen, en denzelven na zijue uieuwe handplaats
to geleidon .
Intusfchen halt mete zijne Iloogheid, van hot voorgeva Hone,
niet onkundig gelaaten ; welke bier op twee Ilrieven fchre .f,
eer en anti den beroepenen Leeroar , antis in hij denzelven
raadde, z.ijn outllag uiet to verzoeken , voor drat hEt gefchil
was bijgeleid en een anderen aan de Regecrini; van
burg, orn ale zaak tiict verder voort to zotteu, voor en nicer
bij zelve nadere fch'kkingcu zoude ferraakt hobben .
'ange
liikeu inhoud was ook een Brief non hot Kohegie g;erigt . Mo~it .a zondt ecu antwoord non zijlte Ilooghcid, in beleefde bewoord :n en, &ch lies zich, Cgter, door de Z eouwfch : Ale c .
vaardigdcn, die reeds bij hem wren, overh a1et tot de seize
:4t en horn
na M dJclburg, nicttegenilaaud4 de Kiasiis vats 1I'~~ c/
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l;adt verzogt
verzogt,, het
het beroep
beroep to
te willen
willen afflaan
afllaan,, alto
alzo hij
hij noolt
noolt
hadt
een
:lIs
eell Waar
waar Herder
Herder zou
zou Warden
worden aangezien
aangczicn,, maar
als cen
als een
maar als
Huurling, die
di<! ides
niet door
door dedcrechte
reebledeer
dCllriiiin dede SchaapenLIal
SehaapenL1aJ vain
van
I-iuuriing,
CHR1SH!S wns
was gekoomen.
gekoomen .
CHRISTUS
Onder dit
dit alles
m MOMMA
jJ;fiddelburg, alwaar
alwaar men,
Under
alleskwa
kwam
iio itoteIWidde'burg,
men,
cerlarg, toe11el
toedel maakte
maakte am
oln hem
hem to
en op
op den
eerlang,
tc bevestigen
bevestigen ell
den prepreciikrlocl
te brcngen;
daar toe
alzo
to gcreeder
gereeder ging
ging men
men char
toe over,
over, alzo
dikUoel to
brengen ; te
(le
Kdigsraad zich
den
zich ill
in de
de zank
zaak gemengd,
getnengd, en
en voor
voor den
cae fimger
Burger -- Krijgsraad
!~ieLlWel1 Leeraar
Leeraar halt
hadt verk1
verkl?:1rd.
Vergeefs zondt
ZOIldtzijne
zijne I-IoogHoogi;ieuwen
end . Vergeefs
die IReget'ring,
hc;d
ann de
het IKollegie
ell aan
aan
hc d fI~herFe
fcherpe Brievcn
Brieven aan
.egeering, het
ollegie en
1I1~MMA, inhoudende
inboudende ernIt
erlJlt'!.:; verbo
vt:rb~d om
om met
met dede bevestiging
bevestiging
!,~MMA,
voart to
te gaan
g8an.. De
De Krijgs
Krijgsraad
vcclc voornaame
Burgers
.aad en
en vecic
voornaame Burgers
voort
begeerden bet
hd tegendeel,
tegendeel, in
jn 't't midden
midden brengende
brengende bet
het gevaar
gevaar
%egeerden
van oproer,
oproer, indien
indien bet
het werk
gcencll voortgang
voortgang hadde
hadde.. lvloMvan
werk gecnen
1VI0MI\B,
de Regeering
Regeering under
onderhaare
haurebeicherming
befchr.rming halt
hadt gegewelken de
M , wclken
nomen,
wierdtdan
danbevestigd,
bevestigd, opopden
dennegentienden
negenriendenJulij
nlij des
des
nomen, wierdt
Jaars i1677,
nag dies
(lien feliden
zclfuell dag,
zijne Intreerede
Illtreerede ,,
C77, en
en deedt.
deeds, nog
dag, zijne
,Jaars
een ongehoorden
ongehoorden tocloop
tal'loop van
van lieden
lied ell van
en
onder
under een
van hoogen
hoogen en
la2gen
rong.. De
DePrins,
Prins, dit
dir vernomen
vernomen hebbeladc,
hebbeilde. zondt
zondt bevel
bevel
iaagen rang
aan
de Klasfis,
Klasfis, om
dc orde
ordeder
del'h r-':erke
handh~aven tegen
regen
aan de
om de
erke tote handhaaven
de
zull:cn, welke
van de
de ononde z~a1ken,
welke de
de aanvoerders
nanvoerders gcweest
geweest waren
wares van
geregeldheid, zo
zo als
aIs men
men die
die noetndeA
nOl'lude,
De
Klasfis, zich
zieh to
te
geregeidheid,
De Klasfis,
f"fidddblirg niet
nlet veilig
veilig oordeeleude,
zat thans
thuns to
te Plisfingm,
oordeelende, zat
iWidddbuig
Vlis/ingen,
~n
d~g"1nrdc
Doehverver_
en dµgv
rde aldaar
aldaarhet
betmeer
meer gcmeldc
gemelde Kollegie.
KollegieDoch
IJlits de
de Regeering
Regeering der
der eerstgeuoeinde
eerstgcnocmde Stad
Stad niet
hits
niet gedoo~de,
gedoogde,
pat iemand
elders, 't zij
zij KerkeJijk
fiat
iemand hanrer
haarer Burg-eren
Burgeren elders,
Kerkelijk of
of Wae.
Wner~ldlijk, to
te regt
KerkeJijk
reidlipt,
refit 'rondt,
'londt,g'ng
g'ngdede Klasfis
Klasfisover
over tot
tot het
het Kerkelijk
llfdoen
der zaake
zaake,, tegen
niet vericheellcn
gedaagden.. De
?fdoen der
tegen de
de niet
verfeheenen gedaagden
De
VFN eli
VAN DER
DEll WA
WAAH:N
ell DE
DE MEV,
MEl", die
Dredikanten VAN
hredikanten
d e in
in het
bet beroep
beroep
van n1OMMA
lI10~lMA inzonderheid
gcwerkt hadden,
wierden nit
nit de
de
van
inzonderheid getiverkt
hadden , wierden
Ktasfis
dekoinst
komst van
van Prinfe
Prinfe WiLL£iil
iasf s gczer,
gezeto Naa
Naa de
W ~LLEM te
to Midde/soMM
!;U1'g, verliet MO~l~H
de
Stad, en
vl:rtiOk na
na Delft,
Zij4
de Start,
en vertrok
Delft, Iflzde,burgvns tOt
tot zij11en Vriend
Vriend W1LIiE~1
van den
den beroemberoemDen
rILHEM ANSLt\i\R,
AiSSLAAR , Schoonzoon
Schoonzoon van
JOANNES COCCEJvs,
en Leera
ar in
c ie Stad,
(len JOANKr:S
COCCEJU~, en
Lcerar.r
in riie
Stad. Bier
h,j
den
flier gaf
gaf hij
?ich over
over ann
aan zijne
zijnc geliefde
gelicfcl~ Letteroe
Letteroeffenillgen;
die,, egter,
egter,
rich
ieningen ; die
fpo~dig
een verhnasten
verh~2sten flood,
dood, very
verfJ
oedig wierden
wierden nan;ebroken
fgebroken door
door een
porznak~
door geweldige
geweldige bartkloppingen,
hurtkloppingcn, ontilaan
ontllaall nit
nit droef
droef..
~crzaak door
de
vnrvokingen. Den
tJe~d
9,~ pirgeflaane
\1irg;efiaane v~rvo!;in~~nll
Der os
opnlerldiJge
j ;~id Q'IF;~
ov
merkli ge \V(1ar.,
wary
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tli;;
her, dat
zints Zijn
zijn vertrek
uit IvDdch!bu1'g,
dig is
is bet,
at l\!Oi\I:'IA,
MOMMA, ZintS
vertre'k uit
'dde1huir,
een ,aargeld
Jaargeld bc];wam,
valgells Zomlili
zommif~~n
ecn
bek vain, volgens
en nit
flit 'ss PrinCcl1
Prin4en goegoeen da
dart de
de Raad
Rand van
vall zljne
zijne 1-ioeglield
! i()('ghcid 1-Jcn;
dcrcl1,
deren, en
hem ~:aarne
;carne zou
zou
bevo;'derd
hebben tot
tot Huogleeraar
Huogleeraar aan
aan 'r't Hoag-erda,,!
rc D'),isbevorderd hebben
Hoogefehool to
bJl! z,,:.. Van
Van's
werkzaamheidd en
del;kwijz(! getuLen
gctui,;cn de
de
he
's Mans
Mans werkzaainhe
en deekwijze
Scl;riften,
!ieht gegeeven,
gegeeven.
Schriften, door
door hem
hem inin't't licht
Zie Eer/le
Eer/le Oorfp;'ong
der Bredertpistcyl
Broedertwistcfi ;;
Zie
Oos/prong der
!Io!/andji:l1e !.l1ercurius,
IIollandfcLze
lklercurius, enz.
enz,

CHRISTOFFEL VAN)
VAN ) een
MOKDr.AGON,
Spanjaa,d,, doch
ONDflAGON, ((CHRISTOFFEL
een Spanjaard
dock
LandsGefchiedenisfen
Gefchiedeni!,fen,
omzijne
zijne dapper_
dapperoverbekelld
overbekend inin's
's Lands
, zo
zo om
als lofiijken
loflijken inborst,
hij,, zelfs
der
heid, als
heid,
inborst,om
om welken
welken hi)
zelfs bij
bij veelen
veelen der
Landzaaten,
gehouden . Van
in waarde
waarde wierdt
wierdt gehouden.
een en
en antler
ander
Landzaaten, in
Van 't
't een
eenige flaalen
fl:aalen openleg
openleggen.
zijn beleid
beleid gaf
gaf hij
hij
zullen wij
wij eenige
zullen
;gen . Van
Van zijn
eene
proeve inin 't't ontzet
ontzet van
van de
de Stad
Srad Goes,
Goe.~, in
ill Zeeland,
Zeeland, die,
die, in
in
eene proeve
den
Jaare 1572
1572,, door
door de
de Nasfaufchen
NasGmfchen belegerd
belegerd was
was.. MONDRAMONDRA.
den Jaare

GON,
den rang
rang van
van Kolonel
Koloncl bekleeddL,
beklecJd;:!, tot
tOt bet
het ontzetten
ontzetten
CON, die
die den

der
Henog; VAN
ALVA,
der Stad
Stad last
lastontvangen
ontvangen hebbende
hebbende vall
van den
den Herto
VAN ALVA,
ging,, op
op den
den twintig(len
twintigften ()cobey
October,, te
R
elgen
op
grog
to fcheep,
/cheep , te
to Bergen op
den Zoom,
Zoom, met
met zijn
zijn Reg~lnent
Reg:ment`'Vaalen
Waalen ,, waar
waar bij
bij zich
zich eenige
eenige
den
Spllnjaards
voegden, in
in apes
alJes drieduizeud
~panjaards ell
en Hoogduitfchell
Hoogduitfchen voegden,
drieduizend man.
man .
Zich
ge13atende, alsof
Zich gelaatende,
alsof hii
hij 't'top
op de
de Na,faufc!Je
Naciaufche Vloot
Vloot gemunt
gemunt
had de ,, wendde
wendde hij
hij den
den f~even
fl:evcn Zeewu:lfts,
doch deeds,
deedt, we!
weI
hadde
Zeewa;rts , dock
haRst, het
tc wncr
gaun. onl
am to
te voet
ha,ast,
betmeerendeel
meerendeel van
van zijn
zijn Volk
Volk to
water gaan,
voet
tia
bet Eiland
Eiland Zui-lbei'elirod
un het
Zuirlbel'el,md to
te trekken,
110ewel
mijlen
trekken, loo,
wel 'er
'or twee
twee mijien
en drie
drie diepe
worverdronken Land
Land en
verdronken
diepe Killen
linen moesten
moesten doorwaad
doorwaad worden.. Zeker
Zcker Brabander,
Braballder, DIRK
DIRK IlLOEMA,lRT,
dicll
oord
WOOlllien
BL0EMAART, in
in dien oord woos_
llgtig, hadt
hem deezen
Elk zijiler
zij,;er Soldaaten
agtig,
halt heirs
deezen weg
weg geweez'cll.
geweezen . Elk
Soldaaten
op bet
bet hoofd,
hadt hij
bath
hij een
eon zakje
zakjemet
met Busl:i'llid
Bnskruid en
en Twcebak
Twcebak op
hoofd,
Qf aan
nan den
ehangen . MO
DOACON, volgende
of
den lack
ha15 ggehangcn.
:V10"'f)::tAGON,
ziincn Gids,
volgende ziiren
Gi rls,
en vooraan
en
vooraantreedende,
treedende,ftapte,
fl:ap:~,islet
met do
d~ zi
zijnen,
tot de
de knieen,
knicen,
;nen, tot
tot de
de lendencn
lendenGll in
in 't
't water,
ell hragt
hrngt het,
het, in
ill maim
ruim vier
vier
zomtijds tot
zomtijds
water, en
admen
aan de
de overzijde
overzijde,, met
met verlies
vedic's van
van fiegts
flegts lJegell
uaren bids,
tijds, aan
negen
llldti
in den
den firoom
firoom verdronken
verdronken wrrel1.
warm . Do
m&1I ,, die
die in
Debelegeraars,
belegeraars,
/lier
vcrwittigd,
'er den
den fpc
fp(,tt mode,
l;ll~dl:, en
en gunden,
gur.den,
i er van
van verwittiz
d, dreeven
dreeven 'er
den Spanjaarden
Spanjaardcn d~n
d<:ilit !:BlltfdJC
tl'!
dp~arer.bo\'ell,
iarenboven , den
gaiitfcbelJ~cl;t
nacht am
cm zz;ch
;ch to
G
G go 5S
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droogen en
hen . Met
droogen
en tote ververP
,'erverfchen.
het aanbreeken
:l3nbrcl.'ken V:lO
M t bet
van den
den dng
dng
trok
de St~d
blj de
de bcl-~nerden
bcJ.'~c~den
trop MONDRAGON
MoNDRAGON op
op cue
Srad nr.n
an ~; 'r't welk
welk baj
vernomen
zijnd;!.. dClclven
tot ccn
ccntl1
uitval deeds
deedthcfjuicen
hdiuiten:
vernomen zijndti
uczelven tot
n uitvai
waar door
ecu opening
opening hehbellde
hehbe~ide bekoome!:,
hekoom° , rukwaar
dIJor de
de Koiotrel
Koloncl cell
rukte hij
en drcef
1 er :r :irWop
·le
bij ter
rer Sr<~d
Stud in
ill,, en
drce[ de
de bbekgeram
oh de
tic viu;t;
viu t ; ~waar
vaar
naa hij
ongernoeh , w..;,lcrkeerde
naa
hij,, ongemocid,
deplants
plaals,, v::n
hij
w4Jcrkee de z~anapie
van w;;~!~e
!ke hij
was
atgevaaren.. I)cor
Door dit
was atgevaaren
tilt bcdl
beds ijf br~g!
br ..gt hij
nj get:ll
burr kkiJ,,:l
kl~illi:hrik
r •i k
in Zljlien
betel ZOm'l'ih,~n.
ZO1nT1g fl, zeit'
zej o:lder
O :'I er ':c zijnen.
in
zijnen vijanC
vijand,, hoewl'1
zjrteil,
hem
roekeloosheid b~[c!Jul~i,~den. Tilt
heal des
des van
van roekelooshetd
;)t 10('n
1o,~n van
van llir,
tit
en meenig
en
meenigantler
:mderkiosk
kl~ckbccirijl',
bcclrijf, bcl
bt!;W1Ul
hij,, in
;w- m liij
in 't
't volgende
volgende
jaar
1573 , de
janr J5i3,
wa;:rdigllciJ
vall Stadhouder
Sladhollder van
van Zeeland
Zeeland.. In
de waardi
hck1 vau
In
hoedaI;ighcid vuerde
vocrdt hij,
hij, in
in 't
het bevel
bevel
deeze
deeze hoedanigheid
't volgC!llde
volgetide jaar,
jaar, het
binnen Middclhurg,
't welk,
welk, door
door Prins
Prins WILLEM
binflen
iLiddciburg, 't
WILLEM DEN
DEN I,
I , zeer
zeer
lIaauw
ingellooten wierdt
Nr.a
drie weeken
weekenIijdens
lijdens
naauw itigeflooten
wierdt gchollden.
gehouden . N
is drie
van
aIle de
hefloot de
van alle
de onheilcn
onheilen eener
eener b~legerde
bclegerde Stad,
Stad, befloot
de SpaanSpaanfehe Kolonel,
ft:he
Kolonel, met
metzijne
zijneDoorluchtigliLid
I.)oorillchtighdd in
JIl onderhandellag
onderhandeling to
te
treeden
de Stad
Stad over
over to
te geeven,
geeven, mils
mids mete
mell hetn
hem en
en zijne
zijne
treeden en
en de
vliegende Vaandels
Vaandels lies
Iiet
Soldaaten, met
met pakkaadje,
pakk::adje, wapens
wapensenenvliegertde
Soldaaten,
lolittrekkcll, en
uittrekken,
en de
de burgers,
burgers, die
die zulks
zulks begeeren
begeeren mag.en,
Inogten, onbe.
onbefchadigd aan
aanland
land zeite
zett.e.. De
De Prins
Prins zulks
zulks
I'chadigd
aan Vriendenbodem
Vriendenbodem aan
weigerende, en
en de
de belegerden
belegerden op
op geene
geene andere
andere voorwaarden,
weigerende,
voorwaarden,
dan
dan van
van genade
genade of
of ongenade,
ongenade, willende
\villende ontvangen,
ontvangen, zondt
zondt agoN
MON-•
tot autwoord,
antwoord, eerder
aarde to
DRAGON tot
eHder clan
dan in
in deeze
dceze voorw
voorwaarde
te
DRAGON
de Stad
Stad aan
aan twintig
twintig plnatzen
pl~atzen to
te zullen
zullen in
in brand
brand {Ieefieeberusten, de
berusten,
ken, en
en vervolgens,
vervolgens, in
in eenen
eenen uitval,
uieval, zich
zith zelven
zelven al
al vegtende
ken,
vegtende
laaten in
leend~ zijne
zijne Doorluchtigheid
Doorluchtigheid
Iaaten
in fiukken
flukken hakken.
hakken . Toen
Toen leende
aan eene
eenenadere
nadereonderhandelirig,
onderhandelillg, bij
bij welke
het oar
oor aan
het
welke bedonge11
bedongen
wierdt, „" dat
aat MONDRAGON
de zijnen,
zijnen, suet
mer geweer
en pakpakwierdt,
MONDRAGON en
en de
geweer en
,,
het Eiland
" kaadje,
kaadje, het
Eiland lI
1I"1Icht'l'cn
zOllden ruim
ruim,'Il,
mits laatende
laatende
alc/rer •e n zonden
n , miss
" de
de Vestingwerken
Vcstingwerken en
en Ootlogfchepen
Oollogfchepcllo o:;hefchacligd.
Op ziju
zijn
,,
hefchadiy d . Op
" woord
woord van
van eere
eere zou
zou hij,
hij, bb:ll11en
twee maanden,
maanden, tot
tot den
den
„
mien twee
., Prins
Prins wederkeeren,
Heer van
van ST
ST.. Al
den
„
wederkeeren, of
of den
den Heer
AI DEGONDE,
LEGONDE, den
„
" Ilopman
Hopman JAKOB
J AKOB SIMO
SJ~IONSZOON
DE
RYK
en
ec:nige
anderen,
.NSZOON DE RYIC en ecnige anderen, op
op
,,
voeten flellen
" vrije
vrije voeren
ilellen."." Op
Op den
,!cn eenemwinti
Febru'lrij
eene :twhitig`len
6 f1:cn Fel)ru
~rij ververIiet
liet MONDRAGON
MONDRAGON de
de Stud,
Stnd, en
en wierdt
wierdt to
te 'Tn'
Ncuze aan
land
'er lndeuze
aan land
gezet.. Ten
Tenaair7ien
nail lien der
der even
e\"cn gemelde
gemt:ldegevanenen
gevaugcnen
llieldt hij
hij
genet
ldeidt
zijn
woord, en
:lijn woord,
enfprak
1iHak,, char
daar 't't pas
pas gaf,
gaf, Manncntaal
l\1allllcntaal,, om
om
d;erlClver
te bevordei
bevordelcn.
t~r
.zelver otlt1l2~
ontfla to
n,
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In de m and Junij des wars 1575 ontnioeten wij MONDRA •
in cencn uanflag op de Ki~mde t , de F; c e!lrd en de
Rui,gcs;hia , drie Pol"er,c an het I - I~.illr;ndfchc D ;cp, bij D9rd
rec.'it . l)e ge~egcnheid dims oord vernom n hebbenue nit eenige
Spuanschgezinde Ingezectenen, brr;gt h :j duizend Schutte,s van
zijil Waalsch Regiment, net twee Vaandelen Spanja rden, deels
to fchccp, deels to voet en half iiaakt, bij laag water, op bet
Eiland ; daar hij, fpoedig, nleestcr wierdt, alzo de Staatfche
fchepen flraks de wijk natnen . Zierikzee viol hens in de vol .
gende ninand in hauden . Gelegenheid tot blijkvertoon van zij .
nen edelmoedigen cart verfchafte deeze bemagtiging aan MONDRACON .
GASPAR VAN VOSBERGEN , Hoogbaljuw der Stad, hadt,
geduurende het beleg, met eenige ndere Stedelingen, zich in
't Spaanfche Leger , 't welh daar voor lag , vervoegd , met
last, zo als zij voorgavelr, om de Stad, bij verdrag, over to
geeven ; niet, evenwel, zonder in hetzelve eenige Ooriogfche •
pen to begrijpen, met welker Bevelhebbers zij vooraf moesten
fpreeken : weshalven zij Vrijgeleide dcrwaarts vcrzogten . 0NDoch vas~ERGEN en de
DRAGON hewi±iigde in dit verzock.
zijnen bewerkten bet tegendeel , aanwijzing doende aan de
Scheepsover!Ien , welke Dijken , tot beveiliginge der Stad ,
men hadt door to fteeken, en sevens zeinen beranmende van
wederzijdfche verkondfchappinge . Zeus befchikten zij , dat
'er, hij nacht, yolk in de Stad gebragt wierdt. Bij hunne wederkomst nit de Vloot, maakten zij den Spanjaarden diets, dat
zij, alvoorens in onderhandeliag to treeden, in de Stad verfiag
moesten doen van de bewilliglnge der Schepelingen . VOSBERGcN, newt ovcrgaan der Stad, dims bedrijfs gedagtig, en bet
ergile voor zich zelven vreezende, halt zich to zoek gemaakt,
dock wierdt ontdekt eti voor n7ONDRAGON gebragt ; d e hens,
voorts, zijn voorgaande b d~ijf herinnerde , en , met eenige
feherpheid, vraagde, of hlj ~vel wist, de beniagtiging der Stan
daar door zes maanden verwijld, en, door zijn wcderllreeven
van den Koning, den flood verdiend to hebben? VosBEr,G N,
op de best mogelijke wijze, hier tegen zijne verontfchu diging
hebbenue ingebragt, fief z'ch voorts de Spaanfche Bevelhehber
dus ec elmoedig nit „ flat hij , 't geen anderen den flood wear_
q , did zouden keuren, preen, en vergilf .nisfe wa~rdig agtte;
GON,

rr 2

ON
DRAGON .

(GIIRISTOFFEL

VAN)

en zo hij den dienst zijncr Majeileit aanvaarden wilde, op
,, grooter verve ping can ergetls ltonde hoopen ." Doch vossERGEN wees deeze aanbieding van de hand, voor reden geevende, dat hij door Eed aan den Prinfe en de Staaten, en door
't Geweeten aan den gezuiverden Godsdienst verbonden was .
Merkelilke moeite halt MO DRAGON, kort daar naa, van 't
Spaanfche Kriigsvolk , 't walk, naa de bemagtiging 'van Zierikzee, wel tweeentwintig maanden foldije ten agteren zijnee,
met harde en dreigende woorden, om betaa4ing vraagde . Meer
dan eelis hragt de Kolonel de dreigende Gemeente, met klem
van woorden en een agthaar gelaat, tot hedaaren . Niet op
den dour konde hij , egt ~r , dezelve hier door in bedwang
houden . Een aantal Kne 7ten , 't eenigen dage , zijnen herberg
omuIngelende, dreigde hem om teals to brengenVol cooed
begaf hij zich hier op order 't midden der muitelingen, en, zijuen burst ombloot hebbende, boodt hij aan, hunne Kogels
en Spiezen op denzelven to willen ontvangen, om alzo met
zijn bloed cane foldij to betaalen, welke hij betaalen konde,
noch fchuJdig was , maar we! de Koning . Dit was genoeg
om den hoop met fchaamte to doer afdruipen, en de hander
thuis to houden van eenen Overlie, die zijne Soldaaten altoos
met tedere liefde gekweekt halt .
In den Jaare 1579 bevondt zich MONDRAGON voor Maastricht, en bevorderde de bemagtiging der Stad . Minder voorfpoedig flaagde hij, vijf jaaren laater, in zijnen aanflag op Li/b .
Naa een beleg van ruins drie weaken, gengen kans ziende om
lets van aanbelang to verrigten, brak laij op met zijne Knegten ;
laatende alleenlijk eenige huizen bezet . Deeze to leurflelling,
en dat hij, zints eenigen xijd, tut Burgtvoogd van Antwerpen
was aangefleld, konde hem niet wederhoud .n, van telkens eenen
uieuwen kans to tivaagen . De Sterkten, rondoln Huht, heroverde hij, in den Jaare 1591 . Vier jaaren laater noodzaakte
hij Prins MAUR1TS, hat beleg van Grol op to bracken, kort
raga dat hat omrn de Stad gellagen was ; om vervolgens PHILIPS
VAN NASSAU, met zijne gantiche Ruiterij, to keer to gaan, en
dezelve eerst in wanorde to brengen ,en vervolgens op de vlugt
to jaaren . De laatf}e veldtogt was deeze, walker MONDRAGON
bvooae . J-iij halt nu den hoogen ouderdom van bijkans
„

twee-

MONNIKENDA M .

9"3

tweeennegentig jaaren bereikt , en overleedt , op dell derden
Januarij des Jaars 1596, den room van dapperheid en befchei •
denheid, bij vijanden en vrienden, mode ten grave draagende .
Zie

HOOFT,

I30R,

euZ .

MONNIKENI~AM , eene Stad in Noordholland , in rang de
vijfde onder de Steden van bet Kwartier, legs aan eenen in .
ham van de Zuiderzee, weike zich uitilrekt Tangs den vaster
Wal en bet 1 ilandtje Mar Aen . 1-Iaaren naatn ontleent de Stad
van bet Meertje de
onnik, 't welk , eertij ; s , met de Zui
derzee vereenigd geweest zijnde, door bet leggen van eenen
Damn daar van afgefcheiden is geworden . Al aatl bet chide der
Dertiende Eeuwe vindt men van 1ovnikendarn, onder de benaaming van Stad , gewag, gemaakt. Veel beefs /Jionnikenclatn,
in oude tijdetl, geleeden, zo door de inlaudfche verdeeldheden, als door brand en andere rampen. In den Jaare 1 572
koos bet de zijde van Pri«fe WILLEM DEN I , ondanks de poogingen der tlmilerdammers , die , in eenen togs derwaarts ,
van de veertig Vaartuigen, met welke zij gekoomen waxen,
wel achttien in den loop lieten
Monnikenda,n hee['t vier Poorten : de Nieuwe- Poort, de
Zakfleegs - Poort, de Noordeinder - Poort en de ZuideinderPoort . Rondom de Staff loops een Aarden \Val, met boomer
beplant, verllrehkende tot eenen net onvermaakelijken'Ver •
delweg, waar van men een fraai gezigt beefs over de omleggende vrugthaare Weilanden en op eenen reek, Dorpen . De
Koophandel, welke , bij ouds, her merkeiiik biceide, wierdt
bevorderd door eeue goede en ?aelgelegene Haven ; loch die,
al voor lauge, door vertand'ng, onbekwaam is gecvordc n tot
bet ontvangen van groote Schep en . I-let gaol der Iiuizen,
welk men , in den Jaare 1632 , op achthonderd ell achtticsi
fchatte, was , bij de opnecmiug, eeoc i eucv daar naa ,op zes
honderd negenenzeventig verminderd . De lnwooners zouden
ointrent tweeduizend bcdraa ;en . \ T eii ig ziju bier de Open .
baare Gebouwen. FIet Stadhuis verroont niets nlerkwaardig.,,
dan zijnen ToFen van eerie zonderlinge gedaaute . Van bir~uen

g,

MOI NIKENHf F,

GNNIKENIIUIZE?, euz4

bewaart men nog hot Riddertehen van bet Golden Flies, nab
dent rnei kwaard ;gen Zccf lng van den jaare 1573, door deti
Graaf van BUSSU, aan den Burgeuleester KOItNE~ IS DIRKSZ)QN
vereerd . Do (reref~ :mccrdc Kerhe flaat h ;jhans onm d deiijk
aan den Wal, bij do Nienwe- Poort . Van o ds was zij aan
den ii. NnWLAAS ge4vij_f . Ilet is een ruin Gehouw, voorziern
van, omen hoogen zwaaren Toren, De Lutherfchen en de
Doopsgezinden hebben 'or ieder cone nette Vergaderpiaats,
en de Room ebgezinden cone State . Al voor lang plagt Mon=
vikendin den naam to hebben , dat 'or beta dan ergens
zwarte zijde geverfd wierdt . Be Itegeering der Stad bef~aat
uit vijftien Vroedfchappen, als mode uit Sehout, vier 13u ge~
meesters en zeven Schepenen .
Zie F!
VEL!US

dvesten vacs Mo ;inikcnda ;n
JJ usaljk V 1fl

Iloo, n,

enz.

-ToyN1n~NHoF .
Dtiirioemt men de Puinen en Overblijfze'$
vats hct eertijds vermnarde K!ooster der .Ten peiiercn, "t wells
eertijds flondt in de I eerfl kheid IJijk, in bet Land van dells•
Eene vervallene Voorpoort , »evens eenig z vaar en
den .
grof Muurwcrk , is 't al , 't goon men van hot vern.a ~rde ge
bouw ziet.

MONNIIU NTaUIZEN, ecn van ouds beroelnd hlooster, 't welk
to 4taan plagt bowers do Stag en in bet Scbependom van flrn.n
here . In den ware I : 3 Vvierdt bet door 1 - lertog RILINOUD DEN
II gebouwd,
ZedLrt d'eude hot insgelijks tot eene hcgraafplaats van Gelderfche Grouten .
Onder andere bewaarde men
aldaar hot Ingewand van Ilertnge ItAREL VAN GELOLR . Naa de
verdelging van bet Gcfth t, hoofs men dell grond gebruikt tot
bet aanle ;gen van eon hosch, 't welk tbans uitmaaht eon ge~
deelte der plantaadjen van hot vermaaklijk Khaarenbe~k .

MONSTER, to gader met Poeld jk, tee° Heide en Finlf Loos .
duircn, eene House I 1seerliji lteid uitmaakende, zijnde ecrtijds
raar men wil, geweest de vermaarde I .kerlijkheid van Polnnen,
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naauwlijhs halt de Prins v . r~ CON1)~ toe el getnaakt, om dien
post to beinagtigen, of MUNTBAS verii~.~t de;zelven, hAii elijk,
tot geene kleii,e verwonderitlg van den 'ranfe ien V lt;heer ;
die, in 't eerst, dear van geene ende'e reden wist to gee vert,
dan een Verinoc(ien, dat men getiveei en was, alleeii met oug
mark, om ri aderhand fret to meer msg is op help aan to valion . Om deeze lalhartkheid wierdt a.orTnAS in heg,tenisfe
g~not cn, en eenigen tij,l gehouden, in 't Lager bij Bode'rave ; nit welke I1a j , egtcr , on&ViUgtte, tie wijk neelneilde
na Ut ; ect, 't welk thnns in do magi uer Franfehen was, Om
cut ov`rloopen tot den vijand, zo als men 't noemde, zo
wel als oni tier vei'laaten van den boom gen 1den post, Iheek
men, eerlang, over hem hot vonnis, olio in bceldcenisfe te
wordeii opgehang,en ; eon zinneheeli der fireffe, weike hij to
wagten hair, inn en men zijnen per foon in hauden kreeg . Dock
hij hieldt zich huiten fehoots, met anubieding, nugthans, vast
zich voor onzijdige Regters to widen verdeedigen, mien men
hem van lijfsveiligheid verzckerdc. Zedcrt verdeedigde hij zi ;ia
gedrag in openhaarcn dr uk, be eerend';e dat hil den post in t o
Betuwe niet ver~aaten hair, dan op uitgedrukten last der e\f evaardi`den to Velden . lommigen voegen 'en nevens, dat i-jj,
van zijn wi jken , do fchuld bide op den Prinfe VAN oRaNJE,
ale, met voordagt, olo hem to bederven, &s behoor'fuje tot
de zogenaawde Loaveicinfche Fae'tie , flegts een 'kkin gem!
nianfcllap hem gegeevei~ hadt . War laater dsagde hij de Ie~ren
VAN ZU ~ .t STO N CU 'S GRAAVENMOES, geiijk ook de Graaveim
VAN sTYI UM en Ff,oDOOP ,
tot eon tweegevegt. Dock men
deeds zijne uitdaagingen beantwoorden door den Schcrprcgter
van 't 1_egcr , to hot ant4voord ann den Franfehen Gcneraal,
flertog VAN LUXEMBUnG, tocz,eiiden,
MONTBAS begaf zich,
naaderhand, na Frankrij n , van waar hij her komfNg was , en grog
over its den dietlst des Kunings . oewel hij veele jaaren in
Staatfchen dienst geweest was, en in huwelijk hair acme dogter
van de , vermaarden HUG') DE GROOT, aiende hij, egter,, nac erhand to gen den `tact ; wordende, o nd.e r andere, verdagt gehouden, van calm toeleg op Sa raa Gcnd gefineed to hebben .
Zie

VALKENIER,

Gar u'rard Es ropa ; Let-

Ii Cs de a1Io 11'E ;so
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MONT "OORT, MONTFOORT,

(set

Dorp) enz .

g~7

MoNTFOOItT, een Ampt, in Staats Opper - Gelderland, 't
~velk ten l oorden van de Maaze, ten Oosten van de Roer
befpoeld worth, en ten Zuiden en Westen aan Gulikerland
grenst . Bij de verdeeling der nalaatenfchap van Prinfe wtt.LEM
DEN III, kwatn tit Ainpt aan den Koning van Pruisfen . Reeds
in de voorgaande Eeuwe waren de jaarlijkfche inkoln{len daar
van begroot op vijfentwintigduizend guldens . Behalven de
twee kleine Steedtjes Nieuwfiad en Egt, en eenige Dorpen,
bezitten de Algemeene Staaten, in tit Ampt,
MONTFOORT, (pet Dorp) van 't welk pet geheele Ampt
zijnen naam ontleent, hoewel pet tegenwoordig niets meer of
peter is tan een gering Vlek , midden in eene moerasfige
Landilreek geleegen, Weleer plagt bier een fterk Kalleel to
leggen, op 't welk de Gelderfche Vorilen dikmaals pun very
blijf hielden . HENRIK VAN 1MONTFOORT, pisfchop van Luik,
zou hetzelve , omtrent hot mitten der Dertiende Eeuwe,
ge rigt hebben. Van de verwoestingen, geduurende de Ne •

derlandfche Oorlogen tegen pet gebouw aangerigt, zijn geene

andere Overblijfzels, tan die tot eene wooning kunnen diee
nen voor 'den Drosfaart,
MoNTFOORT, (Ilet Land van) is bet tweede Kwartier,
of 11 aarfchalksampt van de Provincie van U reclat, grenzende
ten Westen en ten Noorderi aan den Iiollandfchen bodem,
Ilehalven de Stad van dies naarn, leggen in hetzelve vezfcheiden Anibagtsheerlijkhedeu .

(rye Shad) de vljfde en laatile under de
'IONTFOORT,
flemmende Steden van Utrecht, ter clinker zijde van den Ysi'el, die, bij outs, voor de Stad merkelijke diepte plagt to
hebben, en niet weinig toebragt tot den toenmaaligen bloei
en welvaart der Stad. Eon clerk Kaileel, met muuren en toa
yens voorzien, eertijds gelegen ten Zuiden van Montf oort,
dock door de F ranfchen , in den Jaare 1672, geheel verwoest,
2a1, meent men, de vroeglle aanleiding tot den opbouw der
$tad ;egeeven hebben . 1 isfchop OODEFR1D VAN RHENEN iiigtte
hetzelve , in den Jaare I70, om to dienen tot eenen voor.
;KIII, DEEt,,
H h
moor

g

'ONTFOORT,

(de Stad)

MONTFOORT .

(Ge/lag: v.)

Mont foort of
incur tegen de ilrrooperijen der Hollanders .
Montfort noemde hij bet Kalleel, omdat hij bet als een
,ierken Berg wilde hebben aangezien . De bewaaring daar vats
wierdt toevertrouwd aan Burggraaven , van welke men een
laagen reeks vindt opgenoetnd . Monifoort bevat Diet veel merktvaardigs . Men heeft 'er drie Poorten : de IVilleskopper-Poort,
de Heeswijker-Poort en de Tsfel-Poort . De Muur, rondom
de Stad, draagt nog kenmerken van zijne oude iierkte, in de
kleine Torentjes en Rondeelen . Tegen de gewoonte van andere
Steden, fiaat bet Stadshuis, niet mitten in de Plaats, maar tegeli den Wal, over welken men, op de omleggende landerijen,
een vermaaklijk uitzigt heefr. Van outs hadden de Ridders
van Malta eene Kommanderij to Montfoort, die nog in weezen
is, en thans onder de Balije van Utrecht behoorr . De Kerb
der Hervormden, eertijds aan JOANNE5 DEN DOOPER gewijd,
een ruim gebouw, met een vrij hoogen fpitzen Toren, ilaat
op een ruim P1ein, mitten in zwaar geboomte . In bet Zuidlijk Kruis ziet men de Begraafplaats der Heeren VAN MONTFoORT .
Twee Predikanten neemen bier den Predikdienst waar .
Eene Ialfche Gemeente, die men 'er plagt to hebben, is a1
voor lang uitgellorven. De Roomschgezinden hebben 'er insgelijks eene Kerb. De Regeering der Stad is tweeledig ; bet
eene deel bcflaat nit een Kollegie van twaalf Vroedfchappen,
zamengeileld nit Schout, Oud- en Regeerende Burgemn esters
en Schepens ; bet ander, bet Kollegie van de Wet genaamd,
be!laat nit Schout, twee Burgemeesters en zeven Schepenen .
Veel Touw worth 'er to Montfoort gellagen . De veelvuldige
Hennip, welke in de nabuurfchap words geteeld, geeft daartoe
oede gelegenheid . I-let een en ander is de hoofdbron van bet
beitaan der Ingezeetenen .
Zie
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MONTIGNI.(FLORIS v. MOMMERANCI, Roron V.)

Zulk eene aarzeling der voornaarntle Edelen was oorzaak,
dat men bedagt was op eenige verzagting der Plakaaten. Met
een Ontwerp, deswegen beraamd, beOoot men, den Heer
VAN MONTIGNI, nevens den Markgraaf VAN BERGEN, na Spanje
af te vaardigen, om het goeddunken zijner Majefielt te ver11aan, en dezelve, ware 't mogelijk, ter bewilliginge over te
baalen. MONTxGNl reisde vooruit; wordende de andere opgehourlen door een ongemak aan zijn been. Berouw over
de aangevangene reize beving hem reeds te Parijs, alwaar
hij het misnoegen des Ktmings, over het Verzoekfehrift der
NederlandCehe Edelen aan de Landvoogdesfe, zo zwaar ~oor
de weegen, dar hij het gevoelen van eenen Franfchen Raadsheer innarn, nopens 't volvoeren van zijnen laH. Deeze raadde
hem, door eene gemaakte ziekte, zieh van het verder voortzetten der reize te verontfchuldigen. Te veel moeds, nogthans, bezat MONTIGNI, dan dat hij met blaauwe uitvlugten
zich wilde behelpen, of de opgenomene taak van den halze
fehuiven. Hij vervolgde dan zijnen togt, en kwam, in het
begin van de maand .JLlnij, in Spanje, om nooit van daar in
't Vaderland te rug te keeren. Minzaam wierdt MONTIGNl,
nevens zijnen Amptgenoot BERGEN, die hem, eerlang, op de
hielen volgde, in 't ccrst ten Spaanfehen Hove ontvangell.
Het voornaamfie van den last, wei ken zij outvouwden, hieIdt
in, affehaffing der Inquifitie,- maatiging der PIakaaten en eene
algemeene Vergitf.:m:s omtrent allen, die geoordeeld wierden,
tegen den Koning zich te hebben vergreepen. Men verbergde.
eenigen tijd, he,; misnoegen, welk zo flout eene boodfcbap
wrogt, en hieldt de Gezanten op, onder alleriei voorwendzels.
Doch de outhoofding vall MO;."lTIGNIS broeder, dell Graave VAN
lIOORNE, hadt men in Spallje naauwlijks vernomen, of men
HeIde hem in he~tenisfe, op een hDogen Toren van het Kalleel
van ScgovifJ. Van zjjns broeders ongeval was ~ONTIGNI tot
nog toe onkundig. Om hem des te verwittigen , bedienden zich
zijne maagen van den ,volgende yond. Men was, in Spanje.
ten dien tijde, gewoon, onder andere vreemdelingen, ook
dikmaaIs Nederlanders te zien, die na ST. JAKOB von CQ/licie
te bedevaart gingen, en, om dentkost te beedelen, eenige
Pfalmen, of andere liederen, in hunne moedertaal, daar te
Lando

MONThGNL (ELORIS V. MOMMERANCI, Baron v .) tot

I,ande net verflaan, agter f}raat zongen . Zekere lieden dan,
iia Pellegrims gewaat verkleed , en geleerd hebbende een Lied,
voorbedagtelijk daar toe ge 1igt, inhoudende een verhaal van
bet Brusfelfche Treurtooneel, zongen hetzelve, etlijke maalen,
. MONTIGNI, op deeze wijze,
in de nabijheid van het Keel
zijns broeders ongeval, en 't gevaar, welk hem zelven dreigde, vernomen hebbende, drong nu niet veer , zo als hij menigmaalen halt gedaan , om zich in Regten to verantwoorden.
,Alleenlijk fpitfle hij zijn vernuft, om zijne oppasfers to ont:ilippen, of van de acht, die hem bewaakten , eenen op zijee
zijde to krijgen .
Het laatile gelukte hem . Deeze dan, of en
aan gaande, tusfchen hem en zijn gezin, onder 't welk een Kok

was,

die bet brood op de Neder1 ndfche wijze bakte , deeds
hem, door brieven , daar in geflooten , berigt van zaaken toe,
koomen . Daarenboven ontving hij , desgelijks in een brood,
kleine vijlen, oin eenige ijzers los to maaken . Wijders vondt men
inhoudende cen too •
wen Ladder. Doch toen flu alles tot de ontkooming en vlugt
bef}eld was, vie! bet ontwerp in duigen, door s onvoorzigtigl eid des Hofineesters, die het brood, bevattende de laat1 a affpraake, verkeerd beflelde .
Zedert wierdt de zaak van MON .
raad, om hem een kistje to bezorgen ,

TIGNI, buiten zijn weeten, in den Bloedraad, bepleit, en hem,
kwanswijze, een Advokaat tnegevoegd, dock die nimmer met
dell gevangene raadpleegde . ANNA VAN OOSTENRYK, Braid van
honing PHILIPS, tutus chen, door Nederland, na Spanje rei~
zende, bewoogen haar de Moeder en de Gemaalin van MONTIGNI, door eenen voetval , om bij haaren Bruidegom een
goed woord to doen voor den gevangene . Doch, bij ongeluk,
hadt de Hertog VAN ALVA bier van de west bekoomen, en
briefde zulks over na Spanje, met zulk een gevoig, dat Motor
TIGNI, eer nog de Koningin voet aan land hadt gezet, door
zijnen eigen Paadje, wien men zulks op den hall geboode
hadt, met een vergiftigden fchotel , aan eerie heete koorts ge-

holpen wierdt, die hem, op den eerllen October des Jaare t570k,
itit bet leeven rukte . Naa zo zwaar een (lag, trof nog de Wedove bet onheil van verbenrdverklaaringe van MONTIGNI's goederen . Hij wierdt gehouden voor eenen der verflandigfle en
ekwaamf a Nederlandfche Heeren : zo als duidelijlt genoeg kau
H h 3
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MOOKER - HEIDE, MOOR . (KAREL

DE)

worden afgeleid nit bet gewigt der zaaken, zijner behandelinge
aanbevolen . De reden van het heimelijk en zonder plegtigheid
doen iierven van MoNTIGNI, zal, fchrijft de Ridder HoOFT,
geweest zijn, „ omdat', mi-sfchien, men aan EGMONDT en IIOORN
,, had geleert, dat, gelijk d'oopenbaare tlraf van geringe, en
,, zulx ontwijfelijk verdient hebbende luiden, tot ootmoedt en
„ eerbiedenis beweeght, alzoo het fchandelijk ombrengen van
„ doorluchtighe en der gemeente aangenaame perfonaadjen ,
• welker daaden antlers en antlers duidbaar zijn, eer verbol• ghenheit en wraakzucht, dan ontzagh en verbaastheit baart :
• Want, zeeker" dus gait hij voort, „ nocht meerder oevel• moedt, nocht afgrijzen van de Spaanfche regeeringe, moghC
,, onder 't yolk ontlleeken worden, dan derzelven, door de .
„ ilomme hoofden der Graaven, van die haatlijke shaken af,
,a was ingepreekt "
Zie BOR en HOOFT .

MOOKER - HEIDE, een Heiveld in Gelderland, ten Zuiden van
de Stad Nieuwmegen, dus genaamd naar bet bijgelegen Dorpje
De uitgetlrektheid words op drie uuren gaans in d~
Mook .
lengte gerekend . Zeer vermaard in deeze Heide, door bet gee
vegt, op den veertienden April des Jaars 1574 , op dezelve
voorgevallen, tusfchen den Spaanfchen Veldheer SANCxo D'AVILA
en Graaf LODEWYK VAN NASSAU, broeder van Prinfe WILLEr
BEN I, waar in deeze, benevens de nederlaag van 't Leger,
1~et verlies zijns leevens leedl,

MooR, (KAREL DE) Ridden, een vermaard Kunstfchilder,
gebooren to Leiden, op den 25 Februarij 1656, halt tot Va.
der eenen Kunsthandelaar, Deeze , opgemerkt heb be nde zijns .
Zc~o ;~s natuurliike gefchiktheid en n ,eiging tot de Teken- en
$childerkunst, Uelde help onder het opzigt van den vermaarden
GERARD nov .
Naderhand wierdt, h- e
Leerling van den beroemden Aml}erdamfchen Poctretfchilder ABRAHAM VAN DEN
~ zr,y Doch vermits dece, kort daar naa, overleedt, keen,
de hij to rug na Leiden, ow FRANS VAN MIERIS de kunst of to

zicu ; en eindelijk na

/)urdreeht, ow zich onder

GODEFRIEu
sGt AL-

ni GEMAALIN EN MOEDER v

MONTIGNI SMEERENANNAvAN

OOSTENRIJK,BRUID VAN KONING PIJILIFS, oi VOORSPEAAK,BIJ
THAAREN BRUIDEGOM,voon

GEVAN(ENE .

MOOR, (KAREL

MOORDRECHT .

DE)

103

to oeffenen . Klern is het getal der Kunstfiukken van
en wooden, zo nit dien hoofde, als oln de keurige uitvoering, greetig gezogt . De Schoorileen van Schepenskamer op het Stadshuis to Leiden pronkt met een van 's Mans
Kunsttafereelen . In den Jaare 1702 zondt hij zijn eigen a1beeldzel aan den Groothertog van Toskranen, die hem daar
SCHALKEN

DE MOOR,

voor ten gefchenke zondt een gouden Medaiije, hangende aan

een Keten van het zelfde metaal . Voor den Graave VAN ZINTZENDORF, Keizerlijken Gezant bij Hun 1-bog Mogenden, fchil •
derde hij een groot Iluk, verbeeldende Prins EUGENIUS en dei
Hertog VAN MARLBOROUGH to paerd .
Zie

HOUBRAKEN.

MOORDRECIIT, bij verkorting Moor' genaamd, een Ambagt
en Dorp, in Holland, in het Hoog • Baljuwfchap van Schie=
land, aan den weg tusfchen Rotterdam en Gauda. Niet ver-

re van dit Dorp zouden, eertijds, de Ho~landfcheGraaven een

Tolhuis gehad hebben, aan den

'sfel ,_ ter plaatze , alwaar

men, in den grond, bij wijlen, de overblijfzels van fundamenten van Huizen aat treft, en ook,
penningen heeft gevonden .

flu en dan, Romeinfche

In den Jaare 1489 leeden de

Hoekfchen, onder Jonker FRANS VAN $REDERODE, eene zwaare nederlaage bij bet Dorp .

Het geheele Ambagt words ge .

rekend op ruin achthonderd zesenveertig Morgens Lands,
en bet getal der Huizen gefleld op ruim driehonderd, behalven de fleenplaatzen . Honderd jaaren v66r de iaatiie opnee .
mint, telde men 'er flegts honderd zevenenzestig Huizen . De
legging van bet Dorp, fangs den Ysfeldijk, maakt hetzelve zeer
leevendig, door de drukte van den binnenlandichen Scheepvaart, en den doortogt van Rijtuigen tusfchen de twee boven
genoemde Steden .

Men ziet 'er een goed getal zindelijke

burgerwooningen.

Behalven die der Hervormden, hebben 'er

oo

en

de Remonflranten eene Kerk, en de Roomschgezindea
Static.

De Ambagtsheerlijkheid behoort aan de Stad

f ollerdam .
Zie

GOUDHOEVEN,

H h 4
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MOREELSEN, (PAULUS) MORGENTALEN, enz .

MOREELSEN, (FAULUS) Schepen en Raad te.Iltrecht, dock
sevens zo vermaard om zijne behandeling van het Penceel,
dat de Regeering van Amfierdam zijne Kunsttlukken waardig
keurde, om daar mede haar nieu%v gebouwd Stadshuis to verfieren . Van de Schuttersilukken, hangende in het Portaal, voor
de Lamer van het Grout - I raarnersgild , zijne twee door MO'
BEaLSEN vervaardigd. Het Tafereel, welk den Schoorfleen
van de kleine Krijgsraadskatner verf ert, is insgelijks van zij •
ne hand,
MORGENTALEN, ook wel Sc-hildtalen geheeten, is de aloud
de benaaming, waar mede eertijds de Verponding op Huizen
en Landerijen wierdt aangeduid .
MORTIERE, eene kleine Ambagtsheerlijkheid in het Zeeuw('che Ealand Waicheren . De nieuwe Haven van Middelburg
loops midden door dezelve,
MORUS, (ALEXANDER) gebooren to Ca/Ire:, in Languedoc,
eene Provincie van Frankrijk, in den Jaare i6r6, reisde na
Geneve, om 'er zich in de Godgeleerdheid to ocffenen . Na.
derhand verving hij aldaar de plaats
van den vermaarden Pro,
fesfor SPANHEIM, toen dezelve na L"iden vertrok, om 'er de
Godgeleerdheid to onderwijzen . I-let Hoogleeraarampt in de
Griekfche Taale bekleedde toen reeds MORUs to Geneve,
Zijne Vriendfchap met sALMAS,US was oorzaak , dat deeze
hem bet .eeraarampt , nevens de Profesforaale waardigheid,
to Middelburg bezorgde . Hij omhelsde deeze aanbieding, bij
voorkeuze van die der Gelderfchen, welke hem, ten zelfden
tijde, .te l arderwijk hadden beroepen ; als mede van de ReY
geeringe van Ain(lerdam, die het onderwijs in de Hiltorien,

aan het Door~uchtig School flier Stad, aan hem hadt opge .
draagen. Doch, wanneer de zelfde Regeering, eenige jaaren
laater, andermaal bij hem aanzoek deeds, warm de aangeboodene voorwaarden to voordeelig, om dezelve to kunraen van
de hand wijzen . Met lane naa zijne komst to Amflerdarn,
verworf hij v~rlof tot bet doen eener reize na Ilalie . Vau zijn
lnng uitblijven halt hij veele moeite,

bij zijne thuiskomst,
zich

iiOSSEL, ( . ., .) MOUCIIERON. (BALTHASAR)

io$

zich to verontfchuldigen. Geduurende zijn vertoeven to Geneve, halt men eenige bezwaarnisfen geopperd tegen zijne
Leere. Deeze wierden thans hervat, en woogen zo zwaar bij
de \Valfche Sijnoden , dat heirs , deswegen , alle Kerkelijke
dienst, bier to Lande , ontzeid wierdt. Daarenboven gaven
heirs Burgemeesteren van Amflerdam zijn affcheid als Hoogleerear, in de maand Maart des Jaars r 559 . Vervolgens na Frank .
rijk gereisd, met oogmerk om de eene of andere Gemeente to
bedienen, ondervondt bij ook bier bet misnoegen der Kerkvergaderingen . Eene fchuilplaats met noodig onderhoud vondt bij,
ten langen laat(e, in bet huffs der Hertoginne VAN RoHAN, en
overleedt aldaar, in de maand September des Jaars 1670, Be,
halven eenen bondel Latijnfche Redevoeringen en Gedigten,
zien van hem bet licht eenige Schriftverklaaringen en andere
Godgeleerde Werken,
Zie BAYLE, Di(', Crit.

MOSsEL, ( . . . .) Gouverneur Generaal van Neerlands In .
die, en niet onverdienitelijk aan de Vereenigde Maatfchappil,
's Mans naagefagt is nog in weezen.

MOUCHERON, (BALTHASAR) was een aanzienlijk Hollandsch
Koopman, dock to gelijk, volgens de gewoonte flier tijden,
een Zeeman . In den . Jaare 1598 maakte bij zieh meester van
bet Priifen- Filand in Ethiopie. Tot nog toe hadden de Spanjaarden eii Portugeezen aldaar bet bewind gevoerd . Door zijne
fchranderheid en gulheid, wist bij de inwooners 20 verre to
brengen, flat zij dezelven van daar . verdreeven . Niet lang genot, nogthan-s, halt bij van deeze verovering. Van wegens
1e gefladige muiterij en weerbari'iigheid der Opgezeetenen, was
bij genoodzaakt, bet Land to ruimen .

Zie nit GROOT,

Vederi, Ht'.

MouoiliRoN, (FREDERIK) geboore,n to Embden , in den
ware 1633, halt, in de Schilderkunrt,F tot zijne~i eerltemt
H h
Leer.

rr

MOtJCHERON, (ISAAIC) MtJIDEN.

Leermeester JAN ASSELYN, gezegd KRABBETJE, Naderhand deeds
hij eerie reize na Frankrijk, van wear hij, naa verfcheiden jaaren toevens, afzakte na AmJierdain, om 'er, van 't oeffenen
zijner kunst, een eerltjk bedaan re hebben .

Hij overleedt al•

daar in den Jaare i686, naalaatende eenen Zoon,

MOUCHERON, (ISAAK) welken hij, met een zeer gelukkigen
uitilag, in de Kunst onderweezen halt, Van 's Mans Ordonnan

•

tie getuigen nog verfcheiden Zaalen, in aanzieniijke Burgerhuizen, in zijne Geboorte(tad, door hem befchilderd ; zij trekken
nog heden het Kunstkennend oog van vreemdelingen . Vooral
muntte hij uk in het fchilderen in waterverf.

De deftige Schil-

der overleedt in de maand Julij des Jaars 1 744.
Zie HOUBRAKEN en VAN GOOL .

MUIDEN, eerie Stad in Holland, eertijds ter Dagvaart van

't Gewest 'befchreeven ; dock flu, tints langen tijd, daar van
uitgellooten, legs aan de Zuiderzee, bijkans twee uuren gaans
ten Oosten van ,Arnflerdam, De Rivier de Veckt, ilroomende
door de Stad, verdeelt dezelve in twee deelen, welke, door
middel van eent houten Brag, gemeenfchap - hebben met elkander .
Buiten en ten Noorden van deezen Drug legs een' zwaare ilee~
nen Schutlluis ; door tniddel 'van dezelve kan de Vechtilroom
opgeftopt, en, alto ; bet oinleggende Land under water genet
wordeua

4lle Scheperi : welke' de Rivier op en af' vaaren, en

niet door de Nieiw~~rfluis= .of door Weesp kunnen 'fchieten, moeDit maakt Maiden tot eerie
ten door deeze Sluis fclrutten,
leevendige„ pleats .

,Maiden 'meent men dien naam 'ontleend to

hebben van het aloud' .woord Mac/en, den M'dnd 'betekenende ;
als zijnde hier de Mond van de Vecht, welke zich in de Zuiderzee ontla ;.t.
Deeds". its den Jaare 953 vindt men Maiden vermeld, wanveer bet aan de Kerk van Utrecht wierdt gefchonken . Veel
heeft de Pleats geleeden, geduurende de vroegite en laatere
1Jedenlandrche onlusteu .
van Spanje .

Zeer tang hieldt Mu'idcu

de zijde

waarf liijnlijk zullen de Spaanschgezinde Amllerda

MUIrjEN .

Ior

dammers dear order gero&d hebben , uit hoofdc vase bet gewigt der plaatze om hunne Stud to dekken . Vergeefo zogt DtD1:R1K so~~ov zich van net Slot to verzekeren , mallet hii de
't Liep San tot in den aanvang des
Stall reeds gewonnen halt.
.wars 1S77, eer Prins WILLEM DE I, bij Verdrag, dear van
meester wierdt . Wonder is net, dat de Stall, rn den ware
1672 , insgelijks niet bukte voor de alverwinnende Franfche
wapenen .
Muiden heeft drie Pnorten , dock van binnen weinig aanziens. Het Stadshuis is een klein gebouw, voorzien van een
laag fpits Torentje, wear in een klein Klokje hangs . De Waag,
tot zijne oorfpronklijke heflemminge van weiaig gebruik, dient
sevens tot een Wagthuis voor de Schutterije . De Kerk , een
overoud gebouw , is , zo wel als hear laage dikke Toren , ge•
heel van Duiffleen opgemetzeld . Twee Predikanten Iaeetnen 'er
den Predikdienst wear. De Roomschgezinden hebben 'er eene
Static. Al voor lang is net geweezen Katharijner Klooster tot
een Weeshuis bekwaam gemaakt .
Net voornaamfle Gebouw
der Stall, is net Slot of Kafleel, een overoud en in z~jne foort
een der deftigfle gefligten van geheel Holland . Graaf FteOR1S
DE V deeds hetzelve bouwen, waar1chijnelijk omtrent net Saar
i2go,
Net Slot rust op zeer zwaare gewelven, en pronkt 111c
vier ilevige ronde Torens . Eenen derzelven plagt de Dross
PIETER ICQRNELISZOON HOOFT tot zijn Boekvertrek to gebruiken,
en fchreef dear in zijn onilerflijk Werh, de Nederland'fche Iiifforien . Voor net Slot legs een ruim Plein . Van binnen out .
moet men eene menigte Vertrekken . Bij ouds plagten de Drosfaarten van Muide
aldaar bun gewoon verblijf to houden ;
dock zij zijn dear toe thans niet verpligt . Voorts betlaat ue
Regeering der Plaatze uit den Drosfaart, twee Burgemeesteren,
vijf Scliepenen, drie Weesmeesters : en eenen Arrntneester.
Ondanks de minaanzienlijkheid der Stall, voedden zich, van
ouds, de lugezeetenen met de hoop op betlendigheid, in ge•
volge van net zegswoord ; Muden zal Muden blieven, Mu yen
fal t eit becliven. Eerie Meermin zou deeze voorfpelling ge .
dean hebben ; mallet dezelve door Visfchers van linden gevangen was, Gewisfelijk zou de Leezer onze moeite kwalijk op .
nee•

Boa

IUIDERBERG, MUIDERZAND, enz .

neemen, indien wij hem zogten to beduiden, dat dit verbaal
op de lijst der Sprookjes moet geiteld worden.
MUIDERBERG, een Dorp in Gooiland, een half uur gaans
ten Oosten van de Stad Muiden, aan de Zuiderzee . De verhevenheid des gronds, op welken pet Dorp legs, zal daar aan
den naam gegeeven hebben . Waarfchijnlijk is de Kerk, peen
klein en lang gebouw, haaren oorfprong verfchuldigd aan pet
fligten van eerie lapel, om daar in Zielmisfen to doers ten
behoeve van Graave FLORIs DEN V, in de nabuurfchap, door
eenige zamengezwoorene Hollandfche Edelen , moorddaadig
omgebragt . Te Muiderberg heeft men, in een klein beiiek,
alle de veranderingen van pet Gooiland : Heuvelen, Zaaii en
Weilanden, en Bosfchaadjen. Ook leggen pier eenige bekoorlijke Lusthoven. Een derzelven, onlangs veranderd in eenen
deftig~n Herberg, is vermaard uit hoofde van eenen zonderlingen Echo, die uk den grond fchijnt voort to koolnen. Bij
MARTINET, in zijnen Catechismus der Natuur, kan men deg.
wegen nader berigt vinden .

MUIDERZAND, eerie droogte in de Zuiderzee, welke, in .
xonderheid bij Maiden, haaren aanvang neemende, met verfcheiden wendingen en bogten, zich uittlrekt tot zelf in de
Stad
rnflerdam , zo net vender.
Volgens zommigen zou
een gedeelte der Oude Kerke daar op gebouwd zijn, en, de
grond aldaar zo veel vastheid hebben, dat men 'er niet be •
hoefde to heijen . Ook leveren de Putters aldaar peter water
dan elders . Op flog andere plaatzen der Stad ontmoet men
de zelfde iievigheid.

duns vAN HOLY, een aloud en zeer vermaard Hollandsch
Gellagt, uk den Huize van HEEMSTEDE afkomthg . Als Stamvader daar van vinden wij vermeld, hoewel een jonger Zoon
uit dat Gefiagt,
ALLARD, die voor zijn Vaderlijk
Erfdeel bekwam de Hofflede Holy, gelegen bij Schiedam, van 't welkzijna
ten den naam hebben nangenomen . De naam zijnen Moeder
waa A.GATUA of AAGJE MUIS . In pet Leenregister van den
Huize

MUIS

VAN HOLY.

(GeJlagt van)
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Huize van Hodenpijl, alwaar hij gebooren wierdt, draagt llij,
op den Jaare 1342, den naam van Allert Aagje Muis Zoon ;
welke Aagje de dogter was van Aarnout Muis , Wouters Zoos
van den Wale. ALLART lief eenen Zoon naa,
DIRK MUIS VAN HOLY, vermeld to Delft, op bet Jaar 1372 ;
hij halt eenen Zoon,
HUGO MUIS VAN HOLY, eigenaar van de boven vermelde
Hofflede Holij. Hij was Vader van
1 . Muis Hugens van Holy , in den Jaare 1404 met de
Hofflede Holij beleend, en Vader van
a . Geertsuid Muis , Hugens dogter , beleend met de
Hofflede Holij, in den Jaare 1421, en zonder kinderen ge •
ilorven .
b. Catharina Muis, Priorin of Abtdisfe van de Abtdij
van Koningsveld .
2 . Gerrit Hugens Holy, naa den, flood van gemelde zijne
Nigt Geertruii, in den Jaare 1426, met de Hofflede Holij
beleend,
Naa zijn kinderloos overlijden kwam dezelve op
zijne jongf}en broeder,
3 . JAKOB HUGENS MUIS VAN HOLY, die eenen Zoon mallet,
WARBOUT MUIS VAN HOLY, in den Jaare 1443 met de meec-

genoemde ilofflede beleend, en Vacler van
JAKOB MUIS VAN HOLY , met Holij beleend in den Jaare
1446 ; hij lief naa,
~'akob Muis van Holy, met de Flofflede beleend in den
Jaare 1482 . Hij words vermeld als Advokaat in Holland, in
den Jaare 1602 .
ANTHONY MUIS VAN HOLY, was Burgemeester to Schiedam .
Bij Sophia van der Meulen, Nikolaas dogter, verwekte hij
JAKOB MUIS VAN HOLY, die volgt.
Willem Marls van Holy, getrouwd met Bartha Fink, Gijs .
berts dogter, to Leiden, bij welke hij naliet,
1 . Anthony Muis van Holy, in den Jaare 1572 Bur .
gemeester van Schiedam, geflorven in den Jaare 1581, nalaatende , bij Maria, Allards dogter,
1 . Alida Muss van H3ly.
~, Ai na k/isis van Holy .
~ . ft'outcr

Muis

van holy, Prokureur Generaal van

derv

CIO

MUIS VAN HOLY .

(Ge/'agt vat: )

den' Hove van Holland, bij zijne huisvrouwe Maria van Re~
noij, dogter van Gerrit van Renoij, Heere van Spijk, Eer .
iien Rekenmeester van Holland, Vader van drie Zoonen en
gene Dogter
a . Gerard Muis van Holy, Penfionaris van Schiedam .
b . Nikolaas Muis van Holy .
C' .Alert Mi s van Holy .
d . Lidewy Muis van Holy , getrouwd met Jakob
Pants, horneliszoon, to Leiden .
4. Avert Muis van Holy, beleend met de Hofflede
van Diepenburg, gelegen in Maasland , in den Jaare 1570 .
l3ij zijne Huisvrouwe Weintje van Hogeveen, Melis dogter,
verwekte hij eenen Zoon en twee dogters

a . Maria Muis van Holy .
b. Willern M~ds van Holy .
c. Lidewy Muis van Holy, die met de Hof :

ode
van Diepenburg beleend wierdt, in de maand O&obey des
Jaars 1619, en getrouwd was met Diderik van Melisfand,
Heere van Melisfand.
5 . Cathuriya Muis van Holy, getrouwd met Joost van
der Burg, Arends Zoon .
6, Baarte Muis van Holy .
II . Gijsbert Muis van Holy, getrouwd met Ag t'~a Sasbout, dogter van Jan Sasbout, die, van den Jaare 1532 cot iii
den Jaare 1502 , vijfentwintign aalen de Burgemeesterlijke
waardigheid to Delft bekleed hadt . Hij lief naa
I . lhillern Muis van Holy, zonder kinderen ge 1orven.
2 . 7oost Muis van Holy, Priefter .
3 . Sasbout Muis van Holy, welke, bij Maria, Coen
ants dogter, verwekte :
a. Gode rido Muis vary Holy .
b . Sasbout Muis van Holy .
4. Q akob Minis van .l,
oly, zonder kiuderen ov3rleedea,
5 . Lijs beth Muis van Holy, Bagijn .
6. Catlzarina Muis va Holy .
7 . Alirla Muis van Holy .
S . Bar'tka Muis van Holy .
~ . Maria M is van Holy .
xo . Machtelt Maxis van Hol .

MUIS VAN HOLY. (Ceflagt vin

III

Alle deeze waren zonder kinderen overleeden .
boven vermeld , als de Zoon
JAKOB MUIS VAN HOLY,
van
,nthonii Muis van Holij, was Burgemeester to Schiedam . In
den Juire 1489 tradt hij in 't huwelijk met Catharina van
Putten, Lambe(ts dogter, bij welke hij, bij zijn overlijden,
voorgevallen in den Jaare 1537, naaliet
Anthonij Muis van floly, Vader van
I . 3akob Muis van holy .
oosje Muis van Holy.
2.
3. Cornelia Muis van ,Holy, getrouwd met Diderik van
der Meer .
PIETER MUIS VAN HOLY, die volgt.
Sophia Muis van Holy .
Alida Muis van Holy, die de echtgenoote wierdt van Pleter
van Bevere, Zoon van Wihem van Bevere en van Maria van
Brakel ; hij was Burgemeester van Dordrecht, Gecommitteerde ter Dagvaart to Brusfel in den maand Maart des Jaars 1552,
en geitorven in den Jaare 1554 .
Cornelia Muis van Holy, getrouwd met Willeni Welhonk,
Melchiors Zoone.
Maria Muis van Holy, gehuwd met Tielman Oem, Burgemeester to Shiedam, en bij hem Moeder van eene dogter,
Maria genaamd, getrouwd met Pieter van der Burg .
PIETER MUIS VAN HOLY, gebooren op den tienden Februarij
des Jaars iSoo, was verfcheiden maalen 'Schepen to Dord •
recht. Hij trouwde, op den 6 Februarij 1536, met .Ermgard van Alblas, dogter van Jan van Alblas, Heere van der
Mijl, Dubbeldam, St . Antonijpolder, en van Maria de Jeude .
Bij zijn overlijden , voorgevallen in den Janre 1569 , lies
hij naa
Anthony Miiis van .Holy, jong geitorvert .
7akob Muis van Holy, insgelijks jong overleeden .
akob Muis van holy, Man van verdienf}e voor het Vader •
land, in zijnen leeftijd, alto, onder andere op zijnen raad, de
Stad Dordrecht tot de zijde van Prinfe WILLEM DEN I overging,
in den Jaare 1572 . Ten deezen tijde reeds lid zijnde van de
Vroedfchap, wierdt hij vervolgens flog verder bevorderd . In
ilet itraks genoemde jaar wierdt hij Scout, en in den Jaare
I
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Burgemeester van Dordreclt ; vervolgens Baljuw vat
,ZL:dholland, en, in gevolge des tijds , anderlnaal Schout vats
zijne Geboorteflad . Intusfchen bekleedde hij, in den J aa re
15'4, den post van Ontvanger Generaal van Holland, Then
faurier van Oorlog en Gecommitteerde ter Finantie. Bij Eliy
zalleth van der Linde, dogter van Hugo, Heere van der
J4 nde en Woude, lies hij naa, bij zijnen dood, voorgevallen
in den Jaare 1592, het zeventigf~e zijns ouderdoms :
I, HCGO MUIS VAN HOLY, die volgt .
II. Arend Muis van Holy, naa zijns Vaders overlijden,
bij voorraad , Schout van Dordrecht in den Jaare 1592 , Bah
mw van Zuidholland, en naderhand Burgemeester der Stad,
zonder kinderen overleeden .
III. Cornelia Muff vau Holy, getrouwd met Wijnant Rutgers .
IV. Maria Muis van Holy, de huisvrouw van Frederik
van der Heide .
V. Margareta Muis van Holy, getrouwd met Pompejus
van Rovere, Heere van Hardinxvelt, Schout van Dordrecht
en Baljuw van Zuidholland.
Iluoo MU1S VAN HOLY, boven genoenid, Ridder, Ileer van
Woude, Ketel en Spaland, was Schout en Burgemeester van
Dordrecht, Baljuw en Dijkgraaf van Strijen, en, van tijd tot
tijd, Lid van genoegzaam alle Collegian van den Staat. Tn
den Jaare i6iG trdk hij, nevens HUGO DE GROOT en andere
Staatsleden, na Anxflerdam , om de Regeerin , dier Stad to
beweegtn tot hand having van een Staatsbefluit, onlangs gad
x10men, fiaande op bet verbieden van alle partijfchap, fcheuring en oneenigheid . In dcn Jaare I6 i 8 bewoog hij Prins
ZIAURITS, bij walker hij zeer gezien was, om game veran~
daring to maaken in de Regeering, of eenige Laden daar vala
of to zetten ; voor reden geevende, dat de Wethouders to
Dordrecht, dour huwelijken en bloedverwantfchap, naauw 2211
elkander verknogt warm ; zo dat bet ongelijk, eenigen aange~
titian, op alien zoude nederdaalen . In dat zelfde jaar lief hij
zich gebruiken tot bet onderzoek van de drie doorluchtige
Staats wevangenen 0° DEI BARNEVELD, HOGERBEETS en DE GROOT,
en was, zedert, een der vierentwintig Regters . Huoo halt
in

AMUIS

V,~N

HOLY.

(Grjlngt

i'1

rr

In zijn eerf}e liuwelijk Philippotte Cafimbroot , dogter vast
Leonard Cafinlbroot, Raadshcer in den Hove van Holland.
Naa bet overlilden van deeze, hertrouwde hij met Citharirz
Rataller, jongI e dogter van Georg Rataller, Prefident in den
Tlove van Utrecht, en van Margareta van Loo, nit Friesland.
Hij overleedt in den Jaare 1626, cn wierdt, nevens zijne
Lchtgenoote, in bet Hooge Door to Dordrecht begraaven . 0ys
zijnen Grafzerk ifaat, onder deeze zestien Kwartieren, bet
bolgende Opfchrift,
flOLY .
PUTT!

1tATALLER .
.

ALBLAS .
EUDE.

AUS$ACII .
SONK .
B ~ UKK LAA1.

LINDE.

L00 .

TURPINE,

KRANENBURd .

1OL .
AMERONGE.

HEEDS KERK._
DIEMEN .

Tier one/er r iSt FibGO MUIS VAN FIOL~', 1iddet, (leer 'an
Xetel en in Spa/and : met zijne Compagnia year IJotr mel leggen .de beroepen tot he : Jchoutarnpt binnen deezer Jieden ; kort
char na vet eert met he : baljufcsan pt van Strijen en federt
Cedeputeerde in ae eer/le Coney icn van deze Republijk ; test
laatjlen, na dat h/ trot Burgermeesterampt alhier built be-V
dierit, den XVIII. May dg's jaars MDGXXVI deter wereldt
averleden .
Ende
Vrouwe CATLIARINA ItATAtLER , zljrse ge cats huirvrouwe,
jnigfle dogter i in drag Heere I ieester GEORG RATALLER,
,pre ,.lent span den hove van Utrecht , enz . iVata £IY
MDL.ll'VIII. denrata ii September MDCC . YJ"III.
's leans eerlle huisvrouw was 2onder kinderen geftorveti,
dock bij de twecde halt hij de volgende verwekt .
I . ,J akob Muis van Holy , Kidder Baronnet, Fleer vala
de Ketel, Woude en in Spalandt ; gehuwd met Martins Jonchinhi, dogter van Albert Joachimi, Heere van Oosteinde, in
0e.dekensl.erke en Vinnige, Ambasfadent' van dell Staat aan 't
Hof van Engeland . I-Iij lies geene kindeten na,
i
~
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II . Margareta Miiis van Holy , ongehuwd overleedcn
III. Philippote Maiis Van Holy, naa haars broeders overIijden Vrouwe van Ketel , woude en in Spalandt, getrouwd
suet Jakob ale Biaauw, Ridder, Burgemeester van Rotterdam,
en bij haar Vader van
I.
~ikob de Bracluw, deer van de Keel, Burgelneester van Rotterdam.
2 . Hugo de Brarnuw } Sergeant Major in dienst van den
Staat .
IV. Ha ; is Mljis Va~a Holy, getrouwd suet Guilain de
Zegers van Ydegem , R idler, Fleer van Wasfenhoven , Bergambacht en Amors , Zoon van Jail de Zegers van 'degern,
Schildknaap, Heere van wasfen1iove en Amors, en van Margareta van wijngaarden . Hij was Raad van zijhe Keizerlyjke 11ajeileit, en lies naa de volgende kinderen
i . Guilain de c:{bers, van Ydegem van Wasfenhoven,
Ritmeester, ongehu tied .
2 . .ja91 de Zegers van Ydegens van \Vasfenhoven, ge .
trouwd eerst met Anna van Wasftnhoven, zijne Nigt, en char
naa met Elizabet Copier van Kalflagen . Zij hadde hinderen,
3 . GnilaIn de Ze ers van Ydegem van Wasfenhoven, ge~
rrouwd met N, van der Laan, welken zij twee Zoonen en eerie
dogter baarde, gehuwd aan haaren Neeve.
an Muis van Holy, jorig geflorven .
V.
VI . Cornelis iJfi s van Holy, die do echtgenoote wierd
van Arend Storm, Martens Zoorl .
y'1I. Tan Mills van Holy , jong geftorven .
VIII . Tan Muis van FLiy, in het Beleg va,~ Haarlem, i~
den Jaare 1573, gekwetst, to Leiden overleeden, en aldaar ire
de St . Dieters I erk begraaven .
1X . AMHONY MU,S VAN IICLY, die volgt.
X . Catharive Mills van Holy .
XI . Flilkgond
,II . W4lcm .
XIII . Lan:herth .
XIV . Tier ;;ian .
XV. AdI iaalt .
(VL

Maria . -

Alien zonder kinder a

et~~rven
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boven vermeld, getrouwd met
overleedt in den Jaare 1577, t en

ANTIIONY MUIS VAN I1OL,

Maria i'an Slinbelandt,
lies na

SIMON MUIS VAIN HOLY, die Volgt.
Geertruid Muffs yan Holy, getrouwd met Dirk van l us •

i`enberg.
SIMoN MUIS VAN HOLY, teouwde eerst met Maria van
Rhijn, en dear naa met Johanna van Kortenhoef. Bij de eerfle Vrouw halt hij
Anthony Muffs van iioly , zonder kinderen geilorven .
Eymgard, en
Co# nelia IWuis vr~n Holy.

Bij de tweede Vrouw verwekte hij
AREND IIIUIS VAN HOLY, die volgt .
an Muffs van Holy, Kapitein Luitenant, zouder kinderen
overleeden .
AREND MUIS VAN IIOLY, Burgemeester van Dordrecht, Raad
e~ Rentmeester Generaal van Zuidholland, trouwde eerst met
Catharina van Carpentier y dear naa met 1k/aria de Witt, Jaiis
dogter, en verwehte bij hear
Simon Muffs vun Hoty ;
Miria Muffs van i`loty, jong geftorven .
Zie s .

VAN LEEUWEN,

Bat . ZlI

MUNNIxs, (JOAN rtES) gehooren to Utrecht, op den r
Oeoher des ears i 652, uit cen oud Cellagt, afkomflig uit
hot Graaffehap Benthen, alwaar deszelfs Stamhuis
Mannikshof, geleegen was . Naa de eerfie gronden der Taalkennisfe
geleid to hebben, bevlijtigde hij zich inzonderheid in de kunst
van het bereiden van Artzeu1 en , als merle in de Kruidkunde.

Under het opzigt van zijuen Vader, een bekwaaln Apothel er, maakte hij dear in zo l~poedige vorderingen, dat hij, op
zijn vi jfciende jeer, met veel lof in de Artzenij bereidkunst
zijne proef deeds. Thins get' hij zich geheel over aan de beoeti erring der Geneeskuode, +gin bekloln , op den 23 December des Jaars 1670, deli trap van Leeraar in die weetenfchap .
In
Ii z
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In den Janre

verkoozen hem de Bezorgers van her

1677

Hoogefchool in z.ijne Gehoorteflad tot

Letior

in cue Ontleed •

kunde, ruins een jaar char naa tot Buiteugewoon Hoogleeraar
in de Geneeskunde, en

it

den J,are z6 tot Gewoon Hoog-

Ieeraar in de Ou~leed- en Kruidkuude. Met algemeenen lof
bekleedde hij deeze onderfcheidene posten, tot zijnen dood
toe , welke voorviel op den- negenden Junij . des Jaars 1711,

bet achtenvijftigfte jaar zijns ouderdoms,
kinderen naa, onder andere

JAN

I-Iij list verfcheiden
welke to

HENRLK MUNNIKS,

Ainfie darn de Geneeskunde heeft geoAfl~'rd. Eene zijner
wren is geimwd geweest met Mr . IIENRIK VAN BAAPLE,
op Batavia. Van hen aien eenige Werken het llchts

dogg
R,aad

fIUNTKAMER . (GeneraNteits'i Uit kragt der fouvereiniteit
van ails de zeven Ver enigde Vrovincien, heeft ieder derzelven he.t refit van Geld to molten flaan aan zich fishouden . Met
dit asses flooten dezelve, al vroeg, een Verdrag, volgens 't

wells de Munt van ieder

Provincie in ails de overigen zoude

gangbaar ziju, mils bezittende de zelfde innerlijsie waarde .
Dit leide den grond der oprigtinge van de boy en g enoemde

iWunikamer. Zij

be('taat uit drie Raaden en Generaale Munt •

meesters, een Eslaicur G~neraal en eenen Sekretaris . Deeze
Leden , welke banns bi eenhom1len hou en in ' ; Ha

e, iii

een der VertreiIkeu van bet - lid, hehben bet opzigt over allezauken, het Muntweezen deezer Landen raakende .Zijvergnlk

do nicuwe Munt met de
ilagen Geld en de

GeldPtolae.

oude, en behroeven bet beDe gefchiilen ., over de inner

lijke waarde van bet Geld, worden door lien aft cdaan, a)s
reeds die van JuweCers , G cud en . ZilverfEneden under elkan
der . Vooi •t s houden

Zij

.
de band aan de Plekaaren , door

'a Lands Staaten, bLtr~iFende de Ie unt, ai ;ckondigil
. Ten oven
d,aan van eenige Af .;evaardigden uk verfcheiden hollegien
words jaarlijks, in de Generalit&ts Muntkamer, ecn naalnvl,etr .
rig onderzoek gednan omtrent de gouden en zilveren Mnntcn
van den Staat. Men gehr~ ikt char toe eene zeer nests Weegfchaal, hangende in een heflooten hasje .

,ie

VAN LOOT, en Grout Plakaatb .

IUNTING, (ARRAHAIVI) I USCH, (ROR NELrS) r r

MUNT1NG, (ABRAHAM) gebooren to Groningen, in den Jaare
1626, Was de Zoon van HENRIK ~ZU 1TING, Iloogleeraar in
de Kruid- en Stoff~hcidkunde, aan 't Hoogefchoo1 van genie!de Stad . Naa zich alvoorens, in zijne Geboortei~ad, ill de
Kruidkunde to hebben geoeWe~Yd , deeds hij eene retze na
Frank,rijk, om 'er de voornaamfle Kruidhoven to bezoehen .
Naa zijne wederkomst en zijus Vaders overhjden, vervlng hij
deszelfs plants, ais Iioogleeraar in de gemelde weetenfchap .
I\IUN'TING overleedt in den jaare L6 3 , nalaaten,de eenige
chriften over zijne gelie 'de weetenfchap,
Zie MENSING, Orat . Funebr .

MUSCH, (N0R N ELIS) GrriCier der Algemeene Staaten, wierdr,
i t den jaare 1635 , gebrui.kt , om met Ikon MARTIN AXPE , Ge ,

keimfchrijver van dell Koning van Spanje, in onderhaadeling to
treeden , over het aangaan vin een Verbond van Vrede . Van
wegen het Franfche Hof wedervoeren hem deswegen eenige

onaangenaamheden , verwijtende hem deszelfs Gezant, dat AXPE
hem honderdduizend Kroonen halt beloofd, indien hij een Demand met Spanje, met uitfluidng van Frankrijk, wist to beaver=
ken . In den Jaare i 65o, bet laatfle zijns leevens, was 'hij ' de
Qeller van een gewigtig l3efluit, ten behoeve van Prinfe wI~LEM DEN II, behelzende, dat men, overeenkomilig met den
voorilag des Raads van Staate, aan de Bevelhebbers der Steden
zoude fehrijven, dat lien eene plegtige Bezending doen zoude
aan de HollandfchQ Steden, om dezelve to do`n afllaan van het
befluit, omtrent de bi,jzondere of tanking van Krijgstroepen, en
dat de Prins deeze Bezending, als merle de perfoonen, nit welke zij beilaan

zoude, zou regelen ; „ wordende zijne Hoog-

„ heid to gelijk verzogt en geauthorif_erd, om alle noodige
,, orde ae lichen, en die voorziening to doers, ten erode dat

,, alies in goede ruste en vrede werde getonferveerd ; en inzon .
,, derhei 1 gemainteneert en vastgehouden de Uric , met den
,, gevo1ge en aankleeven van dien, en integendeel geweerd en
„ to gemoet getreeden , dat daartegen zou molten wos den
,, voor enofLen ." Twee Gefchriften maakten thaws veel ge .
I i 3

rug,

j t
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MUSiUS, (I ORNELTS) MYDRECHT, enz .

rugts, beiden opgelleld in naame van Prinfe WILLS I DEN II ;
zij voerden tot tijtel : Redenen en Motiven ; en Klagten over
die van 4 ;i flerda ; . Veel tiverks maakten de Staaten Tan
J4olland, om den fieller van dezelve op to fpooren . Bij onderzoek Meek deeze geweest to zijn de Grifher MUSCII . Doch
hij was toen reeds overleeden, to weeten, op den zesen,

twintigilen December des Jaars i 65a
Zie ReM. van Holland ; Holland/clac
Merkurius .

Musius . (KORNELIS) Op het Artikel LEIDEN hebben wij
bet akelig lot des vroomen Grijsaarts verhaald .
MYDRECHT, eene Heerlijkheid, in bet Nederkwartier van
bet Sticht van Utrecht, in haare uitge rektheid beilaande
achttienhonderd zesendertig Morgens en tweehonderd vieren,
Reeds in den Jaare 1085 vindt men
~esdg Roeden gronds .
daar van gewag gemaakt . Drie Polders vindt men in de Heer .
lijkheld, die gedeeltelijk be 1aan uit uitgeveende Plasfen. Mid,
den door loops cen weg, de Zuwe genaamd, een half uur
gaans lang, van wederzijde met water en gebroken akkers
bezet. ,Dezelve loops van de Uithoornfehe brug tot aan, den
ijdrechtfchen Dijk .

MYDRECHT, (Het Doip) in den boven gemelde Heerlijk~
heid, rondom in Veenlanden gelegen r is groot , en bevat
eenen reeks van fraaie Huizen, ter wederzijden van een hrec~
den Dijk gebouwd . In den omtrek ziet men, behalven de
Veengronden , vrugtbaarc Weilanden en Hennipakkers . De
Kerk, met haaren hoogen fpitzen Toren, maakt eene fchoona
yertooning, als ilaande midden in het Dorp . De Roomsch .
;gezinden hebben 'er eene Stacie,

M 'DRECUT, (, ilis te) van ouds zeer vcrmaard, plagt t
~taan een weinig ten Oosten van de Dorpkerk . De fonda,
mencen, hoewel met gras begroeld, zijn daar van nog over
g ;

14YEROP . (Geftagt ran

VAN)
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gebleeven . I-let vorde oolc den uaarn vtth bet TI ors c/er Proost •
dije of ket Preo:terilfs,
In den Jaare s536 erkenden de
Staaten des Lands van U% ;-rct hetzelve voor cane RidderHofftad . Tot heden toe heart bet die waardigheid belioudn .
MVEROP, (vAN) of Mfeop, een aloud, zeer vermaard Ne
derlandsch Geflagt, reeds voor lang, aithans in bet mannelijk
oir, uitgeilorven . Dc eerfte, welken men daar van vermeld
vindt , was
OrTilo VAN YEROP, gelpraoten uit den Huize der Baanderheeren van ICuik, Zoon van OtMo i'ai Kuik, gezegd van
Mijerop, broader van Rafo van Mi/erop, beide Zoonen van
van Miieo, Ridder, Heere van Mijerop , getrouwd
met Maria Beriaar, nan den flood van zijuen broader Ottho,
Ileere van KfflJ en Grave, deer van Kuik geworden, en
overleeden in den Jaare I34 . Orrno, boven genoernd, georven in den jaare 1420, halt twee Zoonen :
A.

AARNOUD VAN MYEROP .

B . KORNELIS VAN MYEROP .
A . AARNOUD VAN MVEROP, Scbiidknaap, die gelcefd he fu
omtrent bet Jaar 1463, was Vader van
KORNELIS VAN MYEROP, getrouwd met ,7okanna van Mu!zen, dogter van Jan, Ridder, Heere van Muizen, en van
Elizabeth van Rinkelberg, to Mechelen, lies na :
I . JOACI1IM VAN MYEROP, die volgt .
2 . C½ristofei vary
ijerop .
OACI-IIM VAN MYEROP
ftmks genoemd, trouwde met Mz

cia van Schouten, Zuster van

Tl7illem van Schouten, Reketh .

meester van Holland, en verwekte bij haar :
I . KORNELIS VAN MYEROP, die volgt
2 . 1/incent van Mi/crop, overleeden in den Jaare 15,
en in 's Graaveuhage begraaven .
KORNELIS VAN KUJK VAN MYEROP,, zo even genoemd, was
I-Jeer van I-Ioogwoude, Ecrtswoude, Nicuweveen, KaliJagen,
Kudel[aart, Uitenbuurt , 's Grevelsrecht en in Alh1asfrdni
Ontvanger Generaal van Holland, en Ilooghernraad van Delis_
'and. In de naand O&ober des Janrs 1561 tradt hij in 't
huwelik met Elizabeth van Alkemade, dogcer van Dirk vain
Ii 4
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MYEROP. (Gefrigi
(Gejl.1gt vtln
MYEROP.
van

VAN)
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AlkemaJe, Heere
Heere van
van Leeuwenflein
Leeuwenfiein,, en
overleedt inin den
en overleedt
den Jaa~
pa
Alkcmnde,
re
1608.
Zij
hadden
de
volgende
kinderen:
:
re i6o8 . Zij liadden de volgende kinderen
HOGo
VAN IWIK
VAN MYEROP,
MYEROP, die
voIgt..
die volgr
HUGO VAN
KU1K VAN
Vincent van
'Pa/I 1(4/k
f(uik van
Mijerop, jong
jong geIorven
gell:orven inin den
denJaa •
Vincen
van Mi/crop,
re 1565,
en begraaven
begraaven in
in bet
het Door
Koorder
der1{erke
Kerke to
te Rij,wijk,
re
1565, en
Rijwijk,
onder eei
een Zarkje,
Zarkje, waar
waar op
op flant
aaar uitgehouwen
lIitgehou wen een
een kindeke,
kindeke,
onder
met de
de Wapens
Wapens van
van Mijerop
Mijerop enen Alkeniade
Alkemade..
met
Mariti
van Ku/k
Kuik van
Vall Mijerup,
ilJijerop, getrollwd,
eerst met
met Pie
Pie..
Maria van
getrouwd, eerst
tcr van
Rmvaard enenBaijuw
BaJjuw van
van Puttee
Putten enen G~er~
G~er.
ter
van Rool'll,
Room, Ruwaard
vliet,
Beringen,, Kapitein.
yliet, en
en vervolgens
vervolgerismet
met N.
N. va!1
van Beringen
Kapitein .
1oath/n
Joach!1l V(llt
Kuik v,in
't211 Kzdk
Vefl M'jerop,
Mijerop , Heer
1-leer van's
van 's Grevelsrech£
Grevelsrecht
en in
in A.lbJasferdam,
en
Albiasferdani,Omvanger
OntvangerGeneraal
Generaalvan
vanHolland,
Holland, gehuwd
gehuvd
met
Benning,, en
en bij
bij dezelve
van
net Anna
Anna Benning
dezelve Vader
Vader van
I.
vanJCft
Kuik
van Mijerop,
Mijerop, gehllwd
met Maria
Maria de
de
i . Jan
Jan van
lk VVi
gehuwd met
Vlaming van
van Oudshoorri,
Oudshoorn, dogter
dogter van
van Diderik
Diderik de
Vlaming van
van
Viaming
de Viaming
Olldshoorn,
van OudshoQrn,
Oudshoorn.Griephoek
GriephoekenenininJ-Jeem
HeemOtidshoorn, Heere
Heere van
[wee dogters
dogters::
!lede, bij
ithcle,
bijwelke
welke hij
Jdj verwekte
verwekte twee
a.
Anna 'Van
[(uik
met George
George
a . Jbiria
van Ii
iik!'Im
san M'ierop,
Mi/crop, gehuwd
gehuwd met
Ie Vasfeur
de Thonars
Thouars..
le
Vasfeur Congries,
Congres, Marquis
Marquis de
bb •. . Amaranta
1marrmta vo
'Vl?n I(uik
/(uik van
van Mfjel-op,
Mjerop, getrouwd
getrouwd met
met
Louis
Ie Vasleur
Va:;feur Congries,
Congries,lVlarquis'
Marquis' van
Louis Gaspe
Carpe Ic
van Ardenne.
Ardenne .
2.. E'izaot:!h
Kuik van
val! Msjero
M,jerop ,, de
echtgenoote
Eizabe :h t'ml
van Kuik
de echtgenaote
van Jan
Jan van
van Moinmorenci,
Mommorellci,Marquis
Marquisvan
vanVilleroi
Villeroi..
van
3-. Anna
Anna van
van Kuik
van Miil!rlJP,
de huisvrouw
IlUisvrouw van
van
Kuik van
Mi/crop , de
Philippe Nicolas,
Haucourt, Ileere
Heere van
vanVillert,
Villert.
Philippe
Nicolas, .Marquis
Marquis van
van Haucourt,
Outr€~au. Mondetour,
Mondetour, Gennes
Ge!1nes en
en Marche,
MJrche,
Outrcau,
4. Dirk
f(ui/e van
van Mi/crop,
Mijerop, kinderloos
gefiorven..
4,
Dirk van
van Kuik
kindefloos geflorven
5. Sophia
Mi;erop. insgelijks
insgclijks kiuderloos.
5,
Sopkia van
van Kuik
Kiak van
van ui/crop,
kinderloos.
Kut k 'Van
Nltjt!1'op, Kaptein,
K.3p;tein, en
en Korn
Kom..
66.. KJrnelis
Krnelis val1
van Kijik
van Mtjerop,
lnandeur
nandeur te
to Rees,
flees,getrouwd
getrouwdmet
metN.N, van
van Ledenberg,
Ledenberg, Vrouwe
Vrouwe

Jaa.

Vjjn Willige
Willige -- Langerak,
Langerak, en
en Vader
Vader van
van
van
'Jottchi)!l
[(tllk van
t'an Mijerop,
Mijerop, j@ng
foachiw 'Vim
van Kuik
jong ge(lorven.
getorven .

!IUGO v AN IWIl( VAN 1I1Y.gROP, boven vermeld, tradt, voor
FIUGO VAN IWIK VAN MVEROP , boven vermeld, tradt, voor
l-lll eerfte
eerfie npal,
in den
eeht met
Hefler ,'an
Pie~
met ItI/er
clan Oud"hoorn,
maul, in
den echt
Oudshcorn . Pie~ers dogter,
van Sonneveldt,
$onlleveldt, enen verwekte
verwektebij
bij boar
haar::
hers
aogter, Vrouwe
\Trouwe van
PI\i:TER
Vt.N Kuilt
Iwm VAN
VAN r4YERoP,
r.1YEROP, die
voIgt..
TER VAN
die volgt
PI
Corneli(J van
van Knik
Kuik Mll
Mljcrop., gehuwd
met Karel
van Mijerop
gehuwd met
Karel vall
Cornelia
van
li~rn~&ie,
lI\!ere
v~o Dieren4oflk,
Pierelldonk, Koloisel
KQloJlel to
te paerd
pawl.
ernagie, Ridder,
bidder, Hr
ere van
Ejizq.
LIiz

MYEROP. (Grjlagt vIm
Eli"a/Jrt/t
(e Brnsfd.
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[{uili? van .'Wljerop, Reiigieu[c van St. Cbra,

,M tria f'rm Ktdk van l1Itferop, zouder kinderen gell:arven.
Kornelis.
lf7illem.
jflflcizim. allen zonder n3akroost overleeden.

Naa het overlijden zijner eerll:e huisvrollwe, hertl'ollwde
Heer HUGO met Alida 1'an der Stool, do6 ter van Hcnrik
van der Sloat. en wierdt, bij dezelve, Vader van
Ottho van [(lIik van lldljerop, gctrouwd met i\g~tha vall
Alkemnde. Jans oogte!", I-Ieere V3n Oud - Alkemade, en vall
Christina van Arkel; uit welk huwelijk gebooreu wiel'ueil;
I. Hugo va~} Kuik J'an ]l,ilil"·Op.
2. Floris vfln Kuik vall _7'!ltjerop; heiden van de
Orde der Karmeliten.
3. S~jbrtm(/ Jozcf, te Delft overleeden.
4. Elizabeth Francisca.
5. J.V/ria Christilin.
lli'lria van /(uik van Mljet·op.
PlETER Vl\N KU:K VAN ~IYEROP, boven vermeld, hade to~
zijne eerfl:e Vrouwe Cfltll.1lina LieYCl1S, en bij dezelve verwckt:
Hugo van Kl/ik van Mienp, welke nagelaaten heefe:
1. liel1rik, en
2. M(lrifJ van Kulit van il,Ii/crop.
Fn'r/erilr van Kllilt VIm AlliCI'CP, Heer van KaJaagen, ge•
.trouwd met IzapelJa Maria D:mmer, Willems dogter.
Kornel.is 1I1/,f) f(uik van 111iJcrot>, Heer van Sonneve1c. Kapitein, welke ter Vrouwc 113m Johanna Reinera op den Berge,
(:n Vader w~s van:
111';rgaret,'J .t·an Kllik van Mijel'op.
/lester Y~ll K!Jilt: vrJr. fJ!lijerop.
/lnl1a van X,dk 1'an }.1.zje1·op • Annunciate te Wijk.
De tweede H u:svrou IV vail Heere Plet~r was ]l,f Jria Taije,
Engelbrechts dogter. Ridder, Baroll van Wemmel, en bij
ilem Maeder van
Dirk t'ttn Kllik van Afijerof, w(lke in den eeh! trade 111et
l\laqa Qda Van ~er StC~ll, en verwcktc;
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Pieter van Ku/k veil Mijerop .
Go defroi van I(zik V&12 Mijerop.

3 . Tan van Kiik i'an Mijerop .

Heirik ran Kuik vn Mijerop
Pieter i'tlfl Ku /k vv Mijetop, Kapitein.
Mari'i 4 ;fla 'an Kuik van Mjerop , eerst getrouwd met
Abraham van Hooghroek , I-Jeere van Asperen en Axe!, Thefanner cier Stad Gend ; en dais naa met Don Francisco de
Salledo , Kolonel van ccii Regiment Dragonders , in denst des
Konings van Spanje .
B . KortNELIs VAN 1\IYEROP, boven vernield, tradt in den
cht met N i'Qfl Boch/zfcn. Hij overleedt in den Jaare
1484, en lies naa,
Mr. ViNcENT VAN MViROP, Ridder, hijgenaamd de Creole
J/i1cent , Veer van Mete!, Spaland , Cabau , Spierinxhoek,
Dortsrnonde en in Ruiven, errst Rekenmeester van' Holland,
en naderhand Thefaurer Gcneraal der Nedcr!andn . I-Iij trouwde met Maria Raise, Vrnuwe van Cavan, overlecdt in den
Jaare 1550, oud eenentagtig jaaren, wierdt begraaven bij de
ugustijnen to Brusfel, en lies naa :
HEYMAN VAN MYEROP, die volgr.

Ko ;eiis van Mi/crop,

I-Jeer van Ketel en Spaland, Raad

in den Hove van Holland, dear naa Domproost to Utrecht,
gellorven in den Jaare 1572, en begraaven in de Domkerk,
order e .n Zark, overdekt iiiet Koper, wear in zijn afbeeldzel
n Wapen zijui uirgeheeden .
Mr. akob van Mjerop, Deer van Caban in den Jaare
1551, van de Ketel en Spalandt in den Jaare 1 573, en iii
Ruven, Raad in den Hove van Vlaanderen to Gend, zonder
kinderen overleeden, in den Jaare 1593, het d.ricnnegentigGe
zijns ouderdoms .
Ottho van Mijerop, Religicus in het Klooster der Minderbroederen to Bruslel.
Margareta van M/jerop, getrouwd met Mr . Vincent Darnms, Zoon van Drogcndij, Rekenmester van Holland, ge
Iorven den 23 Augustus des jaars 1554 .

Eva vau Mzjcrrip, gehuwd, in den Joare 1 515, met Mr .
Adriaan Stalpaarc van der Vie1, !Ieere van Rofenburg en Ruiyen,

MYEROP,
(C{'jlrlgt i'av
!'Im VAN)·
MYL, enz.
enz .
IVIYEROP, (Gefli?gt
VAN) 1VIYL,

l'l3

ven, Rekenmeester
Rekenmeester van
van Holland
Holland,, ell
Generaal
en Rentmeester
Rentnieester Generaal
Wren,
Vln Kenncrnerlal'ld,
l;cl1orven in
in den
Janre 1557
1557..
Kennemerland, geIlorven
den janre
van
C~It.iJaril1a
,'m1 Mijerop,
l\fije1"op, gehuwd
gehuwd met
metPieter
Pieter TIol,
Reken~
Cithnina 'an
fbi, Reken

mecster van
van Holland
Holland..
macstar
Rlartha van
,'an Mijerop,
1IlJijerop, getrouwd
getrollwd met
\Vitte, Jakobszoon
Jakobszoon
Martha
met Witte,

de WItte,
Witte, Burgemeester
Burgemeester tote Zierikzee
Zicrikzee..
de
lIfagdalena
'JItJ11 Mijerop,
Mijerop, die
huisvrouw wicrdt
wicrdt van
van Jan
Jan
Magdalena van
die de
de huisvrouw
van
Haaml1ede.
van Haamflede.
Mr. 1-IEYMAN
HEY~!AN VAN
VAN MVEROP,
MYEROP, gezegd
van Ketel,
Ketel, I-leer
vnn de
de
Mr.
gezegd van
Deer van
van Holland
Holland,, trouwde
troUl'\,de met
Ketel
iCetcienen Spal:mdt,
Spaiandt, Rekenmeester
Rekenmeester van
met
Johanna
J:ms dogter,
te Dordregt.
Bi}
jolianna Vranken,
Vranken, Jans
dogter, Burgemec,ter
Burgemeester to
Dordregt . Hi}
fiOff in
Jnare Izoo,
soo, nalaatende
nalaatendt! twee
ftorf
in den
den jaare
twee Zoonen:
Zoonen :
Sebaltiaan van
!'(mJil/Jerop,
Rfijerop, gczegt
gczegt van
V(!l1 betel,
Ketel, Heel'
Van de
de
Sebastiaan
Hear van
S01 zonder
kinderen over1eeden
overleeden.
Ketel
Ketel en
en SpalanJ,
Spaland, in
in den
den Jaare
jaare 11567
zonder kinderen
fan van
J'ln
van Mi/erip,
Mijerrp, gezegt
gezegtvanvan
de Kere!. naa
de KetelI
naa zijncll
zijnen broe~
hroeder
Veer van
der IIeer
vall de
de K<:tel
en Spaland,
spaland,inillLien
den Jaare
Jaare z5
15;;o0 kinderkinder~
Ketel en
loos
geflorvell..
loos geftorven
Zie
Bat.. III.
Zie s.
S . 'VAN
VAN LEEUWEN,
LEaUWEN, Bat
Zll
MYL,eene
eeneAmbagtsheerlijkheid,
Ambagtsheerlijkheid,inill Zuidhoiland,
ZuidhoJland, op
oj) bet
Ilct Ei~
Mvt,
Elland van
hoewelcan
cengedeelte
gedeeltedaar
daarvan
vanlegs
lege over
over de
de
Land
van Dordref.;ht,
Dordrecht, hoewel
's Graavendeelfche
ill den
Graavendeeifche Kil,
Ku, in
den Hoekfchell
Hoekfchen Waart;
Waart ; volgens
volgens de
d opop's
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den Jaa$e
Jaafe 1732,
be{laande ruim
honder.d vijfentchrg
vijfentilchtig
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me.t
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Buizen,
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Zoutkeeten
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Zie OUDEN11DVItN,
OUDENHWE,N, Z:tid/JoIM»d.
Zie
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MYLE . (Ilet Geflat van

VAN DER)

St . Antonijpolder, Burgeineester van Dordrecht, en van Maria
de Jode, Adriaans dogter . FBi flierf in den Jaare X580, oud
zevenennegentig janren , en lief nn :
Mciria van der Mijk', getrouwd net Albert van Loo, Hee
re van Hodenpiji, Commis van's Konings Finantien to Brusfe ;
Lii hadden to gader verwekt :
I . zilbert van Lao .
. Cat/:a,ina van Loo,

3 . Kornelis van Loo.
4. Gerrit van La.
5 . Willem van Lao .
6. Maria vacs Lori.
7. Arend van L9o .
8 . IJi1legondi an Leo .
g . Mrga ;'eta van
in. Cornelia van Loo .
i I . DaPnas van Log.
ICornelis van der Al /k, Aunbagtsheer van der Mijle,

Dubbeldam en St . Antonijspolder, en in den Jaar& 1568 Kafe1ein,
Baijuw en Schout van Gouda, in den jaare 1605 to Leiden,
overleeden, zonder kinderen na to hasten, zo min uit zijiien
eerften echt met Catharini I-Toppers, dogter van den vermaarden Joachirn Hoppers , Raad der Neder1andet in Spanje, als
uit z9n tweede huwelijk met Adriana van der Does, dogter
van Jacob van der Does, Rand des Prinfu van Oranje, en Gou.,
verneur van Leiden . Even ala het zijnen Vader gelukt was,
zo wel flaagde ook Kornelis van der Mile to Dordrecht, om
Jiet fchandelijk be1de(thrmen to be!etxen .
ADRIAAN VAN DER MILE, die volgt.
an van der Mifie, Ambagtshecr van Dubbeidam, Bles1ensgraaf, Kijfhoe& cii, nan ziins broeders flood, Arnbagtsheer
van van der Mijie en St . Antonijspolder, Schepen to Dordrecht
in den Jaare 1582 . In zijn eerfie 1uwe1ijk, met Agatha van der
Burg, dogtcr van Anthonij van der Burg , eigenaar van het
Huffs to Adrichuin, en Burgerneester van Zierikzee, halt hij
verwekt
i . EliiIett van der Eli fle, Ambagtsvrouwe van Kijf
bock, getrouwd, eerst met Jakob de Wite, J3 aljuw vin Goes,
bij denzelven Moeder vrn

MULE .

(Bet Geflagt van

VAN DEW)
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LJ/il7i'Jrrsa Agatha de Wit/c.
Naa het overlijden van haare eerilen Man, hertrouwde zii
met Jacob van Landskroon, dock uat deezen echt kwamen gee .
n e kinderen.
2 . Kornelis van der Mijle, in den Jaare 1612 ongehuwd
overleeden.
3 . ,rend van der Mijie, geflorven in den Jaare i6o6,
ongehuwd.
4 . W117:el;na vary der Mijle, getrouwd met Jan ,uigrok,
in den Jaare r6oo kinderloos geitorven .
Uit cen tweede huwelijk van Jan der Mijle, net Christine
van lllijenburg, dc~ger van I-ieiman van Blijenburg, Heere vau
Dortsmonde, wierden gebooren :
I . Trend van der Mijie , ongehuwd geihorven , in deu
Jaare 1607 .
2 . Heijr;gas, van der Mile
t, Ambagtsheer van der Mijle,
en van St. Antonijspofder, het welk hij, hij Uiterflen wille,
befprak aan zijnen Neeve ('ornelis .
3 . Cornetia van der
I/Ic .
ADRIAAN VAN DEW MYLE, boven vermeld, Ambagtsheer van
Bleskenshoek en Dubbeldanl, tradt in 't huwelijh met Magdalena van Egniond van der Nijenburg, dogter van Korneus
van Eginond van der Ni jenbarg , Read in den Hove van HoIlancl . Ilij was zeer bedreeven in de kennis dcr R,eeten en
een geoeffend Steersman. In dcn Jaare 156 ; wierdt hij Lid
van den Read van Haliand, Zc~=lade en \Vestfries,and . Onder
voorwendzel van zijne gekrenkte gezondheid to herftellen,
dock inderdaad nit vreeze voor deft wreeden ITertog VAN
ALVA , ondernam hij, in clan Jaare J58, met toeflemming van
den I oniug van Spanje, ecue buitenlandiche reize . Tot in
den Jaare 1572 vertoef'de hij inzondcrlaeid to Venetie en to
paean. Op ziine wederreize ecn Lezoek afeggehde bij den
doorluchtigen heurvorst Frederik, Felt : graave, vermaande dee •
ze hem zeer urn Ug orn an ziln Vaderland to rug to lteeren,
en hetzelve, zo wel als den Frinfe van Oran e, met read en
dead bij to dean . Straks am zijne wederkonnst, verkoos hem
zijne Doorluchtigheid, onder andere, tot Lid van den Landraad over Holland . In den Jaare 1575 en 1576 veri'cheen hij,
ale
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is Aigevaardigde van Holland, op de Vredehandelingen vats
l3reda en Gend . Twee jsareii 1 aato
bvondt hij zich, ne
vans 1e Heeren Joan van Mathenes en Fran~ois Maalfbn , to
Amilerdam, nan dat hetzelve do zijde van Spanje hadt verhta
ten, om 'cc de noodige orde to 1elkn op de Regecng . Eon
I1IeUW bewijs van bet vertrouwen, walk 's Lands Stanton in
hem ftelden, gaf hot Jaar 1579, warn eer hem de last wicrdt
op gedrnagen, oni cc Keulen over den Vrede to handelen . Zo
dart bekleedde hij nog Verfcheiden andere posten van de hoegfib aengelegenheid, order andere die van Raad van Pcinf
IUR1'FS, iiaa de allijvigheid van deszelfs Vader . Hij overleedt
Do
in den Jaare Io, hot tweenvijltigUe zijns ouderdorns
verinaardo Justus Liplius fielde op hem hot volgende Graf
fchrift :
1:1/c fltiis e(1
Vir nobilis et ClarisJ'.
Hadrianus Mijilus, ArnoldiF. Dordrace
iris /cientia ci i/tub exinius :
hatia prudent/a pr aditus, ft ad varia
Dignitates eret1as,
Ii; que cv ;aJua laude et /;oao /iibl/cafzivE1us
Con/l/arias in Curia Beta i'L5' ci 125 ea
L)enijuc Picifrs :
Iligilaiss, ZJJCOIVUPIIIS , ci vetus,
F /IfJ it/be Anti//es
Qci omni ye/a laudabiis ab?d fuhito
Ob/it XVI . ul . A a . C . IiIL)XC.
,Y :e jt aa e . ,II.
L :cioff' et Fatiia
Do/etc.
ADRTAAN vervvekt
die voigt.
Korneila van der IJI/jie, getrouwd, in den jaarc 1o , met
Daniel van Flartaing, Heere van Marquette, Kolonel en Lieu
tenant Generaul vah de Ruitenij, bofchreeven in de
van Holland, en bij hem loader van :

ijn huweli]k halt Deer

In

KORNELIS VAN IJER MVLE,

I.

iI'ih eta vats liartaing, -lean vni

'Iarquetteb
2
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(Net Ceflagt van vr
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2 . .ddriaan van Rerteiing van Marquette.
boven vermeld , (leer van der
W[ijl, Dubbeldam, Baccum, Aiblas, Bleskensgraaf en St An
tonijpolder , befchreeveu oiider de Edelen en Ridderfchp van
Holland, Curator van 's Lands Hoogefchool to Leiden . In den
:i aare i6io , vertrok hij, nevens Heer WALRAVEN VAN BREDERODE en JAKOB VAN MALDERE , in Gezamichap na Frankrijk,
om 'er to haiidelen over de zaaken van Gulik en Kleeve ; en
nogmaals , alleen , in dat zelfde jaar , orn de Verbonden , met
wijlezi Koning IIENRIK DEN IV aangegaan , met deszelfs Zoon en
opvolger LODEWYK DEN ,III , to vernieuwen . Naauwlijks van
daar thuis gekoomen , vertrok hij na Venetie, otn met dien
KORNELIS VAN DER MYLE,

vrijen Staat een Verboid van Vriendl'chap en Koophandel to
fluiteii . De Heer v
DER MYLE halt in 1iuwe1ik eetie dogter
van 's Lands Advokaat JOAN VAN OLDEBRNEVELD . Geen wonder, derhalven, dat hij bi Prins MAUJUTS aanhieldt, dat de
grijze Staatsman, naa dat dezelve iii verzekeriiig was genornen,
uit zijn Gevangenisfe ontflagen , en hem zijn eigen huffs tot
eene bewaarplaats inogt gegeeven worden . Zedert, onder de
hand, gewaarichuwd zflnde, dat men nmuwe agr op hem gaf,
verliet hij den Hage, en begaf zich buitens lands mi Frankrijk ;
1waar hij, egter, niet langer dan tot in he volgende jaar ver
toefde . Hij keerde wen to rug iii Holland, loch lreeg gee
aaudeel in de Regeering . Integendeel, naa dat men hem van
zijnen post van Kurator van 's Lands Iloogefehool halt ontliagen, befchreef men hem insgelijks niet nicer onder d
de1en
van het Gewest . Daarenboven wierdt hij gebannen op he
Liland Goeree, omdat hij eenige Brieven halt gefcbre,evea, ire
welke hij geoordeeld winds, de tegenwoordige Regeeringe en
den Prinfe to na to hebben geiproken .
Vergeefs vcrzogt de
verdreeven Ironing van Bohmcn, in den Jaare 1621, nan de
Algemeene Staaten, dat het wederkereu In den Hage hem moat
worden toegeftaan. Alleenlik brags bet de KoningIn van Bop
heme z& verre, in bet volgende jaar, dat hem verlof wierdt
gegeeven, zich in de !Jeverwijk to mogen onthouden . \7
4aar iaalde men hem na 's Hage, om to onderzoeken, of hij
medepligtig ware aan den toeleg op bet leeven van Prinfe
1Au1uT, in den Jaare 1623 ; 's Mans voldoeude verantwoor
ding

rr

MYLE . (Ilet GeJl4gt van

VAN DEa)

ding was oorzaak , flat hij fpoedig ontflagen wierdt .
Me
'sPrinCen overlijdeii veranderde her gelaat zijuer zaken ten
goede . Kort naa bet ficrfgeval gaven hem 's Lands taten
verlof oni weder to keeten in 's FThge, alwaar hij tot zijncn
flood roe heeft gewoond . tjit zijn huwelijk met Mai
ti'am
Oldetibarneveld, wierden gebooren
ADRJAAN VAN DER I\iYLE, die volgt.
7/v2 van der IWijiei
iWgdaIena van dr Mijie, getrouwd met Charles de Lo..
gcs, Kapitein van de Hollandfche Lijfwigt .
(eetruid van der Mijie.
ADRIAAN VAN DElI 1VLE , Heer van der Mj1 , raccum
Dubbeldam, Alblas, B1skensgraaf, St . Anton ipolder , Kolonet , Gouverneur van de Willemfiad , FloogheemraacT van
Delfiand, beIchreeven its de Ridderfehap en Edelen van lIolland . ilij is tweemaal getrouwd geveest : eerst met Agatha
vin iaaphovst, Vrouwe van Raphorst, en bij dezelve Va
der van
Korielia van efrr M/'?e, Vrouwe van Raaphorst, grouwd
in den ware 1656, met Phiips Jacob van den Boetfdaar,
baron van Asperen, en bij haar Vader van
Philips yacob van den Boy tfeJar .
Uk een tweede liuweljk, net Peternella van
van Duivenvoorde, dogter van Jan van \Vasfenar, ileere
van Duiveuvoorde, verwekte llcer ADUIAAN :
ICor ne/is 'via der Mi1ie, en
van der MJie ; - heiden ongehnwd over1eedsn
Cira EIiz'zheth van icr Mijie, in den Jaare I676 getrouvd
fllCt Frederik van Reede vni Renswoude, I-leer van Lier,
Zoon van Jan van Iteede, 1-leere van Renswoude, Wouden
berg, Pi efident van de Staaten cues Lands van Utrecht .
Maria van dcv JU/jie .
Am i i2rqdaleeia van tier Mi/Ic.
Vol gens deeze opgave, is hat aanzienlijk Geflat, in he
mari1ik oir, uitgeIorven .
Zie

S. V . LEIUWEN,

,fat . Ill.

.'

(HEROMANVAN
VAN DEn)
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MYN, (EROMAN
(HEROMANVAN
VANDEn)
DE/R) een
een beroemd
beroemdKunstfchilder,
Kunstfcbilder, ge~
ge..
MYN,
booren to
te 4rn/ierdam,
Am/ierda1n, in
in den
den Jaare
Jaare 168
1684Tothet
hetfchilderen
fchilderen
booren
. . Tot

van fruiten
fruiten en
en bloemen
bloemen
bepaalde
zichininzijne
zijneeerfle
eerfte aan
aanvan
bepaalde
hijhijzich
koomende
jeugd.. Naaderhand
Naaderhandmaakte
maaktehijhljmeer
meer
bijzonderlijk
koomende
e jeugd
bijzonderlijk
zij/l werk
werkvan
vanI Hiftorien
en Portretten
Portretten.. Den
Den meesten
meestentijd
did ziins
ziins
zijn
iflorien en
leevens fleet
fleet hij
hij btlitens/ands,
te 4ntAntleevens
bttitenslands, aall
aan het
bet l'alt!ifche
PaltfifcheHof,
Hof, to

'Werpen en
en to
Ie Londen
Lrmden..
'werpen

Onderveele
veele andere
andereflukken,
ftukken, tervath'vervallt'Onder

in de
laatstgenoemde Stad,
Srad, een
een zinnebeeldig
zinnebeeldig Tafe~
Tatedigde hij,
hij, in
digde
de laatstgenoemde

teel op
het huwelijk
huwelijk van
van den
den jongstvoorgaanden
jongstvoorgaanden Stadhouder
Stadhouder
reel
op her
WILLEM DEN
DEN IV,
IV, met
met ANNA,
ANNA, Kroonprinfesfe
Kroonprinfesfe van
PrinJe WILLEM
Prim
van GrootGroot •
lJritannie, 't't welk,
welk, zedert,
zedert, op
op bet
het Lusthtus
Lusthuis 't
'/ Loo
Loo is
is overgeoverge.
Britannic,

DaarenbQoVenvertert
verfierteen
eenzijner
zijner Kunstilukken
Kunstftukken de
brage.. Daarenboven
bra;t
de Regen.
Regen •
MYN
tenkauter van
te AmJlex
Amflel'dam.
VAN DER
DRR MYN
tenkatuer
van het
bet Leproozenhuis
Leproozenhuis to
dens, VAN
overleedt to
te Londen,
Londen t in
il1 de
desJaars
Jaars 1741.
de maand
maand November
November des
1 741 .
ovetleedt
Zie VA
VAN
GOOL
Zie
N GOOL.

en
MVNDEN, een
een Ambagtsfieerlijkheid,
Ambagtsheerlijkheld. met
de Loasdrec/ten
Loosrlreclzten e1l1
met de
MTNDEN,
uitmaakende, grenzende,
Tekkoop
~en Baljuwfchap
grenzende, ten
ten ZuiZuiBaljuwfchap Uit111aakende.
"ekkoop en
den,
aan her
het Geregt
vatl Bretikelenveen,
Brellkelenveen, onder
de Provincie
Provincie
onder de
den, aan
Geregt van
van
Utrecht
behoorende.
De
uitgeftrektheld
wordt
gerekenll
.
De
uirgeflrektheid
words
gerekenc
Van Utrecht behoorende
op
tweehonderdzesennegentig Morgens
op tweehonderdzesennegentig
Morgens en
en honderd
honderd Roeden
Roedea
unds,
en bet
het getal
getal der
der Huizen
Huizen op
op ruim
ruimtwintig
twilltig.. De
De RegtRegt.
Lands, en
bank
van
het
Ambagt
bellaat
uit
Schout,
Sekretaris
en
drie
bank van bet Ambagt beiiaat nit Schout, Sekretaris en drie
Heuvei,
Schepenen.
Nabij
de
Mijnder
Sluis
ziet
men
eenen
luis
ziet
men
eenen
Heuve!„
.
Nabij
de
Mijnder
•S
Schepenen
met
ruigce begroeid
begroeid.. Volgens
Volgens overlevering,
overlevering, gefchraagd
gefchraagd door
door
met ruigte
den
om trek der
der hoogte,
hoogte, alwaar
alwaar men
meneenige
eenigeholligheden,
bolligbeden, onottden omtrek
men hier
hier moeteiz
moetel1
der
gedaante van
der de
de gedaante
van Graften,
Graften, olltmoet;
ontmoet 4 zou men
t `i;nden, voormaal
toeken
Overblijfzels van
het Huif
Ie Mijnden,
voormaals
Luis to
~oeken dedeOverlblijfzels
van bet
als zijnde
zijnde ge.
ge.
oudheid., als
van
veel aanziens,
van veel
aanziens, en
en van
van hooge
hooge oudheid
bouwd,
in den
den Jaare
Jaare 1227,
valt
door eenen
eenen uit
nit den
den Huize
Huize veil
bouwd, in
1227, door
hunne afkomst
afkomst
.dmflel,
uit hetwclk
hetwelk de
de Heeren
Heeren VAN
VAN MYNDRN
MYNDEN hunne
4nzjlel, uit
rekenen.
In het
het Kerkeiijke
KerkeIijke behooren
de Opgezeetenen
Opgezeetenen val
van
behooren de
rekeuen . In
M;jnrlen
Loenen.
onder Loenen.
, ijnden onder
Cdir Zie
Zie s.
s . VAN
VAN LEEUWEN,
LEEIJWEN, Batt.
Ball. 111.
lll. C6Ml\1I·
vanAmflerda11l.
4mfierdam.
LIN,
LIN, lJe[chrijving
e/chrij vingV'In

XXIII.
hkllh DE,\!~.
D14.
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MYZEN, ((Oost-)
OOS!") MY
lVIYZEN,
N, (West-)
(West-) enz.
enz.
IVIYZEN,

IHYlEN> (Oost-)
een Ban,
Ban, in
in het
gedeelte van
MYZEN,
(Oost-) een
bet gedeelte
vanNoordhol.
Noordhoh
of Westfriesland,
Westfriesland, Dregter1nd
Drcgtedand genaarnd,
genaamd, grenzende
grenzende aan
aan
land, of
land,
de Beemifer.
Beemfter. Van
Van kleine
kieine uitgeftrektheid
uitgeftrektheid is
de
is deeze
deeze Landrlreek,.
Landtlreek,
<lIs bevattende
Lands, en
en
als
bevatreadeweinig
weinigmeer
meerdan
dan honderd
honderd Morgens
Morgens Lands,
zeer weinige,
weinige. volgens
aare 1732,
flegtli
zeer
volgens de
de opgave
opgave van
van den
den Jaare
1732
flegt
vijf Huizen.
vijf
Huizen .

J

MYZEN, (West.)
eene !3uurt
Ruurt of
insgeiiiks ininNoord.
IVIYZEN,
(West_) eene
of Dorp,
Dorp, insgeliiks
Noord
holland, ill
de Nieinvhurgen,
Nieuwburgen, ruim
holland,
in het
bet Baljuwfchap
Baljuwfchap van
van de
ruin twee
twee
Allcl1'-<1ar.. Voormaals
hier
lluren gaans
gaans ten
ten Oosten
van A1knrnr
uuren
Oosten van
Voormaals flondt
ftondt bier
't welk
well, in
in den
den Jaare
Jaare 1744
J74+ isIS afgebroken
a(~ebrakelJ.. Al
Al zezeeen Kerkje,
Kerkje, 't
een
cen
het Jaar
Jaar 1700
de Ambagtsheerlijkheid
Ambagtsheerlijkheid van
van iPestIf/est1700 behoort
behoort de
dert bet
Mijzen
aan de
de Stad
Scad Akrnaar
A.kmnar;; zij
zij kagt
dezdve voor
veor negen
negen.Mijzen nan
kogt dezelve
GUldens.
tiendu;zend
tiend&zend tweehonderd
tweehonderd Guldens.

N.
N.

NTAAKTLOOPERS.

13"
d eezen nadm
.. bekend,
b ck en d , eenige
.
.
I] deezeti
eentge
llltBi1
naam zlJn
zijti
utAATtTLOOPRS .
zinnige
lieden,
van
den
Aanhang
der
lVIun!1erfche
Herdaozinnige lieden, van den Aanbang dcr Muniferfehe Herdoopers,
dus geheeten
gedrag,, in
in den
Janre
den Janre
pers, digs
geheeten nallr
naarhun
bun dweepziek
dweepziek gedrag
1535,
te
A.fi,lerdrt:Y:
gehouden.
Zij
hJdden
tot
booI'd
to
gehouden
.
Zij
hadden
tot
boofd
een'
i535,
Ani , lerda ;n
aallvoerder zekeren
ukeren IlE~R:K
HENRIKSZOON
m~,aktcn
HENRK HE
; RTKSZOON SNYDER,
SNYDER, en
en rneakten
nanvoerder
te zarnell
zamell nit
geml van
vall zeven
zevcl1mannen
manllcnen en
vijf vrou
vrOllWCll.
to
ult een
ecu getal
vial'
wen .
SN:"DER,
die
zich,
onder
deeze
luiden.
als
Profcet
gedroeg,
die
zich,
onder
deeEe
luiden,
ais
Profeet
gedroeg,
SNYDER,
met de
de zijnefl
zijnell vergadei'd
in het
ze..
met
vergaderd inindede ZOlltl1ccg,
Zoutieeg, hi
bet l1\1is
Luis VUIl
van ze
keren LaJzenkoopcr,
van den
den narht
!lathe,, wicro
wi\~rp zich
zich
keren
Lakenkooper, in
in het
bet holte
hole van
voar over
over op
01'bet
het nangezigt,
~<llJgezigt, in
itl eene
eene biddende
biddcndc geia1te
gelbltc.. Eene
Eenc
voor
imii:;e ontroeriag
ontroCri!l;; heving
beving nile
alit: de
Totzich
zich zel
zel..
imige
de nanwee;;,enuen.
aanwcezenden . Tot
ven~gekoouiee
gelwome[l zijede,
zij"cie, gaf
gaf hI]
hij voor,
den herncl
heme! en
hel, en
yen
voor, den
en de
de hel,
en
GOllene:ldeszelf's
deszelfs heerlijkheid
hC(lrlijkheid gezicn
bebben,, en
en dat
dat dede
God
gezien te
to hebben
jO:E;i1e
c1ag nabij
11abij was
was.. In
In eene
eenevolgende
volgenderiachtvei'gadering,
nachtvergadering,
oneCe dag
nall can
ern geruinien
p;eruimen tijd
doarzebragt.
nan
tijd inin het
bet Gebed
Gebed te
to hebben
hebben doorgehragt,
omJ"edt
Lcugcuprofeetzich
zichvan
V:lllnile
aile zijne
zijne klcdercll,
itddt dedeLcugerprofeet
kiederen, warp
worp
de"

NAAI(TtOOPEIts,
NAAKTL0OPERs, NAALDWYI\.
NAALDWVK6
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dezelve
het vuur;
beval dat
dat :rUe
dezelve op
op het
vuur 5 en
zijti
en bevel
allede
de aanweezenden
aanweezenden zijn
voorbeeld
volgen.. Straks
en en
voorbeeld zouden
zouden volgen
Strapsfl:onden
Borden mann
manner
en vrouwen
vrouwen
moedernaakt
dat icmand
wat bier
hier
nioedernaakr in
in het
betVenrek,
Vertrck, zonder
zonder dat
ieniand wist,
wist, wet
vall het
zijn loude.
Nu
beval SNYDF.R
misleiden
van
het gevolg
gevolg zijn
zoude
Nu bevel
SNYDER den
den misleiden
hoop, hem
voor~
hoop,
hem ce
to voJgcn,
volgen, en
en te
to rocpen
roepen zo
zo als
als hii
hijhun
bun zoude
zoude voor
ooen.
begeeft hij
hii zich
zich op
gevoJgd van
van de
de an
an~
doer . Terfl:ond
Terftond begeeft
op llraat,
tunas, gevolgd
deren,
te zamen
z~menflraat
fl:raat op
op l1raat
Craat neder
neder;, onder
een
deren loopende
loopende to
order ecu
fchrikwekkcnd
fchrikwekkend getier
getier wee!
wee ! wee!
wee! u'ee!
wee ! de
de wraakl!
wraake Gods!
Gods! dtl
d
'Wrt!olce
bragt dit
die de
de Stad
Stad its
it!
wriake G)ds'
Gods! de
de w1'{>oke
wrake Gods!
Gods! Spoedig
Spoedig brags
bewecgillg,
en cue
de Burgerij
de been,
been, die,
die, met
met kleine
kleine moei.
bewecging, en
Burgerij op
op de
moei
te,
kreeg, op
op cene
na, die
di~
te d,~
de Naaktloopers
Naaktloopers gevangell
gevangen kreeg,
a ne vrouw
vrouw na,
men noon
nooir beefs
heeft opgelpeurd
opgcfpeurd.. Bij
regtllelling bObdt
nien
Bij h1.11llle
huune tote regttlelling
bood
men bun
hun k!ederen
kkdC'rcn nan
aan ;; doch
zij weezen
dezelve van
van de
de hand,
men
loch zij
weezen dezelve
hand,
110cwcl het
IMar·•
lioewel
bet illindedema:Jnd
maand Februarij
Februarijenenzeer
zeerko\!,d
kod lVa~.
was . De
De waar
heid, .widen
zeiden ze,
zijti.. Het
viel, en,
ze, mots!
moest n{laRt
naa't zifn
held,
EJet vermoeden
vermoeden vie!,
en,
meellt
men; niet
nIet ongegrond,
bij de
de \V(:thouders,
dat de
Opd
meent men,
ougegrond, bij
Vetbonders, dat
de op'
loop was
a:lIlgeleid one
om de
de Stad
Stad to
te ova
ovcrrompeJen.
lVIannen
loop
was ange1eid
rrompe1en . De
Dc Manneu
wicrden ~ zedert
onthalsd,, en
vrouwell in
ill 't
water ge~
wierden
zedert,J onchalsd
en de
de vrouweu
't water
gem
fmoord
flUvord..

Zie WAGENAAR,
WAGENAAR, Befckrljving
Be[ckrijving s'an
Vfm ~1md
Zie
jleu/am.
flerdain

NAALDWYK,eene
eeneTJeerIjkheid
Heerlijkheid en
en Dorp,
Dorp, inin Zuidho1and,
Zuidholland,
NAALDwYR,

nn.

cler D:fltJiifJ
ge\egen, omtrenr
omln~nc twee
[wee uuren
uurengenus
ga:lllSten
tell Z,uidwes~
luidwes.
tier
Dfluiiid gelegen,
av'enlzage, in
bet versus
aklijkfte en
en vrugtbaarfi
ten van
G 'ofl"cnhage,
in het
verm"uklijkfle
vrugtbaarf1:e
ten
van '.1'G
gedeelte van
bet #'estla
ll~'st!aw';
praalende met
vrugtbaare landau,
landen,
;i1 ; praalende
met vrugtbaare
gedeette
van bet
'r peen
geen verdef
verdet
fchaduwrIike boomen,
pragdge
en 't
fchaduwrijke
boomer, pre
Lige Lusthoven,
Lusthoven, en
lwn dienen
diellt"rJ Olll
het Landverhiijf
Lundverblijf to
re vernangenaamen.
Heer..
kan
om bet
Vernangennamen . De
Do fleer
liikhed
w,)dt hegroot
begroot opoptweeeritwiutighonderd
tweeentwilltighouderd vijfenzeventig
vijfenzevencig
ikhcLi wordt
r.Icr~:ens Lands,
Lands, en
en bet
het petal
getal der
der huizen,
11Uizen, volgens
volgens de
de jongite
jongfie
1'docens
0h1V~,
twcehol1dcrd"ijrC:IlZL'stig en
en e(tln Molen.
op tweehonderd'7ijieuzestig
Molen. Het
1-letLustLust
o
:1Ve, op
h'ti, pJOl;[!ZO/YCdiIk
do;:: ,'zof,'cdiik lest
legt in
in de
IIe(~rliJkheid.
lIet
Illdo Fleer1ikheid.
flat Dorp
Dorp isis tahide
L1~?iij(;: groot
en
weI
b~boliWd,
zijnde
verdeeJd
in
vertcheidel1
groot en wet bbouwd, zijude verdeeld in verfeheiden
De Kerk
I{erk i33 ceo
ceil aanzic
f,allzie,:lijk
zij ftaat
mid~
Stmaten.. Dc
:1ijkgebouw;
gebouw ; zij
heat midSoaaten
den in
in bet
het Corp,
eorp, op
op eon
een Kerld
Kerk1;of,
be;of, rondom
rondoni met
met boomen
boomer beden
weiDig
v:m
dual',
in
't
Zuidoosten,
!taat
eene
oude
plam.
Een
't
Zuidoosten,
ftaat
eene
oude
plant . Een weiuig van dear, in
aan een
ecu DudeOude
,Kapel,
een lang
laag Torentje
Torelltje,, en
llaast dear
daar aao
ape1, met
met ecu
en i]aast
Kk Z
Ll2!r
Kk2
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TAALDWYK . (

`eenen van) '

rnannenhuis, 11' aaldwa jk is de geboorteplaats van den geleerden MARTINUS DORPIU,S, in leeven Floogleeraar in de Welipree=
kendheid, Wijsbegeerte en Godgeleerdheid to Leuven . Daarenboven zag bier bet eerfle licht, de kundige Artz PIET,ER
VAN NAALDWYK, die, to Gottenhurg, met veel lof de Geneeskunde heeft geoeffend, Hij fchreef, daarenboven, een Werk
over dear aart, verkiezinge, tuchtiging en geneezing der paerden.
Zie BOXHORN, 'o;.'eel van Hollandt ;
Oudheden en Geflig:er1 van Delf•
land,

NAALDWVK, ( Hceren van ) een overoud en aanzienlijk Ge.
ilagt, volgens VAN LEEUWEN, uit Koninklijken bloede voo.rtgerprooten. Behalven eeu Slot, in bet boven gemelde Dorp,
nu reeds voor lang verdweenen, bez ; ten ze ook een hums to
Leaden, op de Breeflraat, tegenover bet Stadshuis . Men verhaalt dat men, in bet omgraaven der fundamenten van dk
Gebouw, aan dezelve eenen fleen heart gevonden, tSaar op
to leezen flondei de raamen der Ronieinlchc Keizeren M,
AURELIUS ANTONINUS en L . AURELIUS VERUS .
Duister, intusfchen, is de volgreeks der vroegfle leden des doorluchtigen
Getlagts . De eer(le, welken men met zekerheid daar vain genoemd viudt, was
WIL.LEM VAN XAALDWVK, verrneid in den Jaare I25o;
Den
unam zilner IIuisvrouwe vlnden wij niet vermeld, maar wel
eenen Zoon van hem,
BOUDEWYN VAN NAALDWVIt, Ridder, en, zo wet als zijne
apvolgers, hetijteld met den naani van iMaarfchalk van den
Graave van Ilolland . In den Jaare 1296 was hij Kaflelein op
bet Slot to Wedenesre ,, in Westfriesland, waar binnen hij bele;erd wierdt door de Friezen o zodat hija zich moest overgeeven. Hij lies naa
N. van Naaldwsjh, getrouwd met Hugeman van Zevenberge;1, Zoon van Willem van Strijen, die van zijnen Grootva .
der, WilIem van Strijen, bet Land van Zevenbergcn h ad.tt ge.

erfd,

en eerfte H.eer van Zevenbergen was,
Yi
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---------~-----------------------WILLEM VAN
VAN NAAtMWYIC,
NAALDWYIC,
WILLEM

ll:igter van
een Kapittel
Kapitte! to
te Naald~
thgter
van cen
Naald

wijk van
van een.en
eenen Deleen
en zes
zes Kanunniken
Kanunniken.. InIntarneiijk
tamelijk gege.
wijk
Deken en
vorderden ouderdom
ouderdomfneuvcldc
fneuvcldehij,
hij, in
in den
den Jaare
Jaare r345, nevens
vorderden
nevens

Graave WILLEM
WiLLE"'l en
en veele
veele andere
audere Edelen,
Edelen, in
ineen
Gevegt tea
reGraave
en Gevegt

gen de
de Friezea,
Friezen, bij
bij Stavoren
Scavoren.. Uit
Vit zija
zijn huwelijk,
huwelijk, met
met Sogen

phia 'Yan RaapholSt, dogter
dogter van
van Gerrit
Gerrit van
van Raaphorsc
Raaphorst SahivnJ?prst, en
ell

Agnes van
van Duivenvoorde,
Duivenvoorde, wierdc
wierdt gebooren
gebooren
Agnes
HE::'lRIK VAN
VAN NAALDWVK,
NAALDWYK,
HENRIK

Ridl1er en
en MaarIchalk
Mnarfchalk van
van HolHol·
Bidder

Jaare 13Q6
I3<J6 verzelde
verzclde liij
hij Hertog
Albregt op
op
lland.ln
and .
i n den
den Jaare
Hertog Albregt
hadt in
eenen togs
top tegen
regen de
de Friezen
Friezcn.. Hij
Hij hade
in hllwelijk
dogcenen
huwelijk eene
eene dog
Schalkwijk, en
en verwekte
verwektebij
bij dezelve
dezelve::
ter uit
ter
nit dCll
den Buize
Fluize van
van Schalkwijk,
WILLE:\I VAN
VAN Nt,ALDWYK,
die volgt.
voigt.
WILLEI
NAALDWVK, die

K!eilje van
Kleisje
van})ba!dwijJ.:
NIa1dWik,, gctromvd
gerronwd met
met N.
N . van
van Matenesfe.
Matenesfe.
Haasje van
Nal1ldll'i)'lc, in
den Janre
J~are 1381
gehuwd met
met
in den
gehuwd
Haasfe
van NaaIdiJk,
13
Gijsbrecht vnn
Il~rdeubroek, en
en bij
bij haar
Gijsbrechr
van Ilardeubroek,
hear Stamvader
Stamvader des
des GeGeflagts van
van dien
dien naani
l1~alll..
fagts

WILLEAJ VAN
V,IN NAALDVYK,
NAALDIVYIC, finks
firaks gcnoemtl,
Ridder en
en MaarMaar.
genoemi, Kidder
WILLEM

frbnlk van
Holland, overleedt
overlecde in
in den
denbleed
bledzijns
zij!JS lecvens,
lecvells, iiaa
llaa
fchalk
van Holland,

alvoorc'lls, bij
bij Sop
.)0,9l1i41
van Telihigen,
Tdlillgen, dogter
hia van
dogrer van
van Dirk
Dirk vaa
van
alvoorens,
Teilingen
Teilingenenen van
vaneene
eenedog[er
dogterdes
desHeeren
Heerenvan
vanHellkelom,
Heukelom, v.ervrwekt to
te hebben
bcbben::
wekt

HENRlK
VAN NAA
NAALDWYK,
voigt.
HENRUt VAN
LDwYK, .die
die volgt.

Bl1rt.'1 'Ylin
Nf/f/ldwii r,
met Dirk
van Poelgeest,
Poelgeest,
Bartii
van Naizideii
(', getromvd
getrouvd met
Dirk van
Zoon van
van Gerrit
Gerrie van
Ridder,
Zoon
van Poelgeese.
Poelgeest Heere
Deere van
van Bornacle,
Homade, Bidder,

en
van Beatrix
Beltrix van
van Schoonhout,
SChOOllhout, overleeden,
overleeden, met
met kinderen,
Idnderen,
en van
19..
in
in den
den Jnure
Jaare 14
1419

WtlkmilU$
",an Naaidwijk,
Naaldwijk, de
de echrgenoote
echtgenoote van
van Gerrit
Gerrit van
van
Wi1emtna Evan
Poelgeest,
Poelgeest. Ridder.
Bidder Zoone
Zooncvan
vanJan
Jan van
van Poelgeesr,
Poelgeest, en
en broeder
broeder

de vermaarde
vermaardc Aleid
Aleid of
of Aida
Alidavan
vanPoelgeest,
Poelgeese.,Bijzit
Bijzit van
van
van
van de
in dell
den Jaare
ware 13c2
lIertog ALBREGT,
] 39'2,, door
eellige Hovelillgen,
ALBREGT, in
Ilertog
door eenige
Hoveliugen,
Graavenh age, orngebragt.
omgebragt.
.op
het Buicenhof
Buitenhofinin's
op het
's Graavenhagc.
Hamje van
van lVaaldwijk,
Naaldv/ljk. getrouwd
metFlorin
Floris van
van Maalfte
Maalfie-.
getrouwd met
Haasje

.de,
Vlaamfch' Ridder.
4e, Vlaanifch'
bidder.
SoplzitJ
kinderen geflorven
gell:orven..
zonder kinderen
Sophia wm
van Naa!dwijk,
Naaldwijk, zonder
HENRIK
boven vemineki,
venneld. Ridder
FIENRIK VAN
VAN NAALDWYK,
NAALDWYK, boven
Ridden en
en MaarMaar.
f.chalk van
overlecden in
in den
den Jaare
J:wrc 1419,
bij
ichalk
van Holbnd,
Holland, overleeden
1419, hade,
hadt, bij
den Jaare
Cntharina
Heetlviiet, in
in den
Jaare 1421
vel'~
1421 geflorven,
geItorven, vets('atharina v:m
van Eleenyllet,
wekt::
wekt
I.
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T. WH.LEM VAN NAALDWYJ{, die voIgt.
II. A Moan Mn Naaldwifk, kinderloos gef1:orven.
_Ill. ALBERT VAN NAALDW'lK, Reer van Bergambagt, inZuidholland, Dijkgraaf van den Krimpeller 'Waart, nam ter Vrouwe
N. N. van Vleutell. nit het Sticht van Utrecht, en teelde bij

l1:lar;
die volg\.
Jakob vIm Na."ldwi;k, vermeId op den Jaaro 1477.
3. Hen,.ik4 van Naa/tlwijk, Ambagtsvrouwe van Berg.,.
nmbagt, en gehuwd aan Gerrit, Reere van Vliet. Polsbroek,
Oukoop en Aartsbergen, Zoone van Jan van Vliet, Ridder,
en van Beatrix, Bastaartdogter van Graave Willem van Beije~
Jen, Zij hadden kinderen,
4. Cat "IIlI''?1 ",m Naaldwijk, huisvrouwe van Paulus
van Haastrecht, Willems Zaone, Heere van TiIborg, Loon,
D.ruinen en n oorle.
S. l(iiZ(JIJeth van Naalrlwijk, eerst getrouwd met Mi.
chie! van SOlltelanele, en, naa diens overlijden, met Jan van
Vianen van Jaar~veId.
ADRIAAN V.!.N NAALDWYK, ,Albertszoon, naa zijns Vaders
doad, Heer van 13eJ"gambagt, van den Aallhang der Hoekfchen,
holp, in den Jaare 148>, de Stad Hoorn, biL verras~ng, in·
Ileemen. Hij was getrouwd met Agnes van den Woude, dog·
tef van Jakob van den Wonde, Hecre van Warmond en Alkemade, en van Re~noutje van BrakeI, van Dordrecht, en ver..
w~k[e llij ha,!r.
a. -ran von NOllldwUk, Ridder, Heer van Bergam·
bagt, een ijverig voorf1:atlder van de gezinte der Hoekfchen.
j.'ljla in eenen Scheepsf1:rijd , op de Lek, zijne vriiheid verlooren,
en, geOuakt zijnde, op de Zuid.:rzee gefchuimd, en de Eilanden
'fe~el en Wieringen bemagtigd te hebben, week h:j ten Lande
nit, na Frankdjk, en florf te Pnrijs. Hij hade in huwelijk gehad GilIisj~ VUIl del" Lek, of Poianen, dogter van Diderik van
per Lek, Ridder, en van Alida van Egmont, voormaais W~
gtWJ(' Val. F,ur:s van Kijfhoek, Schildknaap.
Vermits ·hij geene
kindcren naliet, kwam, naa zijn overlijdell, zijnc Heerlijk.
R@ill U~r~lIIUPil~' ill d~1l Huiz;e van Nijvel~.
I •. ADRIAAN VAN NAAWWYK,

Jl.
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akob van Naaldwijk , zonder ldiideren overlee-

den .
C . Adriazia van Naaldivijk, getrouwd met Willern
aii Nijvelt, van Utrecht, 1ij welke hij verwekte,
Frederik van Nijvelt, in den jare 1530, fleer
van Bergarnbagt ; die ter Vrouwe narn . Steventje de Gruiter,
en bij dezelve, behalven andere kinderen , Vader wierdt van
Willern van Nijveit, Heere van Bergambagt, ge
Ilorveii in den Jaare 1543 , Zijride getrouwd geweest met
Agnes Foeijt, en , bij haar, Vader van
1"Ylllem van Nijvelt , Heere van Bergambagt, Lid
der zamenveiboiiden Edelen , in den Jaare i ,66 ; in den Jattre 1 572 Baljuw van Zuidholland en I-loofdlchout van Dord
recht , en vervolgens Kaflelein van Muiden en Drost vats
Gooiland. Hij overleedt in den Jaare 1608 , et zeventigile
zijns ouderdonis . Drieniaalen was hij getrouwd geweest : eerst
met Catharina Ram , van Utrecht ; vervolgens met Agatha
Booth, dogter van Aart Booth, Meesterknaap van de Wildernisfe en Baijuw van den Hage, naderhand Kailelein van Fray
neker en Grietman van het Bildt ; en ende1ijk met Agnes
Tferraats, Weduwe van Diderik van Duivenvoorde . Alleen
nit het eerfie huwelijk verwekte hij kinderen, to weeten :
(i) Willern van Nijvelt, in den Oorlog tegii
1e Friezen origetrouwd gefneuveld .
(z) Adam van JVijvelI, Kapitein, char naa, in
den Jaare 1583, Baljuw van Schoonhos/en, en in den Jaare
1595 overleeden . Twee Vroutven hadc hij gehad : Eva van
Bonnargia en Anna van Galen, Weduw van Jan van Ysfelflein . Het 1aat(e huwelijk was kinderloos, dock het eerie
gezegend met vier kinderen :
(a) Arend van Nijvelt , Gouverneur van
Schenkeflfchans, in den Jaare i6o8 ongehuwd overleeden .
(b) Frederik 'an NIjyelt, Fleer van Bergambagt, Gouverneur van Woudrichem, en, in de Jaaren i6i8
en 1619, een der Afgevaardigden van 's Lands Staaten op her
Sijnode to Dordrecht ; getrouwd met Anna van Uitteneng, bij
welke hij kindereri verwekte .

Kk
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NAALDWYK . (ileeren van)
a. A'b ra h arn van ,Ni jvelt ,

in Engeland,

zonder

kinderen , geftorven.
6 . Cen 4 zu j na van Ni/yelt.
.( 4nes vary Naild%'iik , getrou%vd met Jan van
.
d
Nederveen , Hofnieester van den Graave van Nasfan, in den
Jaare 1457 . Zij overleefde hanren Man, en words ; als We
duwe, vermeld in den Jaare 15' 3 .
e . N. van Naaidwijk, Nonne to Warmont .
£ N van Naaldwij,, Nonne to Delft .
Iv. Philips van Naaldwijk, zonder kinderen geulorven .
WILLEM VAN NAALDWYK, boven vermeld, Ridder en Maar.
fchalk , Raad en Rentiineester Genernal van Holland, overlee
'ien in den Jaare 1444., verwekte, bij Willemina van Eg
wont, Vrouwe van Wateringe, de volgende kinderen :
1 . Hear ik i'an NaaWwijk, Heer van Wateringen, Ca
pelle op den Ysfel, Ridder en Erfmaarfchalk van Holland .
Het Slot to Wateringe deeds hij vervaardigen tot een Klooster voor Monnikc1i . 1i den Jaare 1465 nam hij deel in den
J{rijg tegen de Luikenaars, en overleedt in den Jaare 1496 .
Uk zijn huwelijk, met Machtelt van Raaphorst, dogter van
Eartholomeus van Raaphorst, was flegts gene dogter gebooren,
Wilierniaa van Naaldwijk, Erfgenaame van Naaldwijk,
Capelle en Wateringen , gehuwd van fan , Burggraave van
Montfrt , overleeden in den Jaare 15o6 e Moeder van
twee kinderen,
i . flfacitelt van it onifoort, Vrouwe van Naaldwijk,
Capelle en Wateringe, getrouwd met Robbers van der Mark,
Necre van Arcnberg, en, in den Jaare 1550, in hoogen ou
derdom overleeden, naa den flood van haaren Zoone,
Robbers van der Mark, Heere van Arenberg, over
leeden in den Jaare 1536, gehuwd met Walburg van Egmont,
Zuster vats Maximilinan, Graave van Euuren, en bij hear Va, •
.1er van
Robbers van dr Mark, eerten Graave van Arenberg, in dcii Jaare 1543 , to Bruslel getrouwd met Anna, Zus
ter van Jan, Markgraave van Bergen op den Zoom, dock,
reeds in 't volgende jeer, in den bloei zijns leevens, zonder
indere oyer!LcctCn . Van bier flat, naa bet oyerlijden van Mach
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tflt van
van]l'fon!foort,
ilion/foort, Weduwe
'Veduwe van
van den
den Heere
vall Arcrnberg,
Arcmberg,
t!1t
Heere van
Naaldwi,/{ met
met Cpe11e,
C~pelk,en
endedeandere
andere goeJeren,
goel1eren, neviis
nev~lls AremNaaidwik
Arem
berg,
overgingt:ll op
uplllavgdreta
1l1m<grJretai'aiz
'-,171 der
del' )It/ark,
Klein_
bean Kleinberg, overgingen
?1rk , haare
dogeer,
en Zuster
Zuster van
van de
de derden
dcrden van
van der
Mark, die
die tot
dogter , en
der lVlark,
tot Man
Man
h:<dc
lm van
vall Ligne,
Ligne, Heer
Heer van
vun Berban~on
Bcrbanc;:on,, Zev(>nbergen,
hctdc Jan
Zevenbergen,
CIlZ.. welken
we!ken zij
zij eenen
eenen Zooii
Zoon baarbaar;
Noordeloos, I-leernskerk,
I-leemskerk, enz
Noordeloos,
de, Karel
Karel genaarnd
genaamd,, zedert
de,
zedert GraaY
Graaf vall
van Arembcrg,
Arembcrg . Haamlerhc;!r
i3aanderher
van Naaldwijk
Naaldwijk en
van
en Zevenbergen,
Zevenbergen, Maa;[cInlk
Maa ;fchalk van
van Holland.
Ho11atd.
Barbara van
van MO.·ilfiJort,
gehuwd aan
aan Ma~iulilhan
22.. Barbara
o :itjort , gehuwd
Ma wi1kan
van
Hoorne. Heere
van Gaasbeek,
Gaasbeek, enenbij
hi] hear
haar Vader
Vader van
van
van iloorne,
Deere van
a
van lioorn,
Iloorn, Proost
Proost van Sr
a.. Philips
philips van
St.. Jan,
Jan, te
to UU-

trec11t..
tredht

b.. Maarten
Hoorn, Baanderheer
Baanderheer van
van Gaasheek,
Gaasbee1{ 1
b
li4aarten ,'an
van Tioorn,
ge!1orven
in den
den Jaare
Jaare 1570,
1570, hebbende,
hcbbende,bijbljAnna
Annavary
van Croij,
Croij,
geforven in
Vrouwe
vanStaveie,
Stavele, verwekt
verwekt
Yrouwe van
(I)
1100rl1 ,, Gram
Graaf van
van Houtekerke,
Houtei:erke.
(s) r;eorg
Gecrg van
van Hoorn
getrouwd met
met Leonora,
Leonora, dogter
dogter van
van LamoraaJ,
Lamoraa], Graave
Graa ve van
vall
getrouwd
Egmont.
Egmont.
(2) Philips
Philips 1'tm
van Heezen,
Heezeu, in
in den
den
(2)
van Boorn,
Hoorn, Heer
Heer van
Jaare z$8o,
1580, tote Quesnoi,
Ql1esnoi, inin Flenegouwen,
Henegouwcl1,onthoofd,
onthoofJ.
ware
(3) Maria
11011 Hoorn,
Room, getrouwd,
eerst met
met PhiPhi(3)
Maria van
getrouwd, eersr
lips" Graave
claar naa
van Geneve,
Gcneve,
lips,,
Granve van
van Egmont,
Egmont, dear
naa met
met Gaspar
Gaspar van
Vlll1 LuJlin
Lullin;; coca
docb zonder
zonder ldnderen
kindcren geftorven
gefl:orven..
Marquis van
Marquis
II.
Naa/d,viik, getrouwd
getrouwd met
metAlida
Alida Grebbert,
Grebbert,
II . Jou
,7an van
van NaaldLpijk,
Nikolaas Grebbert,
te Leiden,
Leiden, en
en bij
bij hear
haar Vader
Vader
clogter
dogter van
van Nikolaas
Grebbert, to
van
van
I.
IPillem yon
zonder kinderen
kinderen..
van Noalrl!viik,
Naaidivijk, zonder
I . T'ViIlem
2.. CathfJl'ina
Noa/dwzjk, tweel11aal
eerst
('atharina "im
van lVaaidwijk,
tweemaal gehuwd,
gehuwd, eerst
2
met
met Jakob
Jakob Suis,
Suis, vervolgens
vervolgensmet
met Mr.
Mr . Gerrit
Gerrit van
van Berkenrode,
Berkenrode,
doell kinderloos
kinclerloos gefiorver.
dock
ge9orver.
.
3.
Peterneli<1<
van
Naaltl:>'ijk, Nonne
Nonne to
te Gouda.
PeterneiLi
van tTaait1ijk,
Gouda .
3
11!.. ADRIAAN
AORlilAN VAN
voigt..
VAN NAilLDWYK,
NAALDWYK, die
die volgt
111
IV.. GJthari:;o
Citharioa wm
van NOfJldwi;k.
lVaaJdivk .
IV
o
V.
vankinderen,
kinderen, biJ
bij
V . /z{lhelie
Izabelie Jlail
van Nt1I1I';/wi,!.:.
Na aidwjjh, Moeder
Moeder van
Jan van
van Jan
Jan van
van Hodenpijp
Hodenpijl en
Jan
van Hodenpijl,
Hodenpiji, Zoone
Zoone van
en Villi
van N.
N.
N.. val)
vain Bar/emollt.
$arleinont .
N
. VI
VI.. N.
iV ~'an
van N<1(J!diJlijk,
Naaldwijk,Nonlle.
onne .
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ADRIAAN VAN NAALDWYIC, zo even genoernd, eerst getrouwd
met Petronella van F/en,', en daar naa met Dirkje van Haaf
ten, verwekre ut zijn cerise huwelijk,
JAN VAN NAALDWYK ; hij lemfde nog in den ware 1503, en
wierdt, bij Geertruid van Raaften, uit Gelderland, Vader
van :
. ADRJAAN VAN NAALDWVK, die volgt .
2 . 1'I"iern van NaaldciJk, Monnik in de Abtdij
vai
Middelburg.
3 . Ilennik van N'zaldw :/k, getrouwd met N . van Al.
phen, bij welke hij verwekte
ilennik van Naadvijk, in Spanje ongehuwd over
leederi .
4 . Jan van Naaldwijk, Kanunnik, en Protonotaris van
Rome.
5 . 4/ida van Naalthp//k, eerst Nonne, doch naderhand
etrouwd met Antonij van Liedekerke, Lijfarts van den Hertog
van KIeef.

6. Barbara van Naaldwijk, getrouwd met N . van
Kuk, Fleere van Mereren .
ADRIAAN VAN NAALDWYK,

den ware 15c57, to Leiden,
inert, gezegt Bloemendaal :

firaks genoemd , overleedt in
nalaatende, bij Alida van Ophe•

die volt.
?oina van Naaidwijk, getrouwd met Adriaan van
Zwieten, Zoon van Kornelis van Zwieten en van Anna van Bor
felon, Adriaans dogter .
Dc Heer van Zwieten was lid der
zamenverbondene EdIen, en, in den ware 1572, tegnwor
dig in de bemagtiging van den Bride . Zedert wierdt hij Stad .
voogd van Gouda, en overleedt aldaar, in den Jaare 1584 .
Jai VAN NAALDVYK, firaks vermeld, verwekte bij Fran •
cojc
; C/dflijk, Van Zferikzee,
Ath ui ;;a aa H ;; :j7rde, welke tot haaren cerise Man halt
WiU
van Gidlles , in Viasaderen, Kapitein, gefneuveld in
dcix vi :a g van den Jaare i6co . Haar tweede Man was Hen
FiL i . :aa, Eflgefehc Kclonel, en deez, bij haar Vader van
1 . JAN VAN 1AALDWYK,
2.

iUaximiUaan Sitton .
fleet

NAARDEN.
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Heer JAN, naa
naa het
bet overiijdcn
Beer
b::rovenijden zijner
Vrouwe
zilner eerne
cerfie Vrouwe,
hertrouwd zijride
t1'ouwd
zijnde met
met AmJu
v(J1l IT1iic:buig,
Ii'Tli!c;illlll'g, Weduwe
vail
J;;.u
Azna van
Weduwe van Jaii
Aran
Drong!en . v(~rwekre
van DrongcIen.
bij dezeive
dezelve
verwekte bij
.\DIU,1.1N
naakoomelingen het
AD" LIAN VAN
VAN NAALDW\,[(,
NAALDWVIC, in
in wiens
wiens naakoornelingen
bet na11_
aan
~ienlijk
Geangt is
is uitgefrorven.
ien1ijk Geflagt
uitgeflorven .
LEEUWEN, fiat
Rat, Ill.
Ill. Oud,
Zie
Zie s.
s . VAN
VMJ LEEtJWEN,
Ouds
Holl.
Krot;ijk.
Hall. Kronjk .

NAARDEN,
NAARDEN, de
de eenige
drie ziden
zijden
eenige Stad
Stag in
in Gooiland.
Cootland , aan
aan drie
vall hooge
hooGeHeilanden
Heilanden,
omringd
omringd van
, terwijl
terwijl het
bet alleen
alleeii:lan
anndede WestWest .zijde lange
Wcilanden heeft
hceft,, certijds
ter £)ag
vag-.zijde
lange Weilanden
eertijds befchreeven
befcbreeven tar
vaart
vaart onder
de Flollandiclie
Hollalldfche Sreden
Steden., doch
reeds voor
voor Iaig
Ja;~g van
van
onder de
dock reeds
die waardigheici
waardigheid ontbloot
ombloot.. Met
Met de
de ouzekere
onzekere gifingen
gisfingcll vui
V;lll
die
den oorfprong
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liar ganrfche heir, in aantogt was, ontzonk elk de uloed .
Eenige Gernagtigden, en onder deeze de vermaarde LAMBER
TUS HORTENSIUS, Rektor van 't Latijnfche Schoole, tar Stad
uitgetrokken , om een Verdrag to treffen met den Spaanfchen
Don , ontrnoetten, onder weg , den Spaanfchen Beveihebber
JtJLIAAN ROMEItO, die hun verklaard hebbende, dat Don FREDERIK de zaak van Naardev aan hem hadt gelaaten , hem to
vot veien , de Sleutels der Sthd aanbooden , en voorts,
op hun aathoudeud fmeeken , de toezegging verworven , dat
Burgers noch bezettelingen aan lijf of goad zouden befchatrait ROMERO na binnen , aan hat' hoo'fd
digd worden . St r,
van ruim vierhonderd roan, en wierdt deftig tar maaltijd ontliaald bij GERRIT PIETER AARTSZOON, Schepen der Stad, zo
wel als de Soldaaten bij de Burgers en Ingezeetenen . Naa
den maaltijd deeds ROMERO, door eenen Trominelilager,, omroepen, dat aIle de burgers en bezettelingen, oiigewapend, zich
hadden to vervoegen in de Gasthuiskerk , welke tbans voor
tadshiiis diende, om 'er den Eed aan zijne Majelteit to ver
nieuwen . lJitgezonderd eenige weinigen , die de •S paanfche
trouwe mistrouwden, voldeedt de onkundige nienigte aan dit
bevel . Intusfchen wandelde zeker Prieser, midden onder de
Spanjaards, voor de Kerk vergaderd, op en neder ; dock kwam
wel haast de veege opgellootenen aanzeggen, zij hadden met
hun Geweeten peis to maaken, en op htni elude to letten.
Maar (wij fpreeken, in de befchrijving van dit Treurtoo .
iieel, met de weigefperde woorden van den Bidder HooFT),
„'t aanzeggen , bereijden en fterven , was een ding.
Men
,, rukt de groote pours open ; leijdt eenpaarlijk aan, en fchiet
,, af, plompverlocren in 't hondert ; met een gillen en fchreeu
,, wen, dat ijder 't hart deeds 1]uijten, en de liairen to bergh
,, flaun . Dar words , bij die van binnen fchichtig beantwoordt,
,, met krijten en karmen, zuchten, en janken, om fleen en
,, flaal to vermurven . 't Koude tweet breaks hun uit . Wer,, waarts ook zij zich keeren, de wanton flaan pal, en de
, doodt in de dour . Voorts vlieghen de vijanden, tot hat
, Kerkje in, als verwoede wolven , den tfaaghenden drom,
,, met deeghen en doggen, op 't lijf. Dat weemelen, onder eh
1 andere, van eene fchaare , in zoo crag een' plants gepakt,
,, dat
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• f at buijtelen in bun eijghen oft hunner medeburgheren, e
fpitsbroederen bloedt, fat root en doodtverwen van troonjen, breeken van gezight, krimpn van leeden, vlechten van
• vingeren, wringers van handers , was wel 't grouwzaamfte
weezen, fat ooit oogh oft oore moght voorflaan . Maar niet
• den Spanjaardt beefs zoo deerlijk ecu' vertooning gejammert .
• Hi houdt 'er, seven fel, met punt en fuede, op aan, zonder ijemant to fpaaren , uirgezeijt vier perfoonen alleenlijk,
•
• die, door heloften van zwaar ranfoen, gevankenis verwor
• yen . Naa 't plonderen en uitIchudden der lichaainen, fteekt
• men 't vuur in 't gebouw, orn de geenen, die zieltijghende
• reeds onder de dooden gedolven laaghen, voorts met vlai
• en finook to verdeighen . Ends werden alto omtrent vier• hondert burghers, hovers ecu goedt getal foldaaten, onder
n dak, orn hats geholpen .
•
,, 't Geheele heir Spanjaarden, rrn ," (dus vervolgt de Dross
faart) ,, had men binnen de muuren, den roover in (Ic huij .
,, zen en . bet wee door al de fiadt ; gaande 't onderfie boo.
,, yen , met rennen , rukken , breeken , fcheuren, deepen,
,, weghtorfen ; en ten heinel toe 't huij Len van wijveu en kin ..
,, deren, ondermengt met de unarheit van 'c loeijen en hlaa ..
,, ten der beesten, van flal gedreeven, oft danrop gelaaten in
,, den brands, die, nan 't manners van den meesten buijt,
haast nan alle gashoeken gefficht wend . Dezelve ftommelt
,, de fchuijlers ten Iluijphoolen nit, en leevert der wreedhet
,, verfche ftof.
D'ellendighen, tot omtreut vierhondert toe,
,, to voorfchijii kooniende, word en ten deel ann rappieresi
,, gereeghen, ten dccl met doiken doordrukt,- ten feel van
,, lids tot lids gemartelt, en nan ftukken gekapt, met hijien,
,, verfchafc door de Spaanfche vleeshouwers . Zommighen,
,, die, fors van vertwijfeltheit, en trachtende hunne huijdt,
ten dierfie, to verkoopen, zich to weere ftelden, werder,
,, wen zij meer niet moghten
als visfohen gekorven , en
,, lankzaarnelijk gewenteit in ecu' tanije doodt . Etlijken, die
,, zonder bolt van weeder ilnndt, in handers vielen, wercien
,, tot op bet bloote vel ontkleedt, en alzoo voor de ooghen
hunner huijsvrouwen en kinderen, doorfiecken. Anderen,
,, omvangen op ftraat, van achter en voore dienden de moord ., daa
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dadigheit tot fpeI : dewijl hen, de Spanjardt al lacliende
en fchettrende, met de fpitzen van 't geweer, d'een den
• andere toejoeghen, en om hun kortswijl afniaakten. Noclit
Kerke nocht K!oostr, nocht tinder Godshuijs, oft eenighe
91
• gewjde of ongewijde pimatle, die van Ichenden, van fchaalien, van pinaghen, van pijuighen, moonier oft bernen, ver
Onder andere onnmeuschuijkheeden, quetfie
fdcont hIeef
•
men
eenen
burgher
van tfeeventigh aaren, in den hall ; out•
fink 't bloedt met de hander ; drool, fret op ; en gaf hem,
•
• d aarnaa , de doodfleek . Dric kranken van geijke ouderdoni , een vierde van vijftigh janren , werden in 't bedde
• vermoordt . Bode W2S niet miii noosfhlijk bet omnbrengheiT
vati twee flommen, en eenen dwaazen beedelaar . Stokouwde
• luijdcn, van tachtentigh , van hondert jaaren, ter gekochte
• f rost gaande, de zieken, armen, en afgeleefden . onderhouden in de gasthuijzen, moeten gelijke grimmigheit uitlban .
•
Verfcheijde burgers werden in de groote Kerk, zoo op l1er
welfild, als op den tooren , en de trapper, gcpriemt, oit
9,
van
booven reader geworpen. Anderen , gedwongen den
•
buijt ma 't lee ;her to helper draaghen , betnalde men , met
•
. Aan HORTENSIUS, al s
31 loin ;h of koeghel, banner arheijdr
. VAN BOSSU , tar naauwe nooth
hj
door
orde
des
Graaven
•
• van 'c uijterlte hefchermt vas, guar (Irax een argher oover
wordende, in zijn huffs en aangezight, zijuen Zoone 't 1iar,
'3
loch vier nucleic perloonen maakter
nit den lijvc gelicht
zij
daar
af,
order
zijim'
oo'hen . VerIh&jde vrouwen wer
•
;
zommighe
bevruchte h] de borftn, op ,
d
en
bij
de
voeten
•
gahtmgen : en dermacte gcfo!tert fact kuellen en wurghen,
• dat ze order htmnc handcn daodt hlccven . Dan de lilken
• i n putter gefuaakt, ais hun de ceveldnadt vcrwijrende . Eener
• ten groan e zwanger, rukien zii 't kind uk den buijk, naa
dat zj dien met den gaiiiieit hunner vuijie lessen bezoedelt
3
, slut zij 't verfeheurden ; de
• hidden . Men voeght 'er bj
flukken
in
hunne
djizakkn
Ilacken
; endtiiik zooden oft bric
3
L)e afgemarteide moeder gaf korte1iix
9 den, en verflonden
Maaghulcn, naijskens van denier en minner
• hacren geest.
jaaren
,
werden
tot geiijke finaadt , en ecrlooze derlelhLit
'I
Order
andere kraaiuvrouwcn , deaden zij 'er
mibruijkt.
•
'1
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; eene, barvoets , in ecn mouweloos onderroxken , met een
,, wighjen van eenen dagh, bet tweede van achtten maandeii,
,, oover de doode lichaauien heene, tar poor t uitgaan, Vale
,, waar zij voorts, door de fneeuw treedende, in 't Dorp
,, fluijzen , een' aura van der ftadt, en feeders nochtans tot
,, haar' voorighe gezontheit, qualm Eenen nierkelijken hoop
,, burgheren , achterhaalt tar platte lande , in 't vluchten,
,, firoopte men zoo wollen als lijngewaadt afT, n bing hen
9, moeder naakt op : der wijze, dat 'er, in alles , niet boo,, yen tibstigh to lijf bleeven , van d welke veertigh ont
" quamen, de rest geranfoent ward .
Don FREDERUC , daar,, enboven , verbood , bij oopenbaaren ultroep , sian al d'orn .
,, leggende plaatfen, op lijf firaf, eenighen burgher to herber
,, ghcn : en hinuen der flags, iiemandt ter aarde to brenghen,
,, ear hij daar angers in voorzien badge . ZuIx de lijken,
,, langen Lljdt , tot aas van honden, vooghelen , en allerleif
,, onreiju gedierte, bleeven leggen : en de weduwen benoo,, eight warden oover haare rottende manrien , kinderen oover
,, ouwders, vrienden cover maaghen to happen, waar zij voet
,, uit de huijzen zetten, die, om ecu deal van den buijt to
,, berghen, teeghens den brands, behoedt warden . I-JENRn
,, LAMFERTSZOON, Burgherneester, zijude met ijslljlt pijntuijgh
• aangetast, en eijndtlijk zijn' zoolen teghens een your vcr
,, brand , had tweehondrt kroonen ranfoens belooft ; daar
naa zijn oopen gezien, en toevlucht, aan 't Klooster, ge
,, noomen ; niaar ward verfpiet, den l3aljuw oovergeleevert
,, en op 't huijs to Muijde gebraght . Thans quamp 'er, vaii
,, Don FREDRIK, een vonnis, luijdende, dat nien hem, ala
,, eenen I\'1ajefeijtfchnder, en den Prinfe gczwooren hebben,, de, in ziju eijghe dure zocw hangen ; voorts vierendee,, len, en de fukken wi porten uitfeeken . - Als alles, war
't eijndt geplaaght was, inoest
• cenigh gevoelen had, tan
,, he ongevoelijke voorhouden . Poorten , niouren , too' ens,
,, warden in de grafteri geworpen, en tot beneeden de than
,, ten gelleeht, door die van de Goeifche Dorpen, daartoe
,, gedreeven, en opgeprest, bij pene van hen daatlijk aaii
,, koolen to leggen . En dit, in voldoening van ecu vonnis,
dat a toenmaals ongefchaapeii, noch elf maanden daurnan hi
,, do
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,, de penne bleef, en eerst den zesten van Slagtmaandt des
,,volgcnden Jaars ( I53 ), door den Landrvoogdr, gevett
" werd . T'zelve vcrklaarde ook alle haudtvesten , vrijdoo,, men, goederen en itkoom1en der fteede, verheurt to zijii .
,, Dies" (en met deeze anmerkingen befluit de Ridder zijn
trelThnd verha2l) ,, dus eer- en godtvergeetclijken, frong met
,, Narden de Spanjiardt om ; vieJlicht zici inbeeldende,. der
,, wcrelt to kunnen dets maaken , dst de 1tadt zonder ver
,, ding oovergegaan was, omdat z' 'er geen fchriftelijk blijk
,, :f had . hear, gelijk zij den vijandt, alzoo heeft Floflandt
3,, zonder brief oft zeegliel to zien , flier burgherije bij hear
, enkde woordt gelooft, en bet char voor gchouden, flat zij
, trouv1ooze1ijk bedrocghen en bijgebraght w& . Der voe
"
e, chat deeze fchrik , waanende ccii' algemeene verflee
,, hen edit to bsaren , recht anders uitviei, en , zoo in geeste9, iijktn als welijken , d'alderhooghIle fIijfinnigheit , tot tee,, gee lleric, wrocht : gemerkt l)ejde Roomfchen en Onroon
,, fchen, oover den' zelve kflfll gelchooren iiiet ruder veijlig1ieit in 't daadinghen, flan in 't weerbieden, voaden .'
Zedert gang iVaarden over tot de zijde der Staaten, eli
wierdt niet, clan bonderd janren dear nan, voor eene korte
pons, van dezeive nfgetrokken, door de Franfehen, die, geliolpen door den febrile der Jngezeetenen, in den janre a 672,
de Stad, zonder flag of toot, innamen, om, in de inaand
September des volgenden jaars, nit dezelve wederoin verdreeven to worden , order het bewind van Prinfe w1LLEf
1EN 111 .
Naarden, opdat wij ma tot eerie sneer bijzondere helchrijving dear van overbear , is voorzien van zees goede Vestingwerken, aangeleid mar bet ontwerp van den bekwaamen Ingenieur Baron VAN COEFJOORN . Doch haare voornaamfte fterkte
beIaat in de af'gegraavene Velden, rondom de Stad, die nog
gefladig uitgebrcid, en door middel van den Vegtfhoom, tot
en aamnerkelijken aftiand, order water kunnen gezet worden .
Volgens de opneeming van dcii jaare 1732, bedraagt het ge
cal der huizen, banner de Stad, vierhonderd zeven, en in
liaare Geregtigheid en bet Gchugt Laag J32Ifurn, drienzee
ventig
lie openlaare Gebouwen zijn weinig in getal . Meir
ze
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diet 'er nog het oude Stad~huis, waar in de boven vermelde
ioord gepleegd wierdt, dock thans dienende voor ee11e
Vaag, en in hetzelve, in drie Steenen, afgebeeld het treurig
fehouwIj e1, nevens Bijfchriften in Rijm, van dien tijd . Hex
tegenwoordige Stadshuis, een in zijne foort fraai Oebouw,
pronkt van binnen met eenlge kunfUge Schilderijens Het
1~out, daar toe gebruikt, zou gehaald zijn nit bet zo genaamde Gooier -Bosch, wel eer ten Zu;den van bet Dorp Hihverfurn geleegen, De ,Kerk der Hervormden is groot en ruim,
voorzien van een Toren van aanmerkelijke ltoogte ; die nog
to meer uitil:eekt, omdat de grond der Stad tameiijk hoog
legs. Men ziet hier de Begraafplaats, met een deftig Opfchrift, van den geleerden Rektor LAMBERTUS HottmENsTUS Tiee
halven de Nederduitfche, is 'er ook eerie WaWche Hervormde
Gemeente, als merle eerie Statie der Roomschgezinden . Het
'eeshuis bezit zest aanzienlijke goederen en inkomilen, De
Laken- en Fluweelweeverij zijn 'er nog in eenigen bloei,
hoewel minder dan voorheen . De Regcering hettaat uit den
l3aljuw van Gooiland, Schout, drie Burgemeesters, zeven
Schepenen en eenendertig Vroedfchappen, benevens een The .
1aurier, drie Weestmeesters en twee Sekretarisfen .
Zie

HOOFT ; VALEENIER,

enz~

AARDEN, (bid) waarfchijnlijk een gedeelte van den grond
der oude Stad, niet verre van de Zuiderzee, in welke de
Verdere Overblijfzels, al voor lang, begraaven zijn geweest~
1e Hofifede, welke hier plagt to leggen, is, zedert, veranderd in eerie Boerenwooning ; de legging daar van is zest
hekoorlijk, midden in bosfchen,, akkers en heuvelen, van welke bet gezigt op eenmaal words verwisfeld, met eerie verra$
fends vertooning van de Zuiderzee .

NAARSEN, (LEONARD VAN) Rotterdainmer, op zijne wijz ~
een ijverig vooruiander van bet Huis van oRANJE, zogt dess
zelfs grootheid en verhefling to bevorderen, door middelen,
ivelke de goedkeurhig van weldenkenden geenzins kondeti
L i
we ~
),(III . AEEL,
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wegdraagen . Toen WILLLM of III nog eeir kind was, ver:r
taonde NAARSEN reeds ccn voorfpel van zijne toekoomende
Verrigtingen : tot groot ongenoegen der Rotterdamfche Regenten, welke, in den Jaare 1653 , hem geregtelijk vervolgden,
over 't voeren van eene taal, die geoordeeld wierdt, aanleiding to ktjnnen geeven tot f}oornisfe van de rust en bet verwekken van oproerige beweegingen.
Ledert fchijnt hij gezweegen to hebben, geduurende een geruimen tijd ; immers
wij verneemen niets van heir, tot in den Jaare 1672, Te
fchoon fiondt flu de kans , tot bet bevorderen van zijne
hoofdbedoelinge, om de voorkoomende gelegenheid niet gree=
tig aan to grijpen .
Van tijd tot tijd hieldt hij zameukomflen
met eenigen zijner medeburgeren, om, op benne manier, over
's Lands oirbaar to handelen . In naauwe gemeenfchap flondt
hij, daarenboven, met HERMAN VAN ZOELEN ; Otrd-Burgeiveester , en eenige anderen . Onder 't geleide van deeze, verfcheen NAARSEN, in de maand Junij des gemelden jaars, dikmaals ten Stadhuize, doende allerleie voorfiagen, zo 't heeUit vreeze voor eenen aanilag
te, nit naatu der Burgerije .
der Franfchen op de Stad, begeerden ze, flu eens, tat metr
de Ingezeetenen zoude doen werken aan de verbeteringe der
Vestingwerken ; dock, wanneer de Regeering deeze begeerte
inwi gde, vielen ze, op andere tijden, klagtig, tat bet Volk
verdriet kreeg in 't werken., en, ten zij men, op de eene of
andere wljze, daar tegen voorzag, ligtelijk tot plonderen k on .
de overtlaan . Allengskens voerde NAARSEN eene meer verfiaanbaare tact, door openlijk to dringen qp de verhefhng van
~ijne Hoogheid . Op den vijfentwintigllen der flraks genoemder
maand Junij, zich ten Stadshuize vervoegd hebbende, hieldt
Iiij de Heeren voor, tat men den vrede met Engeland in de
hand bath, en dien konde bekoomen, wanneer men wilde r
door alieenl~jk den Pi-ins VAN CRANJE tot Stadhouder aan to
fne Groot- Brittannifche l ajeileit, in
lichen ; als ~iebb~nde
't voeren van den Ooriog tegen den Staat, geene andere be •
doeling, tan coin tee e hevordering van zijnen peeve to bewerken .
Door deeze en foortgelijk~ bemoeijingen behaarde NAARSEN
de gubst van bet gros zijner medeburgeren . Een fireelend
bQ.
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bewis bier van ondervondt hij, in 't begin van Julij des bo
yen genoeniden jeers . Rotterdam was thans vol van oproe
rige beweegingen. Dc Gerneente, nit wantrouwen op de te
genwoordige Regeering, dccl necinende in bet bewind vats
zaaken, hadt verfcheiden punten van dezelve gevorderci, in
welke men, door nooddwang, halt bewilligd . Eon van de
zelve hieldt in, de benoeming van een Drietal, tar vervuUin
go van eene open flaande Vroedfchapsplaats . LEONARD VAN
CAARSEN hadt de eere, dat zijn naarn, op de Lijst, in de
er1le pleats, geaeld was . De daadelijke verkiezing hadt toen
iiog geenen voortang, meat wel een weinig naa bet middeii
4cr volgende maand Augustus . Naa dat do verdagte Regenten
affland gedaan hadden van hunne Ampten, tar begeerte der
]3urgerije, wierdt, op den voorfiag van dezelvc, earl driedub
bel gecal benoernd. Twee dagen laater deeds zijne Iloogheid,
nit de benoemde perfoonen, eene verkiezing ; onder andere
lieden, welke deal hadclen gehad aan de opfchuddingen en be
weegingeti, vie! dezelve op Onzen LEONARD VAN NAARSEN ;
wieus naain, ester, wij, zedert, niet meet veri.neld vinden.
Zie

VILKENIER,

Verwerd Europe.

NAAUWERNA, een Gehugt, ten Noorden aan bet Westlijkf
gedeelte van Y, bijkans rechr tegenover hot Huis to Zwaa
nenhurg, op Fialfwegen tusichen II arlem en 4rn/lerdarn .
In den Yd jk legs bier eene Sluis, door welke de Schepen,
den wil hebbende tia Krommenie en andere Noordliollandfche
plaatzen, welke, oin deii wind of andere redenen, den Zaan-

ftroom mijden, gefchut worden in een Vaarwater , de Naau
werna/ciZe Vaart genaamd.
NANNIus, (PETRUS) gebooren to Alkmaar, in den Jaare
l5oo, wierdt, orn zijne bekwaamheden, bevorderd tot de
waardigheid van Kanunnik to Atrecht, en Hoogleeraar op 't
Hoogefchoot to Leaven . alwnar hij, gedunrende den tiji van
achttien jaarea, dies post, net veal lofs , be kleedde , en zijne
dagen eindi de, op den eenentwintig1en Julij des Jaars i557 .
Van
Ll
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NANNO, NATEWISCH, (tlet huts) en .

Van zijne uitgebreide geleerdheid getuigen 's Mans n agelaatent
Schriften, over veelerhande onderwerpen, de Oordeelkunde ,,
de kennis der Schriftuure en der aloude ongewijde Schrijvers
en de Regtsgeleerdheid betreffende .
Zie

VAL, ANDR&AS,

Biblioth. Belgica.

NANNO, vary geboorte uit 1~riesland, vermaard om zijne ge .
leerdheid en kennis van veelerhande Weetenfchappen, inzon
derheid de Wijsbegeerte. Hij leefde in de laatfie helft der
Negende Eeuwe , en was de Leernieester van RADBODUS-,
Vijftienden Bisfchop van Utrec/it .

Zie

VAL . ANDREAS,

Bibi. Beig.

NATEwISCH, (llet Huffs) eene Ridderh
ad, in bet Over.
kwartier van het Sticht van Utrecht, onder de Hooge Heerlijkheid Amerongen .
Het was reeds bekend in den Jaare
1270, dock wierdt eerst in den Jaare 1536 voor Riddermaa .
tig verklaard . Het oude Gebouw, 't welk nog veele tekens
van zijn voorig aanzien vertoont, wierdt, in den Jaare i7 i,
merkelijk vergroot en verbeterd . De tuinei, en beplantingen
zijn fraai en in een keurigen finaak aangelesd .

? 1EOK, (JAKOS VAN) Zoon Van RORNELIS VAN NECK, ge.
booren to AmJlerdarn, tilt een niet onaanzienlijk gellagt, bath,,
tints zijne vroege jeugd, waarfchijnlijk tot bet drijven van
Koophandel, de Zee beploegd, en daar door zo veel kunde
en ervarenisfe opgedaan, tat de Oostindifche lVlaatichappij,
finks nsa haare oprigting, op hem het oog lief vallen, als cen
bevoegd voorwerp tot bet voeren van bet opperbewind hearer
onderneemingen, in de afgelegene Gewesten . Reeds in den
1aare 1598 liep hij in Zee, in de hoedanigheid van Admiraal,
met acht Schepen, na de Oostindien beiiemd, en door 's Lands
Staa ten van Gefchut voorzien . Zeer voorfpoedig ilaagde tee.

ze togs .

Vier van zijne Schepen deedeu de reize in vijftien
niaan

NECK, (JAKOB verr) en .
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lnaanden, medebrengende, opder andere, vierhsonderd lasten
Peper en honderd fasten Nagelen . De vier andere Schepen,
insgelijks rijk belaac en, kwanaen was laater in 't Vaderland
to rug.
De gelukkige uitdag deezer onderneeminge was oorzaak,
at VAN NECK, tiraks in 't hidden van den Jaare l6oo, van
nieuws, wierdt uitgezonden ; hebbende thans zes Schepen on •
der de Vlag. Bij zijne aankomst in de Oostindien vondt hij
den Koning van Ternate, Bondgenoot der Maatfchappije,
misnvegr op de Portugeezen, met welke hij, in 't volgende
jaar, in eenen Scheepsilrijd wierdt ingewikkeld. Naa een
Logie, to Patane, opgeflagen, en een voordeeligen inkoop
van Peper gedaan to hebben, keerde de Admiraal weder na
het Vaderland , alwaar , in zijne Geboorteilad, de gedaane
dienflen met eere bekroond wierden . Voor de eerile maal in
den Jaare z6ag, en vervolgens in de Jaaren 1612, 1616 en
1617, ontmoeten wij hemn op de Lijst der Schepenen. In den
Jaare 162! wierdt hij Raad, en 't jaar daar aan, Burgemees .
ter. Driemaalen bekleedde hij, zedert, deeze waardigheid,
de laatfle reize, als aangebleeven Heer, in den Jaare 1626 .
Zie J .

WAGENAAR,

Vad. HE,7. en Beg

fchr:j vA van An1flerdaln.

NEcrr, , ( REINIER SIMONSZOON VAN) Amfierdammer, en,
weelligt, een bloedverwant, des boven genoemden, was een
der aanz~enlijke burgeren, welke, in hunne geboorteflad, het
werk der Hervorminge ijverig voorilonden en meer en meer
velds zogten to doen winnen . In goeden reuk moot hij geilaan hebben bij de nog Roomschgezinde Regeerinb ; aithans
vindt men aangetekend, dat deeze bij VAN NECK aanzoek
deeds, uit vreeze voor opfchuddinge under de Onroolnfchen,
om hunnen Leeraar JAN ARENDSZOON op den predikiloel to
brengen, in de Minderbroeders perk, binnen de Stad, terwijl
ze, tot nog toe ('t was in den Jaare 1566) buiten dezelve
humie godsdientige Vergaderingen gehouden hadden . flier
floor aangemoedigd, vertioutte zica VAN NECK, nevens ADRTAAN
L 1 3
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NECI, (REINIER SIMONSZOON VAN)

PAUW,

aan

enz.

Burgemeesteren to verzoeken, dat het Boekver-

trek der Monniken hun tot eerie Kerkekamer mogt warden
opgeruimd . Hoewel dit verzoek wierdt afgeflagen, was hun,
egter, onder de hand, to verf}aan gegeeven, dat men 't riles
zoude heletten, indien zij, tot bet genoemde oogmerk, daar
van gebruik maakten ; zo ala zij met 'er daad deeden . In 't
volgende }aar, terwijl de Heer VAN EREDEROE zich binnen
Arnfierdam onthieldt, bezorgde VAN NECK , to gader met
LAURENS JAKOESZOON REAAL, dat hem, door de Hervormde>
Geineente, tweeduizend vierhonderd guldens wierden o'pge .
fehooten. BREDERODE, zedert, tot Overlie van 14rnfterdam
zijnde aangefleld, namen Burgemeesteren bet befluit, van de
beide Religien, dat Nil zeggen, van de Roomfehen en On.
roomfchen, ' negen perfoonen to doen verkiezen, om met de-.
zelven, als 't noodig of oorhaar zijn mogt, over zaaken, do
bewaaring der Stede betreffende, to fpreeken .

VAN NECK was
een der beroemden ; die, kort daar naa, driehonderd Ingezee .
tenen, van de fchamele Gemeente, aannamen om de Nacht •
wags wear to neemen . Een gevoig van zo veel deelneeminge
inn hartlijkheid voor de goede zaak, was oorzaak, dat, 'flraks
naa bet omflaan van 4112/lerdam, in den Jaare 1578, vAN

iWCIt, nevens anderen, tot Raad in de Vroedfchap der Stad
wierdt verkoozem .
,die j . WAGENAAB, Iiefchr, van 4m-.

/1 erdam .

NEDERIZORST, eerie Ridderhofflad, in bet Nederkwartier van
bet Sticht van

Utrecht, in den zo genaamden Hornpolder,

an de rivier de Vegt, een weinig ten Zuiden van het Dorp,
gemeenlijk den Stichtfchen Berg genaamd . In zijne gedaante,
meet ee11en Toren op ieder der vier hoeken, draagt bet nog
1e kenmerken der aloude Bouworde, hoewel het, in de te~
genwoordige Eeuwe, in den hedendaagfchen fmaak vertimmerd
is . Het Gebouw legs rondom in zijne Graften, en heeft een
behoorlijk uitzigt over den Vegtflroom, Heer PHILIPS VAN
WASSzNAAR, welke overleedt in den Jaare 1225,

tteu fii ter gehpudeu,

words voor
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NEDERLANDEN , ( De Vereenigde ) zijn zeven ondericheidene
en van elkander volftrekt onafhank!ijke Landichappen, wet
derzelver beheering aanbelangt , bekend bij de naamen van
Celderland, JJ1lanI, Zeeland, Utrecht, Friesiand, Over_
ijsfel en Croningen . Niet zo zeer naar gelange van derzelvcr
verinogen, aanzien of rijkdom, maar ult hoofde van derzeiver
aloude waardigheid van Hertogdorn , Graaffchap of Heerlijk.
heid , worden ze aldus gerangfchikc . Vats de doorgaans liege
1iggnge van den grond deezer Gewesten, in vergelijking van
hoogere bovenlanden, ontleenen zij den naarn van Nederlan
den . De benaarning van Vereerigde is 't gevolg van een Vcr
drag of Verbond , in den Jaare 1579 , tusfchen dezelven , to
fJtrecht, gellooten, wear bij zij, met behoud der Souvereiniteit in ieder bijzonder Landfcbap , den Koning van Spanje
hebbende afgezworen, over en weder pulp en bijftand beIoofden teen den gemeenen vijand ; ten welken erode zij
cenen omfiag maakten onirrent bet aandeel , welk ieder Gewest bath to draagen in de gemeene Listen : over welken orsflag, naaderhand, dikinaals gefchilleu zijn gereezen, naardien
zommigen zich verbeeldden, to hoog to zijn aangeflagen ; als
mete , omdat bet tegenwoordig vermogen van zommigeil niet
gelijk is am den toet and van zanken, ten tijde als de fchikkingen op tit fink beraamd zijn . Al zints eenigen tijd, en
nog lieden, terwiji wij tit fchrijven, ziin 'er Afgevaardigden nit de onderfcheidene Landfchappen werkzaam
tot een meet evenredige verdeeling der Aandeelen , welke
men geineenlijk Qjeota's noemr.
Veelal is men gewoon, de
bovengemelde Gewesten met den naam van Provincien to befiempelen, hoewel, naar 't oordeel van zommigen, 't onregt,
als wordeude, met deeze benaaming, bj de aloude Romeinen,
Gewesten nangeduid , welke zij buiten Italfe bezaten, en
door de Wapenen beniagtigd hidden. Doch 't is bekend, tat
de betekenis van tit woord, zedert, meerdere uirgebreidheid
heeft gekreegen, en ook op de bijzondere Landfchappen van
t oorlpronklijk Romeinsch Gehied wierdt toegepast . Uir her
wean oogpunc worden de zeven Landfchappen hefchouwd,
wanneer men dezelve aanmerkt als gene Republiek of Gemeenebest, 't welk zekere al geineene helangen heeft die gelijkerhand
LI 4
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hand en met vereen'sgde kragten moeten behartigd worden, en
dus under een algemeen beltuur en opzigt zijn gefleld ; dock
weiks bijzondere Leden, in zaaken, den gemeenen wetland
of welvaart niet raakende , meesters zijn in hu ne afzonderlijke
huishouding , en , zonder toeflemming of medeweeten van de
andere, maatregels kunnen beraamen , welke zij , ten hunnen
bijzoaderen nutte en oirbaar, meest dienftig oordeelen . Terwiji de afzonderlijk toeftand van ieder Provincie under bijzondere Artikelen words vermeld , oordeelen wij , geenen ondienst to zullen doen aan den Leezer , met bet mededeelen van
een kort begrip , raakende den algeineenen itaat deezer Landen
otntrent welken veele Landzaaten fchandelijk onkundig zijn .
De legging der Vereenigde Provincien, op de Aardglobe , is
tusfchen de eenenvijftig en vierenvijftig Graaden , Noorder
breedte. Ten Noorden en WestGn worden zij van de Noordzee
befpoeld ; voor't overige grenzen zij aan de vaste Kusteti van
nabuurige Mogendheden . Haare grootite lengte wordt op achtenvijftig, de grootite breedte op vijfenveertig uuren gaans be .
grout . Binnen zulk eene uitgetlrektheid ontmoet men bijkans
allerlei foorten van grond : Rouge en laage , vrugtbaare en
fchraale landen ; bier vette wei- en bouwlanden, ginds dorre
hei- en zandgronden .
Nu eens trekken de Landzaaten meet
voordeels van hunnen grond, dan zij tot eigen gebruik behoeyell ; elders moeten de Opgezeetenen, door hunne nabuuren,
van 't noodige verzorgd worden ; terwijl de gemeene behoeften
van buitenslands rijklijk worden aangevuld : waar toe van nit4leekenden dienst is, zo de nabijheid der Zee, als bet overgroot
getal van binnenwateren, tot grout gerief van den onderlingen
J.oophandel en met vreemde Gecvesten . Aan de voordeelen,
bier nit ontftaande, is,, bet nadeel verknogt, ontilaande nit bet
onderhoud van Dijken en andere Waterwerken , door middel
van welke, met zeer zwaare kosten, de Landen, op zeer veelc plaatzen, tegen overf}roomingen, zo van de Zee, als van de
tivieren, Meiren en andere wateren, moeten behoed worden .
De onderfcheidene legging deeper Landen, aan Zee, of binnens •
lands, is oorzaait, dat de luchtgefteldheid allerwegen niet de
zelfde is, en men verfcheidenheid van heerfchende ziekten aan-

~refc.

IeW jna , men bier aan, ge aard suet andere ooxzaaken,
toes
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toefchrijven, eenige verfcheider heid in het karakter en de lee.
venswijze der Nederlanders ; waar omtrent zij merkelijk uit
n loopen.
Hoewel de r-lervormde, bier to Lande, de heerfchende, dat
wit zeggen, door hoog gezag vastgeflelde, Godsdienst is, volgens bet plan, daar omtrent beraatnd in het Nationaal Sijnode,
gehouden to Dordrecht, in de laaren I6zS en 1619 , words
'er, egter, aan alle Gezinten, wier leerbegrippen niet ffrijdig
zijn niet de openbaare rust en veiligheid, vrijheid van openbaare
GodsdienstoeIfeninge toegeflaan, en in deeze vrijheid, net re .
den, gezogt de grond en reden van 's Lands bloei en welvaart.
allerwege , hier en daar ii zeer
I ooden ontcnoet men 'er ,
grooten getale, gelijk ook de Roomsch - Katholijken ; van wel^
ke alleen de Jefuiten niet gedu~d worden, van wegen derzelver
meer bijzondere onderwerpinge aan den Roomfchen Bi4chop,
waar van men, flu en dan, nadeelige uitwerkzels ondervonden
heeft . Nog legcen de Roomschgezinden order de hcpaaling,
van geenerlei Godsdienflige verrigtingen opex~lijk to molten bedrijven . Daarenboven beefs men 'er Lutherfchen, Remoliffran .
ten, ,Doopsgezinden , Kollegianten of Rhijnsbur~;ers, Kwakers ;
van alle welken zie de bijzondere ARTrKELEN . Ter h andhaavin .
ge zo van de Godsdienftige als Burgerlijke Vrijheld , weike
iaatf}e ook bier, in grooter maate dan in veele andere Landcn,
nog words genooten, client de onzijde Regtoeffening, naar vastge .
ftelde wetter, revers eene aanzienlijke Krijgsmagt, zo to water
als to laude ; waar van, egter , de il:erkte verfchilt, naar geZwaar zijn , oudertusfchen , de
lange der omflandi lieden,
Schattingen en Iielastingen, welke , door de Ingezeetenen ,
moeten worden opgebragt, ter goedmaakinge van de algerneene
Vreemdelingen betuigen, nieermaalen , hunne ver
uitgaven .
wondering
g over derzelver gewigt, en hoe zij kunnen gedraa .
get' warden,
Huizen, Landerijen, Fabrieken, eetbaare warren, dranken : alle deeze zijn aan meerdere of mindere belastingen onderhevig . Tot drie klasfen kunnen dezelve gevoegclljk
gebragt worden : Regten op de inkoomende en uitgaande G . deren ; Belastingen~op de s'aste Goederen, Erfenisfen e ;a Perfoonen ; T;nposten op de herteeringen en !Jaislijken oar, fh2 r
Dewijl alle deeze inkomfhen, hoe aanmerkelijk ook, riet host •
L l 5
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den tocreiken , ter goedmaakinge van de algemeene uitgaveh,
heeft bet gerneene land, danrenboven , de toevlugt moeten
neernen tot den rijkdoin der Ingezeetenen, door aanzienlijke
Geldleeriiiigeii , van welke Schuldbrieven zijn uitgegeeven,
order den xiaain van Obligation , van welke, atm de houders,
jaarlijkfche renten betanid worden . On zich to moor to fterken, en den bloei der Nederlanden , tegen vijandige aanvallen,
to beichermen, hebben de Overheden, van djd tot tijd, aanzienlijke verbiritenisfen uingegaan met buitenlandfche Mogend
heden ; welke hot niet beneden haare waardigheid rekenden,
ondanks haare elgen overtreffende magi en grootheid , zich
zelve voor Vrhnden en Bondgenooten to verklaaren .
Zonder ons op to houden met eon kort begrip van de Him
fiorie der Vereenigde Nederlanden, bepaalen wij ons nu tot
eene korte fchetze van derzelver Regeeringsvorrn .
Geheel to onregt verteeldcn zich veele nitlanders, ja 7eIf
Ingezeetenen , als of de Oppermagt over de Vereenigde Ne
derlanden beruste in den fchoot der Vergadermge van de A1
geineene Staaten of STAATEN GENERAAL . Meer dan eons, wan
neer zeif dit Lichaam zich eenige onweuige magi toeeigende,
hebben de Staaten do bijzondere Provincien zich tegen die
inkruipingen aangekanr, en bet tegendeel, door hoog gezag,
verkiaard . Geen zeggen altoos hebben de Algemeene Staaten
in de bijzondere Gewesten . Lit kan blijken, zo nit den aart
van hun Regtsgebied, als nit de OrnIchrijvinge, door kundige
Vaderlanders, van dit Lichaam gegeeven, zijnde eene Verga •

goring van Gevolmagtigde Afei'aardigden nit wren Oppervzagtige en naauw Vesbondene L7ndJclzappen, tot waarneewinge en handhiavinge you hit gemeene belting (icr Bond .
genooten .
Nict iiaar eigen goeddunken , evenwel , mogen
deeze Afgevaardgden to work gain, rnaar zij zijn verbonden
an hurinen last, cii moeten, in zaaken van gewigt, alvoorens
deswegen iota to befluiten, hot goedvinden inneemen der Provincien, uit welke zij ter algemeene Vergaderinge gezonden
worden . Hoewel hot getal der Afgezondenen nit de onderfchei .
done Landfchppen niet even groot is, zijn 'er, egter, niet
nicer dan zeven Stemmen in de Vergadering . Zie verger bet
J, t. GENEPAAL . (STMTEN) - Dc RAAD VAN STAATE,
nan
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aan de Algemeene Staaten onderworpen, is eerie Vergadering,
zamengelleld uit twaalf Afgevaardigden der bijzondere Gewesten, welke bet bewind oeffenen over bet voeren van den
Oorlog, en de befcherming van bet Land in tijden vail Vrede,
en bet bewind der Geldmiddelen, herkom~Hg zo uit de Gee
neraliteits Landen, buiten de Vereenigde Nederlanden gelcegen, als uk den opbrengst der gezamentlijke Bondgenooteti .
Omtrent de laatfle heeft men, in den Jaare 1612, eerie ich~kking gemaakt, onder de benaaming van Quota's, boven ter
loops vermeld, aan welke men zich, zedert, over 't geheet
genomen, gehouden heeft, hoewel zommige Provincien, y our.
a l Friesland, over to hoogen aanflag, bij hcrhaaling, kla ;tig
zijn gevallen . Zie bier de verdeeling , met toevoeging van
bet Landfchap Drente ; 't welk, hoewel niet onder bet 1}4ondgenootfchap begreepen, nogthans daar van de befcherming geniet, en , overzulks , bet zijne toebrengt in de a1gemeen~
Schatkist. Jeder hondert Guldens, en grooter foramen, naar
evenredigheid, welke tot de algemeene behoefte, worden op .,
ebragt, zijn aldus omgeflagen

GELDERLAND
HOLLAND
ZEELAND
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Behalven de reeds genielde twaalf, zijn ook Leden van den
Raad van Staate, de Thefaurier-Generaal, de Ontvanger-Generaal en een Sekretaris .
bet meer ontniddelijk bewind, over de befcherming van
's Lands Koophandel en Scheepvaart, en bet voeren van Oor:raliteat, welke ver•
log ter Zee, is vertrouwd aan de Add
deeld is in vijf Kollegien ; op de Maaze, of to Rotterdam ;
ic 4mjJerdaSn ; in JJ'cs:fricslipd en bet Neor'derkj'artier• ;
P~
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'C welk , om de drie maanden , beginnende met December,
vergadert nu to Heorn en dan to Enkhuizen ; en eindelijk bet

Yollegie to Harlingen. Ter goedmaakinge der kosten , dienen
de inkoomende en uitgaande .egten op de Schepen en Koopmanfchappen ; welke, bij ongemeene gelegenheden, zomtijds
verhoogd worden . Tot het gaaren van deeze inkomfien hebben de Admiraliteits - Kollegien hunne bijzondere Bedienden .
:1u en dan is men bedagt geweest op de vernietiging der vijf
anderfcheidene Kollegien , ~n om dezelve in en Lichaam to
vereenigen . Eene Staats - Commisfie, benoemd tot bet Defen .
f eweezen deezer Landen, was , in den Jaare 172, van zulk
een gevoelen.
Een voornaam aandeel, in bet bewind van zaaken , zo van
Regeeringe , als van Oorlog en Vrede, heeft de hoogstaan .
zienlijke Amptenaar, bekend bij den mate van Stadhouder,
ICapitein- en Admiraal- Generaal. Over de noodzaaklijkheid
van dit Ampt heeft men meermaalen getwist . Het algemeen
gevoelen der Natie verkiaart zich voor dezelve . Van bier dat
telkens, als de Stadhouderlijke waardigheid open flondt, men
veelerhande beweegingen befpeurde, dikmaals van een oproerigen aart, om dezelve to doers vervullen . Pries WILLEM DE
V, welke thans den gewigtigen post bekleedt, is de zesde
under de Stadhouders, van welker aanzien en gezag wij, in
een afzonderlijk Artikel, zullen fpreeken . Hier tekenen wij
~lleenlijk aan, dat de hoofdbedoeling der infiellinge van bet
Stadhouderfcbap medebrengt, 's Lands Privilegien, nevens de
Vrijheid en Regten der Ingezeetenen, to handhaaven, en de
fchikkingen der hooge Overheid, betreffende Oorlog en Vre~
1e, ter uitvoer to brengen .
Behalven de aanwinningen to Lande, door de Vereenigde
~ederlanden gemaakt, bekend bij den naam van GeneraliteitsLanden, en over welke de Algemeene Staaten als eigenlijke
Souvereinen moeten worden aangemerkt, bezitten dezelve zeer
uitgefrekte Landfchappen, zo in de Nieuwe, als inzonderheid
in de Oude Waereld . De drukke Scheepvaart, al vroeg door
de Landzaaten gedreeven, heeft daar van den grond geleid .
Van bier de oprigting der Oost- en der Westindifche Maat£cbappije, als mede bet Genootfchap of de Societeit van Surina-

NEER, (EGLON vnrt
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djd tot tijd, nu meer den minder, ear'
zienlijke voordeelen din Lande hebben aangebragt . Eene
rijke bron van 's Lands welvaaren is, daarenboven, geweest,
de groote Visfcherij of Haringvangst, nevens den Walvischh
vangst, welke, egter, flu reeds, geduurende een groot aantat
van jaaren, merkelijk is opgedroogd . Geen Land, eindelijk,
op den geheelen aardbodem, is 'er, wear eenige befchaafdheid
pleats heeft, op 't walk de Nederlanden geenen Koophandet
drijven . Van hier dat het Gemeenebest, hoe klein in zijnen
omvang, eenen naam heeft verworven onder de Mogendhedea
van Europe .
Zie JAN1c0N, Republiek der Yereenzgde
Nederlanden ; en Tegemveordage Staat.
rinamen ; welke, van

NEER, (EGLON VAN DER ) een uitmuntende Portretfchilder,
hoewel hij zijne kunst meest buitenlands geoeffend hebbe,
wierdt, nogthans, gebooren to Amflerdarnz, in den Jaare 16434
Den meesten tijd zijns leavens fleet hij in Duitschland en in,
Brabrant . , Te Brusfel leide hij zich inzonderheid toe op her
fchilderen van Landfchappen, Kruiden en Aardgewasfen . Tot
geen kleinen lof voor zijne naagedagtenisfe diem her, en ken
ftrekken om een denkbeeld to geeven van 's Mans vermaardd
heid, dat de vermaarde Ridder VAN DER WERF, als zijn Leer.
ling, zeer veal aan hem verpligt was . De twee Vrouwen,
welke hij , de eene naa de andere, in huwelijk heeft gehad,
waren niet onvermaarde Schilderesfen . VAN DER NEER is over
leaden to Dusfeldorp, in den Jaare 7703 .

iie

nOUBRAK . N.

VEERnEMERT, eene Heerlijkheid en Dorp, in Gelderland,
1n den Bornmeler-IVaart, op een Ellandtje aan de Maaze,
de , Iemert/che I aard genaamd . Gedenkwaardig is dir Dorp,
om bet treurig ongeval, Graave FLORZS DEN 1,
hetzelve
wedervaaren . In den Oorlog tegen de Stichtenaars, den Bis •
lchop en deszelfs bondgenooten bij Nee, henzea •t ontmoet
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NEUALENNJA,NE0MAGtJS

(JOANIES

enz

raakten de beide Leger aan elkander, met eenen
ehkkigen uitflag voor den Graave ; die, vermoeid van den
ilrijd, zich nederleide oifl to rusten onder bet geboointe, alwaar hij, door den Heere VA N KU I K , met eerige verzamelde
bendefl, overvalleti en gedood wierdt. Voorts is deeze Pleats
eene foort van Vestinge, met Boiwerken omgeeven . In 'j
niidden flant ecu groot en zwaar Slot, hebbende verfcheiden
Torens
Neerhernert beth eene Kerk, die door haaren ei
en Leeraar wordc bediend .
liebbende,

NEHALENNIA, eene Godin, weleer, in Zeeland, aangebee
den . Verfcheiden beelden van hear , en van andere voorwerpen van den Heidenfchen Eerdienst, worden bewaard in de
Kerk to Domburg, op bet Zeeuwfche Eiland I'J7alc/zercn . Bij
zeer lang water wierden de Ovrblijfzels uit bet Strand opgelo1vert .
Zie vender de Artt . DOMBURG en ZEELA1D .

dus genannid mar zijne Geboorte
in Gelderland . Zich voornaamelijk op de
Wiskunde hebbende toegeleid, wierdc bij beroepen to Roflok,
en gaf t1daar, als Floogleeraar, onderwijs in die Weetenichap,
in den Janren 1537 . Behalvert twee Verhandelingen over de
Rekenkunst, door hem in 't licht gegeeven, heeft hij Aarinier
kngen gemaakt op eenie Verhandelingen van BEDA, tie Aard
rijkskunde van PTOLOMEUS in 't Latijn overgezet, en sear
evens gevoegd Registers van Landen en Steden .
NEOMAGL7S, (J0ANNE5)

plants Njmeegen,

Zie ZWEERTIUS, Ann . J3clg.

NES, ecue Buurt, nan den Am 1el, van An2Jlerdafn gere
trend , een weinig voorbij Ouderkerk.
NES, een klein Eiland, in de Rivier de Vecht, van cene
drekantige gedaante, een weinig van het Dorp Yrecland gelegen .
NES, voorniaals een Dorp, in Friesland, van inerkelijk aan
zin, als hebbende cene Parochiekerk, dock, zedert, door
tic

IVES, (AKRT

vM)

NEUZE, (Ter) NEYEN (JAN)
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de woede der Golven merkelijk vermiiiderd, en thans vats
eenige Visfchers bewoond . - Len antler Dorp van dien
naarn legs op bet Eiland Ameland, hebbende zinen cigen
Leeraar ; dock die onder geene Kiasfis fiaat.
NES, (AAr(,T VAN) Luitenant - Admiraal van Holland, een
der dapperfle Zeevoogden, geduurende de Oorlogen, in de
voorgaande Eeuwe, met de Engelfchen, welken hij, sneer
tan eerie, zeer gevoelige neepen toebragt .

(Ter) in StaaIs - f'7anderen, ann den oever der
Sc/ielde, eertijds eerie niet onaanzienlijke Stad, dock,

NEUZE,

Fester-

geduurende den loop der hinnenlandfche beroerten, in eeti
open Viek veranderd . Toen men de hand hieldt ann de Vestingwerken, was de Plants, onder andere oin haaie legging iii
een Moeras, bijkans oiwinbaar
zodac 'er de Fiertog VAN
PARMA bet hoofd voor flootte. Zedert zijn ze gedeeltelijk
geflegt, en , 't geen 'er nog van overig was, door bet Zee.
water ingezwolgen. flet getal der huizen worth op negentig,
en tat der inwooneren op driehonderd gefchata 'Er woonen
veele Visfchers.

NEYEN, (JAN)

Zoon van

MAARTZN NEYEN,

gebooren its

Zeeland, clock, zedert, met der woon verrrokken na Ant-

werpen, awaar hij den post van gezwooren Klerk en Griffier der Rekenkamer bekleedde, en de zijde hieldt van Prin
fe WILLEM DEN I, met wien hij heimelijk ver1and bath, in
den Jaare 1574 ; zodat hij zijner Doorluchtigheid de band
booth in eenen aanflag op die Stet ; welke, egter, mislukte .
Belijdenis doende van den Proteftautichen Godsdiensr, voedde
lsij zijnen Zoon isgelijks op in die Leere ; welke hij aan
kleefde tot op ziju eenentwiutige jaar . Toen ombeisde hij dc
Roomfche Leerbegrippen, en begaf zch in de Orde tier Miiiderbroederen, over welke hij, ecriang, tot Generaal of Overile wierdt aangefteld . Hij was een Man van heleid, van tanikennisfe en geleerdheid niet ontbloot, en in Staatszaaken zeer
ervaren . Van bier, tat hij, van de Spaanfche Regecriug, tilt .
zaa1s, over zaaken van anugelegenheid geraadpleegd wierdc,
iii

6o

NEYRN . (JAN)

In de11 Jean IGo7, was men, zo wel aan de zijde van hit
Spaaii1U e Hof, a1s van die der Algemeene Staaten, bet oorlog .
voeren moede. Van eerie Vredehandelinge wierdt hieram thans
de grand geleid. Van hunnen leant llelden de Aardshertogen
Batcr JAN NEYEN to werk . Hij vertrok den na Holland, ver•
toefde, eenigen tijd, in flute, to Rijswijk, in de nabuurfchap
van 's Graaveuhage, om de zwaarigheden der Vredehandelinge
in flute to peilen, en hieldt vervolgens een mondgefprek met
Pries MAURITS . Thans eenen keer doende na firusfel, kwam
hij , binnen weinige dagen , to rug, en leverde , ter Algemeene
Staatsvergaderinge, Brieven over, van wegen bet Brusfelf ;hc
Hof, behelzende vnor{lagen, op welke men in onderhandeling
wild treeden
Op den twaalfden April Boot NEYEN , met de
Staaten, eerie Wapenfchorzing van acht n7aanden , met belofte
van to zullen bezorgen , dat bet Verdrag , dear omtrent gee
trot m, binnen twaalf dagen, dear de Aardshertogen, zoude ge•
tekend warden : zo als oak met 'er dead gefchiede~ Len bej
wijs van touze Staatkunde vertoonde NEYEN bij deeze gelegenne1d. Hij bevondt zich to Brusfel.
Om den ilaat der Vereenigde NederlandLn nader to leeren kennen, en den handel
tot Vrede, vender voort to zetten, verzogt hij verlof om na
's Sage to nlogen wederkeeren ; om dear toe vrijheid to
koomen, gebruihte hij tot een voorwendzei, dat in het ge{looten Verdrag eenige duiflerheden waren, otntrent welke hij na .
dere opheldering verlangde van de Staaten . Het niet bekoor
men van antwoord voor toeilemming houdende, begaf hij zich
na Holland . Op den elfden Mai verfcheen hij ten Vergaderinge
van de Algemeene Staaten, en begeerde aldaar, dat 's Lands
Vloot, naa de overwirining, onder 1IEEMSKERK, op de Spanjaards hehaald, zoude opontbooden warden . In 't begin van
Junij wierdt dear toe beflooten, en to gelijk een nieuw Verdrab, rankende de Wapenfchorzing, getrofh'en .
Ecn duidelijk inzigt , aangaande den toeifand van zaaken,
halt de listi4e Nlonnik flu bekoomen.
Iij doorzag, hoe Pries
IgU•R 1TS, en verfcheiden Staatsleden , zijner Doorluchtighei:d
toegedaan, afkeerig van den Vrede waren . Om de laatflen tot
vreedzaame gedagten to brengen , ilelde hij ailerlei midlelen to werke. De Griffier RORNEL{s MRSENS Was een der
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NEYEN.

(JA~)

~ulkel1, welke,

illdicn zij gewonnen kondcn worden, tot het:
eeMn vastcn Vrede veel zouden knunen toebrengell
Te Delft, alwaar NEYEN zich ihans bevondt, nodigde
hij den Griffier tot een heimelijk mondgefprek. Om's Mans
eerzucht te ilreelen, betuigde NEYEN zijnc dankbaarheid, oni
dat, door zijnc bewerkillg, de Vrcdehancieling cenetl aanvang
hadt genomen 1 en mat zeer breed uit, de gevaarcn, in welke
AARSSENS zich dnar door hadt gefl:oken; cenc gezintheid, zeide hij, zo 3~ngenaam aan de Aardshertogen, dat zij hem
::wnbaoden de wedergave van het huis, welk hij eertijds te
BI usJeI hadt bezeeten. De !\IoDnik ging nog eencn fi~p verder, door her vertoonen van eenen Schnldbrief van vijftigdui~
zend l{roonen, door den Spaanfchcn Veldheer SPINOLA met
eigen band getekend, indien 'et Vrede, of Belland voar negetl jaaren wierdt gel1ooten; vnn welke fomme, op zijn he"
geeren, hem il:raks vijfdenduizend Krooncn zouden worden
toegereld. Daarcllboven boodr hij, uit SPINOLA'S naam, eenen
Diamant aall, van groote waarde voor AARSSENS Eclltgenoo.
teo In 't eerst wees deeze de gefehenken van de hand, doch
ilam ze, eindelijk, aan, daar van kenuis geevende aan PrinCe
MAURITS ell's Lands Advokaat VAN OLDENIlARNEVELD. Omtrent nog andere Scaats/eden fielde NEYEN de zelfde middelen
te werk, hoewc! met ongeIijken uitl1ag.
Naa deeze verrigtingen, ](eerde de Pater te rug na Brusfe/ ~
tot het baa 1en van een nadere bekragtiging der Wapenfchorzing; op de voorwaarden, door de' Staaten beraamd. Van
Rrusfet reisde hij voon tot heel in Spanfe, om's Konings
goedvinden te vcrneemen. Mer heen en weder trekken fleet
hij genoegzaam al het overig gedeelte des jllars, en kWarrt f
in bet begin van Februarij des volgenden jaars, herwaarts,
onder het gevolg van den Markgraave van SPINOLA, om over
een veeljaarig Be!l:and te handelcn. Om eenige hapering in
den handel; welke, eerlang, geopend wierdr, zondt men
:NEYEN n3 Spanje, onder voorwaarde van binnen veertig dagell
herwaarts te zullen wederkeeren. Doeh deeze was de laatfll:
reize, dat hij Holland bezogt.
fiuitcn
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NTCHTEVEGT, NIELLIUS,
NICHTEVEGT,
NtELLIiJS . (KAREL)
(K AR flL)

NIcHTEVEGT, eene
ease Heerlijkheid
I-Ieeriijkheid
N!CHTKVEGT,
enenDorp,
Dorp, in
in het
betNederkw3r,;,
Nederkward
tier van
van Utt
Ut ;ec.11/,
edit, gelegen
gelegen aan
nan den
den Westlijken
van de'
de"
tier
westlijken oever
never van
Rivier de
de Pegt,
J''gt tuS[ChCll
Rjvj~l'
tusf'cbeiidede Stad
Stad U?eesp
Weesp en
en het
bet Dorp
Dorp YreeVree
lacel. De
lali,l.
laugs den
De Heerlijkheid,
Heerlijkheid, zich
zich uitftrekkende
uitl&ekkende langs
den gemelde~
geme1den
Stroom', worde
words begroot
begroot op
op zevenhonderd
Sewom,
drie€ntachtig
zevenhonderd drientachtigMorMor
gens ell
en tweehonderd
tweehonderdvijfentwintig
vijfentwintig Roedcl1
gens
Roederi gronds,
gronds, en
en het
bet ge.
ge •
tal def
dec Huizen
Huizen opopvijfenvijftig
tal
vijfcnvijftig.. Zeer
is de
de legging
legging
Zeer nangenaam
aangenaam is
van
van het
bet Dorp
Dorp van
van then
dien naam,
mars, nan
aan de
de genocmde
genoemde Riviera
Riviere.. De
De
Kefk,
welke door
door eases
eenen eigen
eigen Leeraar
Leeraar wordt
is net
Kerk, welke
words bediend,
bediend, is
net
en
rllim, enen pron'kt
pronkt met
met een
een fraaien
fraaien TorCll.
Dcerlijl{ waren
en mini,
Toreii . Deerlijk
wares de
de
verwoestingen , door
verwocslingen,
Fral1[cben,, in
in"
door de
de Franfchen
in den
den Jaare
janre a1672,
67z, in
deeze Piaats
deeze
Plaats aangerigr
aangerigr"..
N1LLIUS, (KAREL)
( EAREL ) was
NletLWS,
was een
eeu der
der gebanl1ene
gebannene Remonfrtantfche
Remonfhantfche
PrecHkanten
Predikamen,, in
die, zich
zich na
in den
den Jaare
Janre 16J9.
1619, die,
na .111twerpen
intverpen bebe
geeven hebbende,
was van
van·
geeven
hebbende, aidnar,
aldaar, sevens
nevensvijf
vijfandereii
anderen,, Lid
Lid was
fen Kollegie
K ollegie van
of Bethiurderen
Beftuurderen., opgerigt
tot het
cen
van Directeuren
Direteuren of
opgerigt tot
bet
fieUeli
vanvandedeIloodige
fteileii
noodige orders,
orders, om
om de
de Gemeemcn,
Gemeenten , in
in Holland
Holland
en
elders, in
in ftilre
frilte tetodoen
Tot zijn
zijn ongeluk
ongeluk kwatn
kwam
C!i elders,
does bedienen.
bedienen . Tot
hij, eerlang,
in 't
't Land,
Land, wicrdt,
wicrdt, inin bet
het begin
begin des
des
hij
eerlang, wederom
wederorn in
Jaars 1M1,
te Iluarlem
H"adem ontdekt
en tot
tot eerie
eene eenwiJaars
Ids 1, to
ontdekt en
en gevat,
gevat, en
eeuwige gevangenisfe
r:evangenis[e op
LOt:ve,ltin
verweezen..
Nevens PETRU$
PETRUS
l an verweezen
ge
op Loevee
Nevens

CJ2l."S,
CJPU3,

BERNHIl.RUS VEZEKIUS,
VEZEKlUS, SIMON
SIMON LUCJE
LUCf,; BYSTERUS,
BYSTERUS, THEO
TIlf:O·.
BERNHERUS

en
ARNOLDlJS GEESTE
GEESTE-.
en ARNOLDUS
zat hij
hij a!Jaar
lom.:r des
hoe-•
zat
aldaar nog
nog in
in den
den Zorner
des Jaars
Jaars 163!,
163!, hoe
met
genot
van
eenige
meerdere
vrijheid
wel
met
gellot
van
e"nige
meerdere
vrijheid
'.
onder
oogluiwel
, onderglui
king der
der Algemeeiie
"Algemeene Staaten
Staaten.. Met
Met verlof
verI of van
van den
den'Slotvoogd'
Slotvoogd'
king
DE WIpE
llYE, mogten
mogten zezezich
zichmet
lTJeteerie
eene wandeling
wandelingfangs
langs de
de walled
Wallen
D
her Katleel
K.llteel verlustigen
verJustigen.. intusfchen
1l1tus[chen hadt
hadt NIaLIUS
NH'!LLlUS kennis
kennis
van het
van
gemaaltt met
m'~t zekeren
zekeren Soldaat,
Soldaat, die
die binnen
binncn de
de Vesting
Vesting in
in hazes
bezetgemaakt
en de
de gevangene
gev3ngenePredikanten
Predii{ancellzeer
zeer hard
hard plagt
pl~gt ie
ting ·lag, en
tingiag,
re behanhehan
delen, inin dcii
den wads
waandat
darzij
zij inin dedegevoeletis
gevoelells der
der Contra
Contra -- Rmon
R2mondelco,
firnnren (londen;
doch,, zedert
zedert hij,
hij, door
door zeker
zeker&voorval,
·voorval. beter
beter
ftrnnten
1onden ; dock
onderrigt was
was, het
het toegebragte
wei$ebmgte leed
het betoon
onderrigt
feed verzoettc,
verzoette, door
door bet
betoon
v~n vriend(hap
vriendfchapenelldienstvaardigheid
dienstvaardigheid.. Den
Eendienflig
dienfiig hulprnddel,
hulpmiddel.,
vin
wandelingenfnfm~!ak~
rut
meerdere vrijheid,
vrijheid". hun
of ineerdere
burr door
door de
de gemelde
gemelde wandelingen
oaklljk;!
meenden zezeinin deezen
deezcn perfoon
perfoon gevonden
gevondente'
Ie;r gewol'dell,
geworden, meeiiden
iijk
hebben.. NIeLLLUS
NleLLlus. kiesch
kiesch van
van Geweeten,
Geweeten,vondt
vondebier
hier in
ill zwaa
zwaa·
hebben

nORUS BOOM,
BOOM, PAULUS
PAULUS VAN
VAN DER
DER LINDEN
LINDEN
DOEUS

RANDS,
RANUS,

ri~.

iitgLLit1g, (tAREL) en .
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righeki om de belofce, Mi het bekoornen verlof geclaan, van
niet to zullefl ontvlugtcn . Loch hij lies zich ten laathe gem
zeggen . Dc vlugt was bepanid op eenen donkeren nacht
Lands de muuren van `t Kalteel zoo men zich nederlaaten
in cene Schuit, om char merle na Rotterdim to roelen . Twe
onoverkoomelijke zwaarigheden deeden zich op tegen dit ont
werp . Tegen den moor van 't Kafteel fondt zeer veel Riet
gewas ; 'r welk het naderen met cen Vaarruig ondoeniijk
inaakte. Een groote Hand den Stotvoogd toebehoorende,
was zeer waakzaani, en lief, op 't mint k gedruis bij nacht,
zijue ftemme Justig hooren . Beide zwoarigheden wkrden gait
den weg geruimd
de eerIte , door bet wegneemen van het
Riet, alto de Spaanfche S1daaten, ziats eenigen tijd,
ich
char in plagten to verichuilen, oin voorts op root' skit to
gaan ; de andere , door de fnoeperije van den Hond , die
hierom van den Slotvoogd doorfchooten was . No beflooteil
de Predikanten, hun onrwerp to volvoeren . Zii verkoozeti
char toe den riacht nun den negentienden julij, die zeer donkey
en regenagtig Was, en waur in de boven gemelde Soldaat de
wags halt . Gelukkig kwamen ze over den mars, en, 's aii
derendaags, op den middag, to Rotterdam . Men vindt 'er,
die willen dat deeze ontkooniing oogluiltende was toegelaaten8
Zie

.t even van £piscopiu
Brie'en.

LIMrORdu,
HOOFTS

NIRVAATtT, of na KLUNDaR'r, eene t4eerlikhed, in Zuidholland, ten Nburden van het Hollandiche Diep, en ten Oos .
ten en Zuideri grenzende nan de Heerlijkheid van Ze,'enber
gen.
Nien'aart meent men eene verbastering to zijn vats
Nicuu'en IZiart . Dc Polder deezer Heerlijkheid words begrout op eene ithgefhekrheid van ongeveer anderhaif uur gaans,
van 't Oosten na bet Westen, en van een half nor van bet
I'oord na bet Zuiden, bevattende ongeveer achthonderd veer
tig Morgens Lands . Te gader met die van de Stede I(e'n
dent, telde men 'er, in den ware I732, tweehonderd zevenBeroemd was, van
ntachtig Huizen en een' Koornmolen
Mm
ouds,
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NIEtJWBOKSWOUDE, N1EU\VBRO1K, enz .

ouds, her Dorp lWervaart, en zeer bloeiende, van we ;en
den veelvuldigen doortogt van Schepen, en de Tollen, well4e
nldaar geheven wierden .
Her pronkte met dubbelde Straiten,
eene fraaie Kerk en fterk Kafee1, en hadr wel zeven Wijnherbergen. Een zwaare brand leide, in den Jaare 1420, bet
Dorp in koolen de Warervloed van bet volgende jaar
ovcrfhoomde den geheelen Polder ; die nier voor bet Jaar
3652 wederom nit de wateren ten voorfhijn kwani . Door
huwelijken veranderde de Heerlijkheid, meermaalen, van eige_
naar, en kwarn, ten laatfle, in den Fluize van Oranje, 't
welk 'er nog bezitter van is . Zie voorts iICt Art . ILUiNDERT
NIEUWi;OKSW0pDE, ecu Ban en Dorp, in WestiHesland, in
de zogenaainde Vier Noorderkoggen.
Men begroot den cerften op ruirn vierhonderd Morgeus Lands, en hen genii der
Huizen op drienderrig . Dc Dorpkerk, die oud en nicest van
Duifileen is opgemetzeld, words bediend door den Predikaut
van Rennin, broek . Dc Toren is van ecu zeer zonderling maukzel . Ongelijk grooter, din dal der Hervormden, is bet genii
pier Roomschgezinde inwooners ; deeie hebben bier cene Static .
NJEUWBROEIC, of Ni/cnbroek, ecu Dorp op de greuzen van
Gelderiand, tnsfchen de Overijsfelfche Stall Derenter en de
Gelderfcbe Stad Hittern. Ann weerkanten loopen twee fboo
mende Watertjes of Beeken . Hoewei bet Dorp flegts weinig
huisgezinnen bevat, heel, bet, egter, zijn eigen Kerkje, dal
door eenen elgen Leeraar words hepredikt . Men ziet bier een'
cud 1-leerenhuis of Slot, Fra :[cnburg genaamd .
NIEuWBURGEN, (Dc) een Baljuwfchap,
ten deele under
Kennernerland, en anderdeels under Westfricsland behoorende,
Den unarn char van ieidt men of van her Slot Nieuwburg, door
Gnauf FLORIS DEN V, in den jaare 1287, ten Noorden van
4lkmaar gebouwd, ter beteugelinge der Land zaaten, of oni de
Gevangenen op hctzelve in bewauring to flellen . Reeds van
vroegere hcrkomte, meent men, is dir Baijuwichap, din men
eene Lijst van Baijuwen nantreft ; deeze klunit niet hooger op,
din tot aan bet juan 1439 of 1436 .
Dc Flooge Virfchaur
deeze

NTEUWBUR(, NIEUWDORP . (IWeu en Oude
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1ezer Lnndftrecke words gefpannen door Baijuw en zeven
Leenrnanneu, neveus eenen Sekrczaris .
Het Kollegie heeft
eenen Bode ten zijnen dicolle. Mcli ontrnoet in tilt Ba1juw
fchap verfcheiden AnThagten en Dorpen, en in dezelve, belialven de iiervormden, ook ccii goad getal Doops- en Room schgezindeii . Dien van L7,shern alleen uitgezonderd , behooren
de I-Iervormde Leercars van alle de overige Dorpen onder de
KiasIIs van 4lkmaar.
NIEVWBURG
eenc aanzienlijke Lustplaats, met uitgeftrekte
beplantingen, in !'ennemer1and , tusichen Alkrnaar en hat
Dorp ldeiloo . Dc onde benaming, ?elaan, Iieeft bet Geflagt der EGViONDN van den Ni; enburg, daar van eigenaar
gewor den zijnde, met den regenwoordigen naam verwisfeld .
NiEUWDOP, ( Nieuwe en Oiide ) twee Dorpen, in Westfriesland, in de Jt'ieuw'orper-Koge, in bet Kerkelijke van
elkander onderfcheiden, clock in 't Burgerlijke zamengevoegd,
net eeoc gemeene Vrijheid en Poortregt bevoorregt, en, onder den naan van Nieuwdorp, tot Gene teie verheven . De
Regeering van dezelve beltaat uit Schout, vijftig VroedfiThappen en vier Burgenieesrers . Dc meesre deezer Regeorn worded gekoozen nit de ingezeetepen van Nieuwe IWeuwdorp .
Dir is ook hex geval ten aanzien van de zeven Schepenen .
Ann alien gezamcntiijk ftaat bet refit van goedkeuringe van
den Predikaut, die pier door de Genieente wordt verkoozen .
Te gader hebben de beide Dorpen ene Doopsgezinde Gemeeme.
Dc Ban van Nieuwe - Nienwdarp bevat, voigens de Lijsten
der Vcrpondinge , veertienhonderd vijfenveertig Morgens en
achtennegentig Rocden Lands . Voigens de opgave van den
fionden 'cr toei tweehonderd drieentwintig Hui .
Jaare 174)
zen en ecn Molen . Zij zijn in de Iengte getimnierd, fangs
eene Vaart van ongeveer vierhonderdvijftig Roeden . Dc Kerk,
welke midden in hex Dorp Itant, hoewci ccii oud gebouw,
is fraai, en pronkt met cen fpitzen Toren . Men heeft 'er
tok ecu Raadhuis .
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Van lnindere uitgeilrektheid is de Ban van Oude- Nieuw .
dare, en kleiner het getal der Huizen . De eerile words be,groot op negenhonderd zesennegentig Morgens, driehonderd~
eenentachtig Roeden Lands ; bet laattie op honderdtweeenzes'
fig, .dock met twee Molens .
In eene fireek, die, evenwel,
op zommige plaatzen, is afgebroken, zijn ze getimmerd, ter
lengte van tweehonderd Roeden, De Kerk is tamelijk fraai,
en de Toren zo goed als nieuw, zijnde getimmerd in den
Jaare 1738, Niet verre van daar legs eene Buurt, Zijdewind
genaanld .
De Leeraar van Oude - Nieuwdorp neemt aldaar,
'oren, gelijk ool to heenhuizen, derv
in eene Kerk zonder
predil dienst waar.
NIEUwE DIEV, eene bekende Haven, of Legplaats voor
Schepen, nap de Texelfche Ree , ten Oosten van de fielder,
NIEUWE - GOOTE, een Polder, in bet gedeelte van Zuidhol •
land, het hand van Puttee genaamd, begroot op ruim derv
tienhonderd tweeenzestig Gemeten . Volgens de laatile opne .
sing zouden 'er diet meer dan acht Huizen flaan,

Ni En vE - IIOORN, een Folder, in Zuidholland, in bet Land
beflaande, in alles, eene uitgeilrektheid van lets
vase V ore
meer dan zeventienhonderd vierenzeventig Gemeten gronds,
bonderd en een Huizen, een Meef}oof en een Koornmoh n . Het
Dorp van deezen polder legs op den doortogt van den WeI

ua

l`jellevaet .

NIEUWENAAR, (ADOLF, Graaf van) als ook van Meurs,
was, in den Jaare 1583, de opvolger in het Stadhouderfchap
over Gelderland, van den afvalli ;en Graave WILLEM VAN DEN
Handen vol werks gaven he n , in bet tweede jaax
nERG,
y.ijns bewinds, de Roomschgezinden van Nieuwmegen, die,
om eene framer en beter Kerk, tot oeffeninge van den Godst
dienst, verzogt hebbende, den Stadhouder deeden vreezen,
dat hier lets meer Agter fchool, en, diensvolgens, raadzaaru
v u eu de tad to vericerl en met meer ciau tweehonderd Rui-
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tars zijnde al de bezettThg , die er thins bins en lag . De
Roomschgeziuclen hadden dear van de lochs niet bekoornen, of
zij ftelden zich dear tegen, met bet houden van fcherpe wags ;
zelf begonnen ze to mompelen vat' her uitdrjven der hazestelingen. NIEVWENAAR ., this in zijn voorneernen verijdeld,
zogt de ftout1e beiharnels uit de Stall to zetten , om dear
In eigen perfoon kwain hil,
door de overigen to verb1utFen
.ten dien erode, in de Stall, met een klein hofgezin. In merkelijk gevaar raakte hij , kort dear na , uic heat tegen de v1 .
voeririg van ziju opzet .
Twee Molenaars losten op hem to
vergeefs bun Schietgewecr . Van twee Brouwers zogt de een
.hem een he1ebart in
lijf to jaagen de andere, met een
biji, hem bet boofd to kileven .
Door den nood gersr,
moest hij den 00k dit oniwerp 1aten vaareii . Zijtie miiteide
Burgers , daarentegen, gelukte bet , net hang dar na , de
Stait1' he Knegren en Ruitcrs to Stan nit to jagcu . Gelukkigcr flaagde hij onitrent Anthem , alwaac de Burgerij iet
dierge1ijk in den ziu beds, ;loch, in hear pi i1, verijdeld
svierdt, alto de Stadhouder, behendigjk, e3ig yolk in de
Stall wist to brengen .
Intuslchen hieidt bet Aardsbisdom K :'en den Graf v
N1EUWENAAR oniedig.
In mime des verdreevenen Keurvorlien TRUCUSES deeds hij eenen royal in dc Sdcht, en verzamelde ., in den naanacht voor den tienckn iVThj , eenige tanfchap onder Nuis . 't was bier thane Jaarmarkt, en, uit den
hoofde, de gelegcuheid hem guiiftig , oin , in burgers en
kraamers gewaat, een goed nantal Sodaaten to doen bnnen
fluipen. Wel beast bedded zij de Poorten van binnen verrneesterd , en hunne fpirsbroeders van huiten eenen open no de
Stall ., die ., met bdrjf van grooten mcedwil en voile dartcl
heid, geponderd, en voorts, door den Sadhouher, verflerkt
ii van eene bekwaanie bezettinge wiedt voorzien .
Terwijl de Qraaf VAN NIEUWENAAR zich in deezen oord
onthieldt, tradt met hem in heimeiijke onderhand&ing, oils
tot de Staatfche zijde , welke . h :j, vor eenigen tijd, hadt
verlaaten, wader to keeren de vermaarde MARTEN SCHENR
Men wierdt bet eens, op voorwaarde sir t hem
NIDEGI-IEM .
ecu Veldmaatfchalkfchap , of antler hoog Krijgsa :npt , in
1i 1fl4
Le..

I~9

NIEtJWENAAR . (ADOLF, Craaf van)

Leger der Algerneene Staaten, met eerie behoorlijke wedde,
zou worden toegevoegd. Op zo vasten voet wierdt bet Verdrag gefteld, tat de (3raaf vat NJEUWENAAR, flog in bet zeifde Jaar 1585, met SCIIENK en dcii I-Jeer TAN VILLERS, tegen
ilcn Spaaifchen Overlie TASSIS optrok.
Zij ontmoettcn e1kan
der bij bet Stichtfche Dorp /mnze ;ongen , dock met zo hei11oo
zen uitflag voor den Stadhouder, tat hij , in alieriji, op de
vlugt tong, en met dertin van de zijnen, binnen Amers
fours eerie fchuilplaats zogt .
Ondanks deeze iiederlaage , hadt, nogthans, de Graaf bet
our der Stichtenaaren, met naarne van de Utrechtfche Burgers . Ter gelegenheid der gevangenneeminge van hunnen Stad
liouder , den Heere VAN VILLERS , in bet ftraks vermelde gevegt, beftonden eenigen van bun, en under deeze de Koster
van de Buurkerke, op de Wethouderlchap to begeeren , oin
1IEUWENAAR liens pleats to doen vervullen .
In 'c eerst kant
en de Staaten zich dear tegen ; dock voor opfchuddingen
bedugt, gaven ze de toefiemming, oni hem, bij voorraad,
en gednurende des Heeren VAN V1LLERS hegtenisfe, lien post
to doen bekleeden . Niet lang dear naa trok hij , met achttien
Vaandels, Engelfchen en Duitfchers, in de Veluwe, en be,
niagtigde den Sc lens bij TTh1oerd. Van bier nam hij zijnen
weg na een Blokhuis, boven Heusfen, nan 't Bergfche Hoofs,
en maakte 'er zich insgelijks meesrer van . Ten zelfden tijde
Melds INIEUWENAAR heime!ijk verdant binnen Nieuwrnegen,
met eenen JAN HAARE1NTS, die in eenen Toren nan de Veste
Door middel van deezen was hij voorneemens,
woonde.
yolk in de Stad to brengen ; en 't ware gewisfelijk gelukt,
indien hij, in dronkenfchap , zich nier lets van bet ontwerp
hadde laate ontvallen : bier door wierdt bij op den pijn._
bank, en ter belijdenisfe van bet gebeim gebragt .
Oin zijne
teleurftelling eeiiigzil]s to vergoeden , deeds de Stadhoudet
eenn Schans to Lent volbouwen, en dear nit de Stad, zomis zeif met gloeiende Kogels, heftiglijk befchieten . Doch di
bath geese andere uitwerking, tan tat eenige huizen befchadigd, of in brand gecchooten wierden, welken men Ipoedig
hluschte . Een royal van den Fleere van HAUTEPENE, in de
8etue, met vijfduizend man, deeds bern, ecrlang, die oorj

v1aLei,
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In blaakende guest inoet gewisfelijk de Graaf VAN N1EUWE .
NAAR gefaan hehben bij den Engelfchen Lndvoogd , Graaf
VN LEICESTER .
Want als deeze, near zijne gewoontc, op
elgen gezag , eerie Iarner van Geidmiddelen ouigtre , be
noetnde hij den Graaf tot Jloofd van dezelve . Van lies gezag , 't Zij dan aangeinaatigd of wewg, welt de Stadhuder
in Utrecht oeffende , vertoonde hij cenen ideal, in den jaare
i586 . Verregaande oneenigheden waren aldaar voorgevallen,
en de rust niet herihid, dan ten koste van utiandigheid van
einige aanzierilijke Burgers .
Thans vondt ook de Stadhouder
geraaden, de Staaten des Lands van Utrecht, de Wethouderf hap, fleVeflS de Amptenaars der Stad, wear bij vervolgens
kwam de gantfche gewapende Burgerij , onder een nieuwen
Red to brengen, van getrouwlieid ann de Algerneene Staaten,
aan LEICESTER als Landvoogd, en nan hem zelven tils tadhouder over 't Lard van Utrecht . Men beloofde, onder andere, bij deezen Eed, nile gemeenfehap met de uicezette
Burgers to zullen mijden, en rifer fpreeken van anderen Tde
met Spanje, dan die ten grondflage hadt de eenpaarige bewil1ging van alle de Gewesten .
Met voorgevallene tusfchen den Stadhouder en den Predikant MODET, is boven verhaald, op bet Artikel van deezen .
Van gees Jangen dour was , intusfchen, 1NIEUWENAARS verknogtheid aan LEICESTER . Decze hadt, zonder hem to kennen, to Utrecht de Wethouderichap verfleld, die daaron van
de hand des Engeismans vloog, en den Stadhouder deedt dugten, voor vermindering van zijn Stadhouderlijk gezag , zo
lang dezelve op het kusIn zat . Ligt begreep hij, eventvel,
dat daar in verandering to man ken, veel voeten zoude in de
aarde hebben, alto bet Krijgvo1k , hoewel LEICESTER reeds
rya Engelaud was to rug gekeerd, nog in dims eed th,ndt, en
de Burgerhoplieden bet met de tegeuwoordige Regeering
hidden . Met b1eid moest dan de begeerde verandering ondernoinen, en daar toe eerie voegzaame gelegenheid worden
aangegreepen . Deeze vondt hij in het misnoegen van eenge
op 1ierfelling van eenige misEdelen, . die, bij LEICESTER
bruiken hebbende aangedrongen, dnaroni in hegtenis wane geictnen, dock, zedert, geWiakt zijnde, een merit Protest had- .
111 m 5
den
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en opge1eh1, wear in de Utrechtfciie Regeering vinnig doors
nieuws, wierden opge ..
iiaa1d
Dit Protest zonden ze aan den Graave VAN NLEVVENAAR , in (:2 hoope van gutftig gehoor to zullen vinden. De
Stadhouder, L1ims den kans fchjn ziende, ten bereikinge van
zijn doelwit, gaf, van hc Kiagfchrift , kennis aan de Staaten
van het Landfchap .
De \Vethouderap , hier van de lochs
gekreegen hebbende, deeds hier op eerie bezending na Enge •
laud , om to bepro3ven , ZO als zij reeds voorrnaals halt ge
laan, of de Koningiti ELIZABETH niet zoude to beweegen ziju
tot het aanvaardei] yan de algerneene opperheerichappije over de
!eder1atiden . Dc Afgevaardigden keerde wan dear to rug, met
11irijven van LEICESTER aan den Stadhouder ., om den Burge
rneester PROUNINK, hoofd der shahs bovendrijvende partij, in
"t bewind to houden.
Doch N1EUWiNAAR, halt thans andere
inzigren. Zints cenigen tijd hieldt hij geneime zamenkomilen
met eenige afgezerte Burgerhoplieden, die op PROUN1NI en
den Leicesterfchen Aanhang gebeeten waren . De Engelfche
brieven vertoonde hj aan de Staaten, 'er nevens voegende,
geen oogmerk te hebben, om den last, dear in gegeeven, to
agtervolgen. ZeIf fchroonide hij uiet aan de Koninginne zelye, hier van kennis to geeven, en in den Brief, dear toe in .
gerigt, tegen PROUNIM(S heerschzuchi geweldig nit te vaaren .
Diet verholen kon dit alles blijven voor de Burgers, van beiderleien Aanhang, under welke, tegen den tijd der gewooniijke veranderinge der Wethouderfchap, eerie zo hevige onecnigheid onttlondt, dat ze, over en weder, to wapen liepen.
't Bleek wel iaast dat de ineerderheid zich verk(aarde voor
den Graave VAN NEOWENAAR die, zich genoegzaam ineester
van de Stad ziende, de Staaten deeds vergaderen, welke hei
3nagtigden tot veranderinge der Regeeringe, vijf dagen voor
den gewoonen ti id,
Zeer ongelukkig kwani
Stadhouder Graaf VAN NIEUWE •
Rijnberk
AAa, in 't volgende Jaar 1589, aan zijn einde.
was chins belegerd door den Hertog VAN PARMA, en to U_
ue :iit eenige Krijgsvoorrnad bij een gebragt, tot ontzet diet
Terwiji de Stadhouder bezig was met bet betad bet'tetnd.
ti dgen cter behoeften, viol 'er ongelukkig een voiik in bet
Bus
gefheeken , en de misbruiken, van
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Buskruid, en deedt frraks, onverhoeds, twee Schietgereedrchap~
pen, VlIH eene nieuwe vindinge, afgaan. met het heilloos ge~
volg voor den Graave, dat hij ter eene wande door bekwam,
aan welke hij, naatien dJgen lijdens. overleedt. Hij Ilet gee.
ne kinderen naa bij zijne Gemaalinne, voormaals gehuwJ ge~
weest aall d~n ont4alsden Graave VAN BOORNE.
fie

B 0 1\.

NIEUWENDAM, een Dorp, tegen over Amflertlat1l. aan bet
Y, aan den Waterlandfchen Zeedijk gdegen. tLls[chen de Dorpen BUikfloot en Sche/lingwoude. Ter lengte van ongeveer
tweehonderd Roeden zijn de Huizen lungs en meest aan den
binnenkant van den Dijk gebouwd, en hebben een aangenaam
uitzigt, over bet Y, op de frraks genoemde Stad. Men ontmoet 'er verfcheiden welge11:elde- illwooners, en. behalven een
groote Scheepstimmerwerf, eenige Molens van oaderfeheiden
gebruik. De I-Iaven is vrij ruim, en bekwaam voor Sehepen, om ter winterlaag 'te houden. De Herllormde Gemeente
heeft haaren eigen Leeraar.
NIEUWENTYT, (BERNARD) gebooren in het Dorp West.
grajtdijk, op den cienden Augustus des Jaars 1654, leicle
zich toe, volger.s den wil zijner Ouderen en door eigen neiging gedreeven, op het befchouwende gedeelte cler Genees.
kunde, en oeffende naderhand dezelve, als Artz. in de Stad
Purmere,Jde. Hier was hij tevens Raad in de VrOt:dfchap en
bekleedde de Bl1rgemeesterIi.ike waardigheid. 's Mans wei befieede leeftijd nam een einde. op den aehcentwintig11:en Maij
des Jaars 1713. Bekend, bij de Nacul1rkl1ndigen, zijn de
menigvuldige Mikroskoopifche waarneemingel1, met onver_
1l1oeide vlijt, door hem geJaan. Zijn Werk, getijteld Regt
Gebruik der Wereldbefchouwil1ge. is ill ieders handen.
NIEUWERI{ERK, een Amhagt, in Schieland, groot ruim elf·
bonderd en tiell Morgens, nevens een aanzienlijk Dorp, ier
ollderfchddilJ~e vall andere, NiclJ'Werkerie op den 2jjd gebij_

nallUld,
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naamd, als leggende aan die Riviere, twee uuren gaans van
Rotterdam . Merkelijk , van tijd tot tijd, is dit Dorp , in
bloei, welvaart en uitgebreidheid, toegenomen .
In flede van
honderd eenenzestig, welke mn op de oud1e Lijsten ontO
rnoet, telde men 'er, bij de jong1e opneeming, driehonderd
I-luizen, nev€ns vijf' Steenplaatzen en en', QQrnmolen . D
Kerk, een to meiijk goed gebouw, heeft eenen fpitzen 'Foren .
De Stad Dordrecht is Ambagtsvrouw van dit Nieuwerkerk.
't welk met Zuid- Schalkn'ijk en 1/i/f- Thii
tie Ambagtsheerlijkheid uitniaakt, gelegen in Kennernerland, ann 't Haarlemmermeir, plagt, in vroegere dagen, een
2nzicnhijk Dorp to weezen, met eene elgen Kerk. Doch deeze, nevens een goed petal Fluizen en ecne ruime fireek lands,
is, al voor lang, door het genoernde heir verzwolgen . Its
her ti jdverloop va :i honderd jaaren , gerekend van 1632 tot
1732, was bet petal der Huizen, van acbtentwintig, op acht
gedund .
NIEUWERrCERK,

zen,

NIEIJWERIrERIC, eene Heerlijkhcid en Dorp, in Zeeland, op
bet Eiland Duiveland . Ann de ecrite zijn verfcheiden Voor
regten verknogt ; en bet laatlte is eeri der grootlie en aanzienIijkfte Dorpen des geheelen Ejiands . VOOr de Hervorming was
'er eene Kollegiaale Kerk, met eenen Paftoor en Onder-Paltoor .
Van bet gebouw, 't welk, in zijnen oorlpronklijken flaat, zeer
grout was , is een goed gedeelce afgebroken : zodat 'er eene
rnirnte van etlijke Roeden is, tusichen de Kerk en den Toren
De Baijuw, of wel deszelfs Stedehouder, woont op een vrij
anzienIijk 1-Jeerenhuis, finande ter zijden van het Dorp . Het
petal der Huizen kan nog geene hQnderd uitmaaken . Zeer druk
rnoet, weleer, de Paerdemarkt geweest ziju, welke 'er in de
l.Jit het Oktrooi en de VoorPiaxterweek words gehouden .
regten, in den Jaare i66, daar aan verleend, map men zuiks
afleiden .

NIEUWILRKERJC,

eene Ainbagtsheerlijkheid en Dorp , insge-

13jks in Zeeland , op het Eiland Sc/70 uwe 12 . Den verminderden
flaat deezes Dorp map men aficiden uit het afbreeken, en islet
her

derd zevenenz even tig Genieten , tweeh onderd ochtcnzeventg
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herbouwen, van c1e Kerk ; van welke, egter, de Torei met
het Kerkhof nog in weezen is . De ingezeetenen behooren,
in bet Kerkelijke, onder 't nabuurig Dorp Ker/cwerve, van
wiens Kerkenraad altijd een hunner Lid is.
NTEuwER5I .uls, gelegen nan de Rivier de Vegt, tusflhen
de twee vermaarde Dorpen Lonen en Breukelen . De 1txis
client tot eene Waterkeeringe van bet Vegtwater, 't walk,
door dezelve , kan gelnaten worden in eene gegraaven Vaart,
]oopende na de Dorpen Base brugge en 4bk'll/de. Do `Frek
fchuiten en andere kleine Vaartuigen, den wit hebbende van
4rnfle ;dam na Utrec'it, moeten hier doorichutten . Bij do
Sluis ftaan cenige huizen , en onder dezelve eon vermaard
Fransch Kostfchool . Gm eenen vijandefljken inval, nit bet
Sticht, in de Provincie Holland to weeren, beth men 'or
eenige Vestingwerken aangeleid, tot welker uithreidinge men
den grond eerier Lustplaatze heeft moeren aantasten . Het
inaaken en onderhouden van dezelve kwani voor Hollandfche
rekeninge . Doch bet Regisgebied over den grond behoort
nan de Stichtfche Heeren . Gedunrende de jonglie onlusteri,
lagers hier, havens bet Kr jgsvoik, tot her Cordon behooren
de, eenige uitgetrokkene Burgers in bezetting.
NIEUwE- TONGS, eon Arnbngt en Dorp, in Zuidholland,
in bet Land van Voorn . Volgens de nieuwe Lijsten words
de uitgellrektheid van bet eerfto begroot op v ierentwintjgho
.n
l
Roeden, en het getal der Huizen op honderdzevenentwjjg
met twee Meeftooven en en' Koornmo!en . I-let Dorp van
dien naam is tamelijk regelmaatig btimmerd . De hark is eon
ruirn gebouw, en do Toren met een langen dikkeu ,Spits go,
dekt.
NIEIJWEVEEN, eene Ambagtsheerlijkheid, in Def, ;nd, van
oucis ook 's Graaver1veen genaarnd, he hoot p tweehonderd ..
viercnzevenig Morgens en ho nderdvijag Roeden Lands, en
op vierenvijftig Huizen . Ieeze ziju met regelmaatig bij ciLander, maar hier en daar gebouwd, Van bier dat men 'or
geen
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game perk of Leeraar heeft. Jn et Regtsgebied van Nicu
yeveen ftaat acne voornaarne RoomIhe Kerke, in welke de
opgezeetenen van verfcheiden nabuurige Arnbagten hunnet
Godsdiensc kooinen ocifeneri .
NnvwER , of N:kerk, een open Steecltje, in Geder
land, in ht Landdrostampt van Veluwe , tnsfchen de Stcdew
1/age :ei en .marsfoort. Het words van verfcheiden Straa .
ten doortheeden , en heeft eene bekwaanie Haven , aan de
Zuidcr Zie. De Kerk is een ruim en aanzjen!j11 gebouw
Voorts heeft men 'er een Jasthuis , Weesht is , Bank Val)
Leninge en Lacijnlche School . Een oud gebouw, agter de
Kerb,, !hilke/lein
gemeenlijk Threnhuis genaarnd, naar een
zeskairg Torentje, wi'erdt ge1igt door bet Geilagt der AN
IEKOEKEN , 't welk, van ouds, zeer vermaird was .
Van data
1aba ;&- en Koornteelt hebben de meeste ingezeetenen bun be ..
fiatn . - Zeer berngt is Nicuwkerk , van wegens de Beroer
ten, ondeF hat houden van Godsdi'enfflge zamenkonifen, ve
ke, in den naazoomer of herfst des Jaars 1749, aldaar eeneri
aanvang rumen , en voorts, als eene aanfeekende ziekte, tot
ndere Paatzen overftoegen
Het Leeraarampt onder de I- icrvorinden bek!eedde bier thans GERARDUS KUIPERS, nader1iaj
Hoogkeraar in de Godgeleerdheid aan 't Hoogefrhoof vats
Stad en Lande ; Man van veal welfpreekendheid, en die de
Hartsrogten zonderling wist to roeren . Onder de Leerredenen
of Gebedei, vernam men, onder de toeloorders handenwrjn.
gen, roep€n
ieren, dean en kioppen, bet luidkeets verfoeleir
van zonden en a'zweeren van den Duivel . Hier roe f1oegen
zonitijds ,
ptrkkingen en bezwiirningen , gevolgd , dik ..
rnaals, van zirgen in de voile vergaderinge, en andere floor
nisfen van den Op baaren Eerdiensr . Dc Leeraar KUIPERS
voedde dt& & bcweepngen , welke hij voor werkingen der'
liemelfche Gets{ ale feheen nan 'te zien, door bet houden van
oeffeninget, to : zijien huize en elders, in welke de gemoedc
ran tot foortiike aaiidoeningen, veer en nicer , geemd
wierden. Vn iVieaiwf'e'k floeg her heroeringswerk over tot
andere Oorden, heel tot in Zwdhoiiand .
Doch zcderc de
Waereldlijke Overheid zich 'r 'made bemoeide, en men, tee
hand .
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handhavinge der goede orde, Schout en Dienaars in d
Vergaderingen zondt, namen de Opfchuddingen een chide.
NzEuwiooP, met een gedeelte van N00RDE1, eene Hooge
Heerlijkheid en Dorp in Holland, under RiJnIand, to zamen
begroot op zestienhonderd cenenveertig Morgens en vierhonderd negen Roeden Lands, en het getal tier Uu :zen op vijf
honderd . Ni uu'kop is ecu aanzienlijk Dorp. antler de Open
baare Gebouwen mag men noelnen ht Regihuis, Raadhuis
en het Huis der Heeren van lVieuwkoop, gefligt in den ware
1627 ; een fraai gebouw, met een hoogen vicikanten Toren,
van walks Onigang men ecu verrukkend gezigt heeft over de
omleggende Landerijen en Veenplasfn , en op verfcheiden
Dorpen. Het School is ook een goad gehouw . De Kerk der
}lervormden i grout en ruim , dock de Toren ` flegts een
kleine Spits . Dc Gemeente der Remora hanten, in dit Dorp,
is eene der taIrijken van die Gezinte ten platters Lande . De
Roomschgezinden hebben 'er twee Vergaderplaatzen , dock
flegts tCnen Priester . Dc Vierfchaar der Heerlijkheid wordy
gefpannen door Baljuw en negen Welgeboorene Mtnnen. AIs
Schout zit, daarenboven, de BaIuw e refit, in hat Burger
luke, met zeven Schepenen .
NIEUWLAIVD, eene Heerlijkhcid cii Dorp, in de Meieri
van 's Hertogenbosclz, hebbede cenen eigen Regtbank van
Drosfaart en zeven Schepenec . Dc icerk der Hervorniden,
op zich zelve ecu treff'elijk Gehouw, pralt, van binnen, mar
cene overheerlijke Grafcombe , under wake de Heeren der
Heerlikheid hegraaven worden . Dc Tore n is hoog, en heeft,
sari 't boveneinde, ecu grooten kuop . Dc Predikiint van Gef
fen neeint ook hier den predikdienst waar . Twee vcoinaame
jaarmarkten worden hier gehoudeti .
NIEUWLANrY , een Polder in Deliland , met twee andcr2
Polders, Kortland en 's Greavenland, gene Ambagtslieeiljkheld uiunaakende ; ecu &gendom tier Stad Sciiiedarn . Nienw
land is do groottie dot drie Polders .
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(K artier van)

N1EUWAND, een Amhagt en Dorp ., in Zuiho11and, in het
Land vn2 Arkel. Op duizend achtenzevetflig Morgens en
vierhonderd Roeden Lands worst bet eerie begroot, cii bet
getal der Fluizen op twee en vijitig ; deeze zouderi this,
tints de optelling in de voorgaande Eeuwe, tot op de heft
gerund ziju . Dc 'Kerb, ZO WCI als bet geheele Dorp, wierdt
gefflgc door eenen Fleer nit den Iluize VAN ARKEL . Het is
ecu hoed gebouw, pronkende met een hoogen fpitzen Toren .
1-Jet Dorp 1ieft zijuen eigen Leeraar .

ecu Dorp in Friesland, in 't Kwart-ier Wes/ergoo, order de Grietenij Wimbritzeradeel, can den Ri,Iweg, tusichen de Steden Bo/swerd en S12 e - k . Kerk en TorelT
inunten nit boven veele andere, ten platter Lande . Dc 1aat
fte is ccii vrij hooge Spits .
NIEUWLAND,

NIEUWLANr), het eenige torp op eeii k1en Eilandt-}e
:i ooslaisd genaaind , in Zeeland, ten Zuidoosten van lies Eiland IYalckeren , wear van bet alleen door eec final water
gefcheiden words . I-let Doi'p , recht over de Haven van Mici_
deThurg gelegen, winds gebouwd ointrent bet midden der
jongstvoorgaande Euwe, en heeft zijnen eigen Leeraar .
NJEUWMEGEN, (Kwartier ver2) bet eert'te in rang oidcr
de dde Kwartieren, in welke de Proviucie Ge/der/and ve
deeld is . Tusfchen Rkijs en Macis gelegen, en in de lengre
van de Weal doorfneeden grenst bet ten Oosten can KLcefs .
land, en ten Westeu can Zuidholland
In de grootlic leagte
beflaat bet zestieil, en in de breedte vijf uuren gears . Behal•
veii Nieuwmegn, leggen de Steden Tid en Boy m'1 in sit
Kwrtier ; 't welk voorts verdeeld words in seven Ati.pten
de Overbetuve ; tie Nederbetuliet Rijk van Niuwwegen
ve ; lies Ampt tusfche 1\Iaas en weal ; Tielerwaard ; l3omme .
Dc Regeering des Kwartiers be lerwaard ; Beest en Renooi .
fleet nit Ridderfchap en Steden . Voor Riders worsen, vogens de oorfpronklijke ii ;ridug , erkend de zuiken , wier
Voorouders als zodaisigeu verfclireeven Z3n geveest en nog
verfchreeven worsen ; of, indien ze van elders of koml'tig zijn
moe

NIEUWMEGEN,

(Het Ri'k van)
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rnoeten ze althans zes jaaren in bet Kwartier gewoond hebhen, en bewijzen kunilen bijbrengen, tat Nieuwmeegfche
Bidders ook in Hun Land onder de Edelen kunnen verfchreeven worden. Wijders naoeten ze ten mime tweeentwintig
jaaren out zijil, belijdenis doen van den Hervormden Godsdienst, in, geenen daadelijken Krijgsdienst zijn, en niet minder
tan tienduizend Guldens vrij en onbezwaard goed binnen het
Kwartier bezitten. De Steden hebben
rij reeds genoemd.
De Kwartiers - Vergaderingen worden uitgefchreevetl door de
Regeering van Nieuwmegen, en binnen die Stad gehouden. De
:zaaken, welke aldaar verhandeld worden, betreffen, hofdza,
kelijk, de Geldmiddelen en de bijzondere huishouding des Kwartiers. De regeerende Burgenieesters der Std Nieu vmegen
zitten voor in dezelve . Uit de Leden der Vergaderinge, die
gezamentlijk den tijtel voeren van Ridderfchap en Steden,
de Staaten des Kwartiers van Nieuwmegen, worden benoemd de Grdinaris G`deputeerde Staaten, en de Extraordinaris Gecommitteerden,
NIEUWMEGEN, (Het Rifle van) een der zeven Ampten, en
bet eerile in rang, in het Nieuwnieegfche Kwartier, grenst
ten Noorden aan de Waal, en 't Schependom van Nieuwmegen, ten Oosten aan Kleefsland, ten Zuiden aan de Maaze,
en ten Westen aan het Ampt tusfchen Mans en Waal .
Zeven
Kerspels en acht hooge Heerlijkheden leggen in deeze Land .
iireeke. Die van Wichern en Beuningen zijn de Hoofdbanken
des Rijks ; alle de overige Regtsbanken zijn daar aan onderhoorig. In burgerlijke zaaken worden dezelve gefpannen op
den Burgs to Nieuwmegen ; . dock in lijfdraffelijke zaaken, in
het Rijk voorvallende, words refit gedaali door Schepenen
van die Stad, op aanklagte des .Burggraafs. Her amps van
deezen, den tijtel voerende van Burggraaf des Rifles van
Nieuwrnegen, is het aan;zienlijkiie van het Kwartier, en worth
gemeenli jk door een Lid der Ridderfchap bekleed.

NIEUWMEGEN,

van zommigen Ni/megen, en in de wands

sing Nirnwegen genaamd, is de hoofdilad niet alleen van her
Kwartier van dieu naa4n, tnaar ook de eerie in rang in de
Pry
KIIL DEED„
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Provincie Gelderlernd, gelegen aan de Ycal, nit verre vari
de grenzen van K1eefsl'inii. Near gelange van de verfchi11en
de wijze , op welke de naarn gefpeld words , i ook daar vat
tie afleiding onderfc1eiden .. Zo men met de Latijnfche benaa .
mirig, tVeomqurn, re reads gaa , zal Nieuwmegen de baste
Ieezin zijn. Doch de zaak is van to klein belang, om ens
daar made op to houden . Nic'uu'megen legs in 't hangen van
ecu berg, of iever op vijf onderfcheidene 1-Jeuvels :. de Hes .
fen- of Heezeiberg ; de Marienberg ; de Gruitberg
de K1ok
kenberg ; en de Hunner of Hoenderberg Van bier 1at men,
de Stall doorwandelende, dikmaals, en nu en den niet zonder
moeite, moet op en of klimrncn . Men heeft 'er tien Poorten ; zes
an den Rivierkant : de Veerpoort ; de Kraanpoort ; de St . Stevens
poort ; de Meijpoort ; de St. Jakobspoort ; . 't Bezienderspoortje ;
vier nan de Landzijde : de Hesfen of Heezepoort ; de Mo.
1enpoort de FJart1eegs , of volgens zommigen , de Hertogs •
poort ; de Runner- of Hoenderpoort . In bet Westelijke ge'
deelte der Stall, aan de Riviera, beefs men eene Haven,
binnen walks de Schepen, tegen den Ysgang, veilig kunnen
eggen . Leer uitgebreid zijn de Vestingwerken, en hebben,
ineermaalen, tegen vijandlijke aanvallen wederfiand gebooden .
Dc hooge Oudheid der Stall wordt, met reden, afgeleid nit
de menigvuldige Overbiijfzels, van tijd tot tijd uit den gronci
opgegraaven, en die een gegrond vermoeden geeven, dat de
Romeinen, bij ouds, bier bun verblijf gehouden hebben .
Doch, of JULIUS CEZAR dezelve geHigt hebbe, is niet volko.
men zeker . Reeds in de Acht1e Eeuwe halt de Stall mar •
GROOTE wierdt 'er, in '
kelijk aanzienS . Keizer KAREL
begin der Negende Eeuwe, gekroond . Meerrnaalen, gednurende de binrienlaudfche onlusten, oorlogen en beroerten is de
Stall van Heere verwisfeld . De Noorrnanne
Oaken hear in
brand, in den Jaare 88i ; zo deeds ook de Hertog van Lo .
:iurivgen, een weinig voor bet midden der Elfde Eeuwe .
taa vrugtlooze aant}agen van den Overfe MARTEN SCHENK,,
brags Prins MAUR1T dezelve over in de magi der Staatfchen,
en veritelde 'er de wet. Dc Marfcha1k DE TURENNE rnaakte
'er zich meester van, in den Jaare 1672 . Drie jaaren daar

uaa iiende zij tot ecue Verzamelplaats van de Afgevaardigden
de
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der Oorlogvoereride Mogendheden. De Vrcde, zedert, aldaar
geflooten, ontleende den naam van de Stall der onderhande1jnge
Wij gaan over tot eene rncer bjzondere befchrijving der Stad .
1-let getal der Huizen words begroot op tweeduiznd, en dal det
Thgezeetenen op om rent twaalfduizend . Men ontmoec 'er ver
fcheiden aanzienlijke Gebouwen ; van de voornaainflen zu11e
wij kortelijk verfiag doers .
Het Valkhof, ook wel bet Franke&iof genarnd , is eer
overoud gefligt , van een zonderling maakzel , its de Noord .
westzijde der Stall , beflaande uit vericheiden ronde Toren,
van onderfcheidene hoogte. Onder andere Vertrekken words dent
vreerndelingen vertoond eene ronde Kapel, aan weke men door .,
gaati den nam van Heidenfche Tempel geeft . Bij de aloud
Schrijvers draagt bet Hof den naam van een zeer grout, won
derlijk kun/lig en flek Koninkli ; k Paleis. Keizer KAREN,
GROOTE en deszelfs naazaaten, de Frankifche Koningen, Melden 'er, meermaalen, bun winterverblijf . Zints veele iaaren i
bet de woonplaats van den Burggraave des Rijk van '1euwme..
gen in den tijd. - Niet verre van hen Valkhof legs bet tcalver~,
eigenlijk bet Kelfkeisbosch, dus eenaamd naar eenen Nieuw
ineegfchen Burgemeester, AftNOfD KELFKEN , welke bet heeft
aangeleid. Behalven de lomrnerrijke Laanen en bekoorlijke Uit
zignen, is din Boschje, op eenen B :rg gelegen, merkwaardig
door een klein Poeltje, boven op den kruin, 't welk geduurig
water opgeeft . - Een Toren , Be/vidre of Schoaizigt genaamd , aan bet Boschje grenzende, wierdt op Stalls kostet
gebouwd, in 't begin der voorgaande Eeiiwe
Veel bezoeks
beefs deeze Toren, van wegen de yerrukkende en uitgebreide
gezigten over de Betuwe, en de Dorpen in dien oord . Ook
kan men van daar bet oog verlustigen, met bet gadeflaan van
den loop der vier Rivieren , de Waal, de Maas, den Rhijn
en den Ysfel. - Het Stads/zuis is een hoog Gebouw, pronkende, in den Voorgevel, met de afbeeldingen van KIREL DEN
GRoorEn en verfeheiden andere Keizers . In eene Gaanderij,
van binnen, valt list oog des opmerkenden op eene reeks van
Opfchriften en andere Oudheden, in den muur gemetzeld . Een
zwaard, wells den Vreemdelingen words vertoond, zou gediend
bbben ter onthoofdinge der Graaven van EGI4OND en MOORNE,
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to B,usfet , in den Jaare 1563 .

Ook hangc aldaar de befaamde
chiIderij, verbeeldende eerie Vrouw , zonder bloedfchel]nis
getrouwd geweest met den Vader van vier kinderen , twee van
welke haars Vaders, en de twee andere liaars Moeders Broe
ders was en, In een der Verrekkeii van dit Stadshuis wierdc,
in de Janren 1677 en 167 , de Vredehandeling gehouden .
I-let geweezen Klooster der Minderbroederen, digs bij de Hayen ,'t welk, zedert, tot een Otide-Mannenhuis diende, ver1rekt
thans tot cen Ammunitie/zuis .
Order verfclieiden fraaie
:E:Tuizen, ftaande aan de Groote Marks, mart uit de Hoofdwagt,
order welke de Vleeschhal wards gehouden .
Twee Kerken hebben de Nederduitfche Hervorrnden tot hun
nen dienst . Dc Groote Kerk , voormaals aan ST . STEVEN ge.n
wiid, in den ware 1273, flaat aan de Groote Marks . De To
ren, nieer dan eens,. door hernelsch vuur, in brand geflagen en
inerke!ijk befchadigd, is telkens franier herbouwd . Het Lijk
van ANNA CATHARINA VAN BOURBON, Gem1inne van Hertoge
ADOLF VAN GELDER, geftorven op den tweeencwintigfen Mni
des Jaars 1469, legs in het Koor deezer Kerke begraaven, en
haare beeltenis, leevensgrootte, op haare, Grafflede, in Koper
uitgehouwen . Toen men, in den Jaare 1739, den Grafkelder
opende, vondc men 'er een Latijnsch Oplchrift, beheizende
:De Breuren- of Broederkerk,
linare tijtels en fterftijd .
door de Predikbroeders, weleer, gelligt, is een lang en klein
gebouW, met een fpitzen Toren . Beide deeze Kerken worden
Dc J/J/a/fche of Franfche
door vijf Leeraars bediend.
Hervorniden hebben eene eigen Kerk, in welke en Leeraar
den dienst waarneeint . - Voorts hebben 'er de Luther/c/len
en de Doopsgezinden leder eene Veraderplaats .
Behayen de nu gemelde Gebouwen, heeft men, to Nieuwmegen,
een Oude - Manner en Vrouwenhuis, Doihuis, Burger - Weeshuis, Arme Kinderenhuis en Latijnfche School .
Dc Regeering van Nleuwmegen befaat Uk twaalf Randen,
nit welke, jaarlijks , twee regeerende Burgemeesters gekoozen
worden . De zelfde twaalf Raaden bekleeden 'er ook den post
van Schepenen . Daarenboven is 'er eon Rigter, zo veel als
Schout ; zijn amps brengt mede ., het fpannen van den Regtbank
yin Schepenen, zo in burgerlijke als lijfttraffelijke zaaken . Be-
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halven de gernelden, heeft men 'er ook een I ollegie van Gerneenslieden. Het Regtsgebied der Stad ilre4t zich nit over
bet zo genaamde Sche, et tom van Nieuwmegen, bevattende
de Dorpen Hees, Nederhosch en Flatert, benevens her ticgevelt, en een gedeelte van Ooy en Lent.
Zie

SCHLIGTENHORST, PONTANUS

ARESTEE, efZ,

NIEUWPOORT, eene kleine Stad, of Vlek, in Zuidholland,
in den Alblasferwaart, op de uiterile grenzen der Provincie,
aan den kant van her Sticht, aan de rivier de Lek, tegenover Schoonhoven . De Scads Geregtigheden, welke het nog
genies, zijn de gevolgen en overblijfzels van den voorgaanden
bloeienden ilaat der Plaatze , iraardien men 'er verfcheiden
Brouwerijen en Olijmolens telde. Meermaalen lag Nieuwpoort
bloot voor vijandelijke aanvallen : tivaarom men het ook, van
tijd tot tijd, verilerkt heeft, vooral in den Jaare 1673, volgens uitwijzen van een Latijnsch Opfchrift, boven eene Poort
aan de zijde van de Alblasferwaart, betekenende dat men,
,, ter verdeediginge van den Godsdienst en de Vrijheid des
,, Vaderlands, de Stad met Graften en Vestingwerken heeft
In goeden that worden deeze Verilerkingen
„ orngeeven
."
onderhouden. Openbaare Gebouwen vindt men 'er genne an .
dere dan het Stadshuis , een klein dock zindelijk ge4ligt,
ilaande op eene Sluis, door welke, bij vijandelij ken aanval,
het water na binnen kan gelaaten worden ; en de Hervorinde
,Kerk, een klein gebouw, met een laagen Toren, die door
~enen Leeraar words bediend . Het maaken van Hoepelen is
eene hoofdbron van her beilaan der Ingezeetenen ; veele van
welke , voormaais, in merkelijken getale , ter Haring- en
De Hooge Heerlilkheid
Walvischvangst plagten to vaaren.
deezer P"a~atze behoort aan den Prinfe ErfflacThouder, die 'er
een Baljuw en Schout aanilelt , en daarenboven, jaarlijks,
swee Burgemeesteren, zeven Schepenen en eenen Thefaurier,
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(WILLEM>

bekleedde eene pliers in de Vroed
650 , ten tijde als
van eene bezendinge
ian de bijzondere Gewesten , ten erode dezelve to vermaanen
tot her handhaaven van den Stadhouderloozen Regeeringsforrn,
en eene algemeene ftaatelijke Vergadering to beleggen, naa den
flood van Prinfe WILLEM DN II , om 's Lands zaaken op een
vasten voet to brengen . N1EUWPOcRT vertrok, met KOENRAAD
VAN BEUNINGEN, Penfionaris van Arnfierdeim
en KORNELIS
RIPPERTS, Burgerneester van floorn, na Fries/and en Stall
en Lande . In her volgende Jaar 1651 deeds hij , van wegen
de Staaten van Holland, in gelIjke lioedanigheid, eenen keen
na Zeeland, om de Staaten van flat Gewest to overtuigen van
de noodeloosheid van eenen Kapitein Generaal , tot welken
anzien1iIken post eenige Gewesten den jongen Prins WILLEM
DEN III, toen naauwlijks edn jaar oud , widen verkoozen
hebben . Dc ijver, met welken INIEUWPOORT, in deeze beide
bezendingen, zich tot genoegen zijner Meesteren kweet, was
oorzaak, flat op hem, nevens den fleer HIERONYMUS VAN BE
1NWWPOORT ,

WILLEM)

Schiedam , in den Jaare
liet befluit wierdt genomen tot bet doers
(chap der ;tad

in den Jaare 1653, de keuze viel, om, van wegens Holland, near Engeland to vertrekken om over een Vre1everbond to handelen . Met voordagt viel op hem de keuze,
omdat hij, meet din dns, blijken halt gegeeven van kleine
gezindheid omtrent het Huis van Oranje .
Zij hidden tot

VERNINGK,

Amptgenooten de Heeren

wegens Zeeland, en
eerften Read in den Hove van
NIEuwP00RT en ISEVERNINCE,
egter, hidden 't
Friesland .
voornaamfte bewind in handers, en handelden zest bedektelijk, niet flegts voor de twee adders Gezanten , meat ze1'
voor de Vergadering der Algemeene Staatsii in 's 1-Jage . Niet
yonder grond was, hierom, her verrnoeden, welk, blj zommievoed wierdt, aangaande een geheimen last, door die
gen,
van Holland hun gegeeven, om ten nadeele des Prinfen VAN
ORANJE lets to fluiten in Engeland : to meet, zedert her rugtbaar wierdt, flat hij en de fleer BEVERNINGE geheime brieff
wisfeling onderhielden met den Raadpenfionaris JOAN DE WITT.
Van tid tot djd deeds, midlerwiji, NIEUWPOORT eenen keen
Hollaud, om verlag to doers van den toefland van zaaken,
en
VAN DR PERRE ,

LLARD PIETER JONGESTAT..,

NIEUWPOORTI {WILLEM)
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en out neuwen last to haalen . Onder andere deeds hij, r'ever's
JONGES'rAL, verfiag

rer Algerneene Staatsvergaderiuge, omtrent
een Ontwerp van Coalide of Zarnenimeltinge der beide Gewesten, Engeland en de Nederlanden ; duck ontving sevens
bevel om to bewerken, dat men daar van zoude of zien, en
sheen to befluiten in een naauw Verbond
In 't 1atst van
O&ober des Jaars 1653 keerde liij, met dien last, to rug na

Londen.
Tot flog toe hadt bet werk van den Vrede traagen voortgang gehad .
Het maakte grooter fpoed , tints de weder1omst van aIle de bovengenoernde Gezanten , twit de Nederlanden, werwaarts zij eenen keen gedaan hidden , in den aanvang
es jaars 1654 . Met een pragtigen trein van ruin zeventig
Koetzen, en bet gejuig der menigte, (d zegene de A';nbasfar/curs! God peeve os Vrede ! to Londen fhatelik ingehaald,
wierdt, eeriang, de Vrede getroffen .
Terwiji NJEWWPOORT
zich in Engeland bevondt, betoonden de Staaten van Friesland, openlijk, tegen hem hun misnoegen, door hem verdagt
to houden van den Protektor CROMWEL aan de hand to hebben gegeeven de befaamde Akie ven Seclofie . bij welke de
Oraoje, voor altoos, van bet Stadhouderfchap, en
Prins y
tie verdere waardigheden 'zijne Voorouderen, wierdt uitgefloo ..
ten . - Men wilde hem herroepen en naar verdienfte gethaft
hebben . Doch Holland verklaarde zich daar tegen ; en de
Ambasfhdeur zuiverde zich, zedert, van gegrond vermoeden
daar orntrent, bij piegtigen Eede verklaarende, ninimer daar
toe nanleiding gegeeven to hebben .
Ondaaks den wensch van veelen, zo in Engeland uls in de
Nederlandefl, welke NIEUWPOORT wel gaarne den voet zouden
eligt hebben, voihardde hij in zijn Gezantichap, deeds be .
gig met de gewigtigfle handelingen ., ten voorcleele van zijn
het fluiten van een Verdrag van Zeevaart ; bet
Vaderland
vernietigen van de befaamde en voor de Vereenigde Gewesten
zeer nadeelige Akte van Scheepvaart van den Jaare 1651 ;
het doer' ophouden van den overlast, door de Engelfchen,
den Nederlandfche Kooplieden aangedaan, en andere gewigtige
nderwerpen .
ZIi 4

Tot

4 NYEUWSTAD, NIEUW'VEEN, NIETiWVLIET, enz,
Tot in den Jaare i66o vertoefde NIEUwPOORT in Engeland,
en, in de laatile jaaren, als gewoonlijke Gezant der Algemeene Staaten . Doch hij hieldt op, aldaar aangenaam, en dus
van nut to zijn, tints de her(lelling van Koning ItAREL DEN
II, die openlijk de zijde hieldt van den Prinfe VAN oRANJE,
welken men, niet 't onregt, ocrdeelde, dat de Gezant minder
genegen was . Zedert handelde hij , meermaalen, met eenige
uitneweekene Engelfchen, die, uit misnoegen op de tegenwoordige Regeering, Engeland verlaaten, en zich na de Nederl~nden begeeven hadden . 's Mans bewind van tankers liep
ten einde in her Jaar 1672, toen hij, in eenen oproer om de
bevordering van Prinfe WILLEM DEN III, in de handers van
her Graauw viel, dock, naa eenige mishandeling geleeden to
hebben, wederom genaakt wierdt .
NIEUWSTAD, gelegen in Staats Copper-Gelderland, in bet Ampt
.Vlontfoort, aan de grenzen van Gttlikerland, was, vddr en
tot in het Jaar 1573, eene ilerke Stad . Toen wierdt zij ontmanteld , en met een verarmd . Nogthans heeft zij, onder den
naarm vast Viek, Scads Ger~gtigheden behouden . Zo min talrijk
ijn 'er de Gereformeerden, dat ze 'er geene Kerk hebben,
maar wel de Roomschgezinden .

NIEtJWVEEN, een Ambagt en Dorp, in Rhijnland, to gader
met Uiterbuurt begroot op honderd drieenzeventig Huizen .
.Nieuwveen is een vermaaklijk Dorp ; de Kerk is een aanzien .
lijk gebouw, en de Toren van merkelijke hoogte . De Ambagtsheerlijkheid behoort aan de Srad Haarlern.
NIEUWVLIET, een Dorp en Heerlijkheid, its Staats Vlaanderen, onder 't hrije van Slrtis , omtrent een uur geans ten
Oosten van het Dorp Kadzand. Het Dorp heeft eene aanzienlijke Straat . Men vindt 'er eene Gereformeerde Kerk, die
door haaren eigen Leeraar words bediend . Ook woonen 'er
eenige Doopsgezinden.

een Dorp van weinig aanziens, in de Baronnij van
dock
voorzien van eene Gereformeerde Kerk , die
Brach,
door
NISPEN,

OlRRAMES . (PHILIPS v .
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door eenen eigen Leeraar worst bediend . Het Dorp behoort
order de Heerlijkheid Roozendaal, inede in de Baronnij gelegen.
Y OIPJKARMES, PHILIPS VAN ST. ALDEGONDE , Beer vast) be
kleedde, in den Jaare 1566 , van wager den Markgraave VA1
BERGEN, Stadhouder van Henegouwen , ' den past van deszelf
plaatsbekleeder . In merkelijke bekommerhis bevondt zich deeze, tar gelegenheid van bet bemagtigen van verfcheiden Kerken, to Yalenchijn, door de Onroomfchen ; welke, zich op
hun getal en vermogen verlaatende , dezelve weigerden to ontruimen . Van hier sat NOIRKARMES, in de onmagt tar voIvoeringe van de uitgegaane Bloedplakaaten, bij brief op brief,
deswegen klagtig vie! aan de Landvoagdesfe MARGARETA , haar
to verftaan geevende, sat 'er, zonder geweld , gear helper,
en redden zijn zoude aan den gegeeven last. Men ram hier
op eene proeve, in de maand November des gemelden jaars,
om Bezetting binnen de Stad to brengen ; dock deeze wierdt
buiten gehouden . Thans verklaarde men Valenchijn voor wederfpanning en vijandelijk, en ontving NOIRKARMES, in de vol.gende maand, bevel, om, aan 't hoofs van een aanzienlijk
getal Knegten, tegen de Stad op to trekken . Met den Vaandels Voetvolk en zeshonderd Paerden, ontmoette hij de Onroomfchen, ten getale van drieduizend tegen hem uitgetrokken, verflrooide dezelve , of dreef ze wederom na binnen :
waar naa hij regelrecht op de Stad aantrok, en dezelve be .
fchooten hebbende, in de maand Maart des Jaars 1567 be~
magtigde. De weigering der Ingezeetenen, om zich aan 's Konings genade over to geeven, was oorzaak sat de Stedehon.
der merkelijke flrengheid oritrent dezelven to werk flelde .
Hi j halt zijne voeten naauwlijks binnen de Stad gezet, of hij
lies verfcheiden aanzienlijke burgers en twee Kalviaifche Leer .
nars vatten en tar dood brengen. Even ears handelde hij to
Doornik, 't walk,, ten zelfden tijde, hem in harden was gevallen .
Gelukkig flaagde, in den . Jaare 1567, de Heer VAN NOIRM
$ARMES, in 't bemagtig n der Steden Mui alricht en 's Hertogenhosch, Iitusfchen zejde men ten Hove in beraad, om Bey
Nn
zet-

JAG NO1RKARMESS (PHILIPS
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netting Ce brengen binnen Amfierdam, tints de toefland vaIl
waken, naa bet vertrek van den JJeere VAN BREDERODE en
deszelfs aanhang, aid iar ecu ongunftieii keer hadc genomen ten
anzien der Onroomichen . Ondanks de poogingen der Wethou
erichap cr1 den WeflCh der Gemeente, or van vreemd Krijgsyolk veruihoond to hflvn , ontving INOIRKARMES bevel orn op
Amfierdam aan to trekken.
Op den achfflen van de maand
!vlai vertoonde hij zich voor de Haarlemrnerpoort , begeerende
orn binnen gelnaten to worden . Men voldeedt , 's anderen.
iaags , aan dien eiscli ; niet, egter, zonder dat tivoorens,
door Bargemeesteren, de Vroedfchap en de dde Schutterijen
waren bij een geroepen
Nog meer goldt de eisch, orndat
tie Veidheer van eenige Stukken metaalen Geichut voorzien
was, en hij gedreigd hadt, in gevaile van weigeringe, de Stad
met geweld aan to tasten . I-let gevoig deezer bemagtiginge
eras, eene 2fkondiging, zo wel op naame van NOIRKARMS,
21s op dien van Schout, Burgemeesteren , Schepene en Raa
den, wear bij de Vegaderingen der Onroomfehen verbooden,
en de Roomschgezinden in clerzelv.e r mister en aanzien her.
field wierden .
't Kon niet uitblijvcn, off' de Heer VAN NOIRKARMES moest,
door zulke blijken van ijver, ten dienfle des Spaanfchen Konings, aangenaain zijn bij den Hertog VAN ALVA . Naa deezen
wreedaart, bij deszelfs overkomst nit Spanje, in 't Leger bij
Diedenhoven, hegroec to hebben, wierdt hij, door denzelven,
benoemd tot Lid van den Raad der Beroerten ; in welken,
egter, onzeker om welke redenen , hij nimmer zitting nam .
In den Jaare 1572 was hij tegenwoordig in her beleg van Haar.
's wars char nan wierdt nan hem vertrouwd her bewind
Jem .
Tan Oorlog in Holland, tints de Graaf VAN BOSSU, in eenen
Scheepflrijd op de Zuiderzee , zijne vrijheid hadt verlooren ;
gook bekicedde hij, in 's Graaven plants , den post van Stadhouder van Utrecht.
Een geheitnen aanflag ondernam hij op G9uda ; dock cheze mislakte, door bet uitlekken der zamenipan .
h inge . i n den Jaare 1574 lief hj, door den Landvoogd Don
zich gebruiken tot bet bewerken van
LOUIS EE RQUESNS ,
eere hevrediging van de Aigemeene Staaten met de Provincien
io1laud en Zeeland . Doch de dood voorkwain de volvoering
van

NOODDORP. NOORDT3EVELAND,
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!loonDELoos, eene Hooge Heerlijkheid en Dorp, in Zuid .
De Landen worden begroot
op ruim zestienhonderd achtenzesdg Morgens, en de Huizen
op honderddrieentwintig met en Koornmolen . Het Dorp, in
aen Jaare 1p25, gebouwd door Heer JAN VAN ARKEL., den
Vijfden van dien naam, heeft een deftig aanzien . Van den
Toren der Kerke, die oud is, fteekt een achtkantig Spits ten
vierkanten dake nit . Eertijds flondt hier een deftig Slot, 't
welk reeds voor lang verdweenen is . Thans heeft men 'er
can aanzienlijk hedendaagsch Heerenhuis, met fchoone plan .
taadjen , 't welk bij den Heere der Heerlijkheid bewoond
wordt .

holland, in de Alblasferwaard .

NOORDEN ; Zie ZEVENHOVEN.
NOORDEN, een Dorp in Rhijnland, to gader met Nieuw~
aop, gene Heerlijkheid . Noorden heeft het aanzien van &cn
Dorp to zijn met Nieuwkoop, dock is daar van afgefcheiden
door den Vliet. Ook heeft bet eene afzonderlijke I erk en
Leeraar, hoewel in gemeenfchap met die van de' zo genaatnde
Noordfche Buurt onder Zevenhoven, en van 4gttienhoven
en an Westveen onder bet Sticht . In de Roomfche tijden
plagr de regenwoordige Hervormde Kerk eene Kapel to zijn .

NOORDGEEST, een Dorp in het Markgraaffchap van Bergen
,p den Zoom, ongeveer een vierendeel uur gaans ten Noor-

den wan de Stad van dice naam . Het regtsgebied van dit
Dorp, hoewel thans merkelijk kleiner dan in vroegere dagen,
iirekt, egter, nog heden tot eon de Vestingwerken der Stad .
Wijders heeft het zijnei afzonderlijken Regtbank, b efiaau.
de uit den Burgemeester, vijf Schepenen en twee . Gemeensmannen . Aan Verpondingen draagt het jaarlijks vijfhonderdzesendertig Golden en tien Stuivers .
NooReGouwE, eene Ambagtsheerlijkheid en Dorp, in Zee%
hand, op het Eiland Schouwen, dus genaamd naar een . Water
of \Taart, de Gouwe * in 't begin der Veertiende Eeuwe bevaarbaar door Oorlogfchepen van dice tijd, dock, zedert, en
wel

OORDGOUWE, NOORDHORN, NOORDLARENE

z

wel nog vddr bet einde dier Eeuwe zodanig uitgedroogd, dat
list, om tot sera nieuw Land bedijkt to worden wier t uitgegeeven . De Ambagtsheerlilkherd, zijnde een goed onveri}erfelijk Erfleen, is verdeeld in Beoosten- en Bewesten-Steenep
naar de blaauwe Steenen, met bet eerie einde in den grond
geplaatst, welke tot eerie Grensfcheidinge dienen . Beds deelen worden to zamen begroot op mum negenhonderd en twin- .
tig Gemeten .
Wel eer beboorde zij aan her van ouds verlaarde Zeeuwfche Geflagt VAN DER MEEK VAN BERENDRECH`F .
Door huwelijken is de Ambagtsheerlijkheid, verfcheiden maalen, van eigenaar veranderd . Het Dorp Noordgouwe, hoewel net groor, legs zeer vermaaklijk, in een vrugtbaaren en
boomrijken oord, bebbende, in zijnen omtrek, eerie menigre
van Landhuizen, hier Hofiteden genaamd . , Van de Stad Zierikzee, van welke het rijklijk een uur gaans legs, loops een
zeer goede weg derwaarts, die zo wel bij winter als in dent
zomer kan bereeden worden. De Hervormde Kerk words
door haaren eigen Leeraar bediend .
N00RDH0RN, een Dorp, in her Westerkwartier, der Provincie van Stad en Lande van Groningen . In veele opzigten
heeft bet de gedaante van eerie kleine Stad . Zo wel als de
Hervormden, hebben hier ook de Doopsgezinden eeue afzoi,
derlijke Kerk of Vergaderplaats .

NOORDLAREN, insgelijks een Dorp in Groningerland, aan
de buitenite grenzen diem Provincie, aan den karat van lint
Landfchap Drenthe . Het heeft zijne eigen Kerk, die door
een afzonderlijken Leeraar wordt bediend,

NooRD - ScHER IER ?

zie

SCHERMERHORN.

eerie Heerlijkheid in
'estfriesland, orBaljuwfchap vacs de Ngeuwburgen, begroot op vier .
honderd vierennegentig Morgens en driehonderd zevenenzestig
Roeden Lands . Van honderdvijfentwiutig, welke men 'er in
den 1aare 1632 telde, was, in den Jaare 1749, her getal van
fluizen op honderdeuelf verminderd, Ret Dorp van dien
,naau
NOORDSCHERWOUDE,

der
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ftranten
ftranten heb en 'er e ne Kerk en Le rnar, en de Ro mschn hebben 'er eene Kerk en Lecraar, en de Roomschgezinden
e.:ne Satie
Statie.. Wijders
Wijders heeft
heeft men
men 'or
'er een
een Gasthuis
Gasthuis ell
gezinden eene
en
een Weeshuis
Weeshuis,, eene
eene Waag
Wangeneneen
tenzeer
:leerverniaard
vermaard Franfch
Franfche
een
de Lijnbaanen,
Lijnbaanen, geeft
geef[ bet
bet ks
kweeken
cler alone
a10m
School.. Behalven
Behalven de
School
.eeken der
beroemde Noordwijkcr
Noordwijkcr Kruiden
Kruidcn een
befiaan aan
geberoeinde
een beflaan
aan een
een goed
good gee
deelte
deelte der
der Ingezeetenen.
Ingezeetenen.

NOORDWYK
OP ZEE
ZEE, ten
tell aanzien
van hot
'het voorgaande
voorgaande oo1
ook
NOORDWYIC OP
aanzen van
Noorthvijk bulten
huiten genaamd,
genaamd, als
als meer
Zeewaarts gelegen,
gelegen"
weI Noordwijk
wel
meer Zeewaarts
legt genoegzaam
in de
tusfchen de
de Zeedorpen
Zeedorpen Zand·
legs
genoegzaam in
de Duinen.
Duinen, tusichen
Zand-.
'Voort enenKat~vijk
Kerk isis ruim
ruim enen luchtig,
luchtig, ell
'i'oort
Ka:wijk op
op Zee.
Zee. De
De Kerk
en
met een
een bevallig
bevallig Tbrentje.
TOf<>nrjc. Tot
Tot op
op den
denJaare
Jaare 1646
1646
pronkt met
pronkt
plagten beide
door &nen
e~nellPredikant
Prectikalltuediend
te wor.
plagten
beide Dorpen
Dorpen door
bediend to
wor-.
den.. Zedert
Zedert heeft
heeft ook
op Zee
Zee zijuen
zijnen eigen
eigen Leer
Naordwijk op
den
ook NoorrltdJk
Leer..
In de
de golvcn
golven der
der lee,
Zee, zou,
ZOU,
aar gehad
gehad.. In
volgens
het verhasi
verhaal
volgens hot
asr
van
JUNIUS, cen
aanmerkeIijk gcdee!te
begraaven
eon aanmerkelijk
gedeelte deezes
deezes Dorps
Dorps begraavea
van JUNIUS,

zijn.
Zelf in
moest do
de Vuurbaak,
Vnurbaak,
in de
de tegenwoordige
tegenwoordige Eeuwe
Eeuwe moest
zijo. ZeIf
ftaalldc opop eell
0111 ht
h~taanfpoelen
aanfpoelen der
der Zee,
lee,
fIaande
een hoogen
hoogen Duin,
Ruin, om
meer
\.)illllenwa2l'tS
verplaatst worden.
peer binnenwa
arts verplaatst
worden .
Zie ALTING.
Notit.. German.
s. yVAr.
Zi
ALTING, Notit
Gcrmn. Infer.
Infer, s,
LEW
WEN, Baav
Batav.. Illujir
II/Nfl,... Handvestet1
LEUWEN,
Handvesten
'VOI1
Rhijn/and; JlJNI1
Jktayia.
JUN11 Bfitavin.
va R/itjnIand
NOORD.
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NOORDWYR RHOUT, NORCH, enz .

I OOrtnwYKERHOUT, met H'illegom, Lisfe en Y,,or/zout, tot
in bet circle der Zestiende Eeuwe, als afzonderlijke Ambagts~
lzeerlijkheden onderhoorig aan het Iialjuwfchap van Rijnland,
cloth zedert bet Jaar 1581 daar van afgefcheiden, en to zamen
order e~nen Baljuw gebragt. De Hooge Vierfchaar bef aat
uit Baljuw en negen Welgeboorene Manner, Uit ieder der
vier gemelde Dorpen worden twee Leden van dien Vierfchaar
verkoozen , en de negende uit Zilk, een Ambagt, order
,lVoord wi kerhout behoorende . In dit Dorp words de Hooge
Vierfchaar gefpannen, het Schavot onderhouden en opgeregt,
en buiten hetzelve de Galg gef~eld. Het legs ten Westen van
den Trekvaart tusfchen Haarlem en Leiden, digtst aan de
iaatstgenoemde Stad. Den naam leidt men of van een Hout
of Bosch, voormaals in dien oord geleegen . Het Ambagt
words begroot op lets nicer clan tweeduizendnegenendertig
Morgens ; en het getal der Huizen op honderdzesentwintig,
behalven den Molen . De Kerk, een oud gebouw, wierdt,
door de binnenlandfche oorlogen, zo zeer befchadigd, dat 'er
van her Koor alleenlijk de Muuren zijn overgebleven . Her
voorfle gedeelte heeft men tot de oeffening van den Openbaaten Godsdienst bekwaam gemaakt .
Daar boven rust een acht .
Irantig Spitsje tin flake van een vierkantig Torentje uit . Door
.het overfluiven der naastgelegene Duinen, is het Land, in den
mtrek van flit Dorp, doorgaans fchraal en onvrugtbaar.
Zie Koj`um, vase Rijnland;
Kabinet.

RADEMAKER

?once, een Dorp, in het Landfchap Drenthe, beroemd
wegens eene aanzienlijke Paerdemarkt, welke jaarlijks aldaar
gehouden words. Voorts client her tot eene Pleisterplaats voor
de Postwagens, welke van Groningen en de Lemmer of en
aan rijden .
N0RRITS, (JoxAN) bekleedde, in den Jaare 5580, den post
fan Kolonel over een Regiment Schotten, in dienst der StanLen van de Verth nigde Nederlanden . Hij, wet zijn yolk, zich

NORRITS . (JOHN )
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to Zwartfl,ds, in Overijsfei , bevindende, zondt van daar een
aantal Schutters na Giethoorn, op den vijand af, van welken
zij een Vaandel verrasten en verflrooiden . In perfoon trok
hij, in 't laatst liens jaars, na Meppel, met weinige Paerden, en drieentwintig Vaandelen Voetvclk , to zamen uitmaa •
kende weinig nieer dan achttienhonderd man ; laatende Zwart •
fluffs met (legts drie Vaandels bezel . Dit bekoorde den
Spaanschgezinden . Graaf VAN RENNENBERG, eene zo zwakke
bezetting aan to tasten . NORRITS, bij tijds daar van verwittigd, zondt derwaarts een deel Engelfchen en Waalen ; die,
in den Schans binnen gelaaten, to gader met de Bezettelillgen
eenen uitval deeden op den vijand, hem op de vlugt dreeven,
en wel driehonderd man verfloegen . Aa'n buit bekwamen ze,
behalven bet geweer van ruim vijf honderd man , twee Stan daarten, eenen van welhe hij den beiegerden toezondt, neveus
rnirn zevenhonderd ponden Buskruid, en, weinige dagen laater, zestienhonderd Guldens aan Goud . Omtrent lien zelfden
'tijd waagde NORRITS, over het Moeras, eenen kans op ds
Rennenbergfchen, dock Inca kleine baate .
Het ontzet van Steenwijk, 't geen thans, door RENNENBERG,
belegerd wierdt, was het groote doelwit der poogingen van
den Engelfchen Overlie, Op eene wedde van twaalfhonderd
ponden ter maand, was hij nu tot Veidheer der Staaten aangefield, en door deeze blijk der goedl euringe van zijnen han •
del gellijfd tot nadere beilooking van 's Lands vijand . Met
het begin des Jaars 158 r verl~et hij zijne Legerplaats to Mep,pelt, en (beg zich, van nieuws, to Giethoorn neder . Hiex
kwam men hem aanzeggen, dal Stee~~u': k het geene vier loggia langer konde uithouden . NoRRITS, hierop, aan SONOY om
eenige tonnen Bier en andere mondbehoefCen, gezonden hebbende, deeds, ten zelfden tijde ('t was de zeventiende vast
Januarij des genoemden jaars) aan de belegerden weeten , zij
3iadden zich gereed to houden, alto hij, in den volgenden
nacht, lets tegen den vijand dagt to onderneemen . Met zijn
Regiment Engelfchen, dal van Graave WILLEM LODEWYK VAN
NASSAU en eenig antler Volk, in alles nog geene tweeduizend
man, trok hij, in flute, na Steenwijkerwoud, vigil onverhoeds
op de Rennenbergfche Ruiters, flak de huizen in brand, en
UUI . n>tEL,
00
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te geJijk ten goed aautal fchoone paerden. Intusfchen deeden
de belegerden eellen uitval, en raaluen handgemeen met den
vijalld. Veel volks fneuvelde 'er aan weerkanten; doch de
uitvallers keerden eerlang na binnen. NORRITS, insgelijks
zijnde afgetroklten, na een kamp digt met boomen bezet,
wierdt derwaarts gevolgd van llENNENBERG, die bem naauw
hieidt ingefiooten. In groote zwaarigheid bevondt zich bier de
8taatfche Veldoverfie: zonder leeftogt, zonder Ruiterij, en
onkulldig van den weg, langs welken hij zich na 't Leger
konde begeeven. De weg na de Stad fiondt hem we} open;
doch hij vondt het ongeraaden, binnen dezelve meer eeters
te brengen, gemerkt de fchaarsheid van lijftogt aIdaar; welke
hem zeer hoog was opgegeeven. Ten einde raade, en terwijl
vast veelen van zijn Volk verliepim, trof hij, ten allen gel uk·
ke, eenen Steenwijker aan, die hem den weg wees na Bfo1e~ijJ; van waar hij, door dell zelfden gids, de helegerden
liet weeten, dat hij, ge1l:erkt met Friefche buipbenden, die
van nur tot uur verwagt wierden, binnen kart zijne voorgaande Iegerplaats dagc te betrekken.
III gevolge diens berigts zijne benden hebbende verzameId,
fioeg hij zich neder in bet Klooster van SI. Jllns Kllmp.
RENNENBERG, daar van verwittigd, floeg derwaarts op wJ!g,
den vierentwintigflen Januarij, ell worp, in aUerijl, eenige
Scbanzen. op. NORR1TS, dus rondom ingefiooten, bevondt
zich il1 grooten kommer. Met den mondkost kwam het weI
haast zo fchraal om, dat men zich met paerdenvleesch rooes!
bebelp.en. Nogthans ontbrak bet de zijnen niet aan moed.
Want als R:&NNENBERG hijkans een geheelen dag met fchieten
en 1l:ormen hadt geDecten, was hij zo moedig afgeweerd door
de Staatfchen, dat hij, ook op de tjjding der aankomfte vaH
Fr:efche hulp, in den nacht, met zwijgel1den trom, aftrok
nil. Sleen'Wijk, met agterlaating van zijnen Iijftogt, neven~
dooden, gekwetflen ell gevangenen. Eell anderell afllreuk
Ieedt RENNENl>ERG, ill den aanvang der volgende maand. EetJig
vol\{ vall NORRITS, zo te voet als te paerd, 's nachts naa den
negendell, ter fluik zijnde uitgetrokken, vcrraste en floeg bij
Dieveren, een Dorp in Drenthe, een deel vall zijne Ruiters,
en kreeg tot huit, onder andere, bonderuzesennvintig paer~
den;
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den ; voorrs den brand i eekende in de huizen en eenige waa
gees met mond- en krijgsbehoeften, voor bun bezwaarlijk t~
vervoeren.
Dit alles iiijfde den cooed vas den Staatfchen Veldoverile,

die, gewoon om bii nacht en dag alles met eigen oogen to
zien , thans den kans fchoon meende to hebben , tot ontzet
der belegerde Stad . Met drieduizendvijfhonderd Knegten en
zes Kornetten Paerden opgebroken , legerde hij zich in 't
Oosteinde van Steenwijkerwaud , en deeds 'er eerie plaats af.
perken met garden Wallen, die den Soldaaten tot Borstweeringen dienden .
Zijne Vaandels deeds hij in zulker voege op
de hoogten planten, dat ze binnen Steenwiijk konden gezien
worden. Niet onbellookt lies hens bier de vijand leggen, lnaar
vial 'er eerie fchermutzeling voor , tot wederzijdfche fchade ;
die, evenwel, NORRITS niet belette, zich nader aan de Stad
to legeren, van waar hij bet den Rennenbergfchen, eerlang,
zo bang wist to maaken, dat dezelve, vermoeid van arbeia
en honger, begonnen to deinzen, onder een vioekend en dreigend roepen om betaaling van foldij . Op zulk eenen toetiand
van zaaken fliep de wakkere NORRITS niet . Door brieven,
geilooten in looden Kogels, welke men over en wader fchoot,
de belegerden vermaand hebbende, war bun to doen ftondt,
zondt hij, in den vroegen morgen, van den tweeentwintigtlen
Februarij, eenen Itevigen hoop Stedewaarts, die ontmoet wierdt
van een goad deal der belegerden, medevoerende zwaare hor
den, om de Slooten to vloeren . Daar over trokken flu de
ontzetters , met koorn, meal en buskruid ; een welkoome
voorraad, door welken voorrs de Stad geflijsd wierdt ; die,
ondanks her fchieten van den vijand, nogmaals ge[ijken aanvoer bekwam.
Graaf RENNENBERG, bier door wanhoopende
aan de bemagtiginge van Steenwijk, trok heimel~jk af, in den
nacht nag den tweeentwintigl en : zulks men, met her aanbreeken van den dag, geenen Schildwagt meer vernam . NORJUTS deeds bier op zijne intrede binnen de Stad, dock reeds
ter(fiond wederom tar Oosterpoorte uit, om 's vijands toe1 and
to bezlgtigen, Wel bekroop hem de lust om hen in den flaart
to vallen . Doch vermids de dikke lucht bet naafpooren belette,

en gemerkt des Graaven geregelden aftogt, ilelde hij dit uir
den
O o z
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den zin, meat zondt zijne benders deeds na V'ollenhoven , fleet
na Meppel, om 'er eenige rust to genieten .
Zij vonden wel haast wederwerk . Aan de grenzen van de
Provincie Srad en Lande, rigtter~, ' in den Zomer des gemelden Jiars 1581 , de Rennenbergfchen, in Friesland, rnenigte van
vijandiijkheden aan . Om deeze to beteugelen, zonden de Gemagtigden der nadere Vcreeniginge , in de maand Julij , NOR.
BITS met zijne Engelfchen, nevens achy Vaandels Sonoijfchen
en eenig antler yolk, die zich bij Rinsmageest, een Dorp
in Friesland , vereenigden . De Rennenbergfchen , die to Kollurn gelegerd waren , van dear na Grijpskerk zijnde opgebrow
ken, deeds NoRR1TS Monnikerzijl befpringen en bemagtigen .
Thans wierdt de v7jand to raade, uit genielde zijne Legerplaatze, in ilagorde op to breeken. Wel dra kwamen de Benden aan elkander, met zo een goed gevoig voor deal Sta~tfchen Veldoverde, flat hij den vijand to rug dreef, en tot
onder de muuren van GroniYgen vervolgde ; hebbende dezelve in den loop gelaaten vet°fcheiden Vaandels, vier Stukken
Gefchut, eene menigte geweer , al de pakkaadje, veele gevangenen, en wel zevenhonderd dooden . Nog grooter ilagting
hadde NORRITS aangerigt, ware hij niet zo fchaars voorzien
geweest van Paerdevolk,
Naa 't overlijden van den Graave VAN RENNENBERG, 't welk
kort dear naa voorviel, halt NORRITS nu to doers met dims
opvolger FRAN~ois VERDUGO. Deeze, het gedeelte der Ommelanden, 't welk nog Staatsch was, gewonnen hebbende,
lag Thans to Noordhoorn . Om hem het hoofd to bieden,
begaf zich de Landraad na Leenwazeden, verzamelde alle de
Rosters in dien oord, en vereenigde dezelve met het Voety
yolk van NORR1TS, die Thans bij Kollum lag. Hier begonnen,
eerlang, de Fr ;ezen to mowers, flat 'er niets wierdt uitgevoerd .
De Staatfche Veldheer,, korzel van hoofd, nam hier op een
hachelijk hefluit . Met ruins tweeduizend Knegten en vijfhonderd Paerden, (beg hij, den laatden September, op weg, met
oogmerk om de Spaanschgezinden eau to tasters . Hij deeds
den aanval, en fcheen den kans fchoon to hebben op de zege,
door middel vale zijn grof gefchut, wear van VERDUGO onvocrzien was, wiens Volk reeds aan 't wijken floes. Her to
v u urig
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vuurig en onbezonnen aanloopen der Staatfcheli was oorzaak,
dat de Spaanfche Veldheer, een open ziende, daar op in .
brak, en doordrong tot aan 't grog gefchut, 't walk fchande.
lijk verlaaten wierdt . Nu ging hat, onder de Staatfchen, op
een vlugten, met zwaar verlies zo van Bevelhebbers als gemeenen.
NoRRITS zelve bekwam eene wonde aan zijtTe techterhand.
De laatf a Veldtogt was deeze van omen moedigen Krijgsoverlie. Hij vertoefde nog eenigem tijd in de Nederlanden,
dienst doende daar 't pas gaf, zo met hat tiillen van inwen •
dige beroerten, als andere blijkeli van genegenheid voor 's Lands
welvaart.
Doch even hier door vial hij in den haat van den
Engelfchen Landvoogd, Graave VAN LEICESTER . In den Jaare
1587 zondt deeze help fchriftlijken last van Koninginne ELIZAJ3ET, om zich na Engeland, en voorts na lerland to begeeven , tot weeringe , zo 't heette , van eenen inval der
Spanjaarden ; dock, inderdaad, meende men, omdat hij dea
Landvoogd over de hand was, als ilaande hij zeer wel met
de Staaten van den Lande, en oln zijn oe .Wenen van goede tugs
under 't Engelfche Krijgsvolk, 't walk hem ontzag, dock to
gelijk beminde .
Zie BoR en HooFT.

NouR, (FRANcoIS DE LA) bijgenaamd Bear de ¢er,, o f
naar den geenen, welken hij droeg, in de plants
van zijnen natuurlij ken, dien hij verlooren hadt in de hiniaenlandfche Oorlogen in Frankrijk, nit walk Koninkrijk hij ge_
boortig was . Hij was, fchrijft IHOFT, ,, een Heer van den
• gezuijverden Godsdienst, en wijdbefaamt om zijn' Krijgs .
,, kund' en voorzightigheit ; mast wiens deughdzaamer, op• rechter, en zoetelijker van zeeden, misfchien veele eeuwen
„ opwaarts niet hadden voortgebraght." Geinoedigd door zo
treffelijke hoedanigheden , en op voortlag des Prinfen VAN
ORAtiJE, benoemden hem de Algemeene Staaten tot hunnen
.egermaarfchalk, in den Jaare I57~ . Een blijk van zijnen
cooed vertoonde de Heer DE LA NoUE, in de maand April
des volgenden jaars . Want als de Fleet LA MoTTE, met zijn
0 o 3
yolk,
Tzerenarln,
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yolk, zich bij Duinkerken gelegerd halt, viel hij , met tweeduizend Knegten en zeshonderd Paerden, denzelven onverhoeds
op 't lijf , doodle 'er tweehonderdvijftig van, en iloeg de overigen op de vlugt . Van nieuws verzamelde LA MOTTEE zijne Benden, en maakte onze Legermaarfchalk rekening, andermaal hem
aan to valien . Doch de agterlijkheid den Vlamingen , in het
verzorgen van mond- aen krijgsbehoeften , was oorzaak dat hij
iiecs meer konde uitregten, dan, met kleine benden, hem het
firoopen en brandichatten beletten .
In de vclgende maand , naa deeze ontmoeting , floeg de
Hertog VAN PARMA het beleg om Maa17ritht , en wierdt de
Heer DE LA NODE tot Bevellebbec daar binnen verkoozen . Hij
kende de aangelegenheid dier Stad, en was ijverig bedagt op
haare behoudenis. Maar van oordeel zijnde dat deeze inzon .
derheid hing aan ouderfland van buiten , en hij, met het verzorgen van lien, bet meeste nut konde doen , vondt hij niet
geraaden, zich to laaten o r11uiten binnen eene Stad, welke,
aan Bezettinge, fiegts duizend, en, aan alle de weerbaare manfchap, niet meer dan vierduizend man telde . Yverig hieldt hij
daarom aan, om vermeerdering van magi, bij de Algemeene
Staaten ; die, even rvel, nit hoofde der oneenigheid, welke on•
der hen regeerde, traaglijk aan zijn verzoek voldeeden . Toen
iloeg hij op weg an Maaffricht ; maar de Stad, op eenigen affiand, genaderd zijnde, vondt hij de toegangen zo digt geiloo .
ten, dat hij den doortogt onmogeli,jk rekende .
Dus ongelukkig, buiten zijne fchuld, hier het hoofd geiiooten
hebbende, zondt hem Puns WJLLEM DE I, in de maand November, na Warwijk~ alwaar de Malkontenten verzameld waren ;
hij kwam aldaar, op den veertienden den maand, met ongeveer
vijfentwintighonderd man, en maakte, naa merkelijken tegenfland ontmoet to hebben, zich meester van lit rooversnest .
Die door de vlugt ontkwamen, wierden door hem naagezet,
en leek gedood, leek uit het Land verdreeven : zodat bet hem
gelukte, lien hock van Vlaanderen zo goed als to zuiveren .
Men roemt een zegswoord van 's Heeren LA NouE's Troepen,
omtrent deezen tijd gefproken, en waar uit de aart des Veldheeren mag worden afgeleid. Gehoord hebbende dat hunne
agteritallige foldij t Meenen was aangekoomeu, 't gal toes
geen
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geen pas , zeiden d@ edelaartige Franfchen , orn aan geld,
inaar op elks pdigt en we/down to denken : een blijk, dat
hun , zo wel als den Overate, de eere tex harte gang.

In den Jaare 1580 halt de Heer DE LA NOUIt, in V1aann
deren, eenige Troepen op de been. In verwagting van Engelfche henden, belegerde hij, daar mede Ingeirnunjter, een
kleinen Burgt aan de vliet hander, uit weaken de waalen of
Malkontenten de naaste Dorpen grootlijks befchadigden. Inn
tusfchen ontving hij berigt, van etlijke burgers van Rijsfei,
hoe 'er kans ware, die Stad, bij verrasfing, to bemagtigen .
,Gene uitgeleezene bende va-n Ruiters en Knegten tot zich
genonlen hebbende, ilaat hij daar Inede op weg . Doch, verr
neemende dat de Burggraaf van Gent, met meerder manfchap
dan hij zelve halt, in anntogt was, vondt hij geraaden, to wijikken, een Dorp twee mijlen van Inge1mun11er . Van
ken na
daar, om den vijand to keeren, zondt hij, om den brug over
de Mander of to breeken, den Heer VAN MARQUETTE ; die,
egter, deezen last niet volvoerde , maar SIMON ICE RYE,
Zoon van den vermaarden JAKOB SIMONSZOON, nevus eenen
Edehnan van LA cOUE, aan MYHOVEN zondt, om den last
gem gegeeven, to doen volvoeren . Dit bleef agter ; en de
Markgraaf, met kleine moeite den brug bemagtigd hebbende,
viel aan op 't Leger van LA N0UE ; die, kwalijk lngevolgd
van de zijnen, in den Qag, welke daar op volgde, de nederlaage bekwam, en met een zijne vrijheid verloor . Bitterlijk
fmartte den Staaten bet verlies van zo getrouwen Krijgsover .
I}e, lien zij nu voor altoos kwijt raakten . Want overgeleverd zijnde, door den Burggraaf van Gent, welken hij in den
bloede beilondt, aan den Herrog VAN PARKA, bleef hij in
hegtenisfe, tot in den Jaare 1585, wanneer hij zijne vrijheid
bekwam, op de harde voorwaarde, met each getlaafd, van
nimmer tegen de Spaanfchen to zuhen dienen, zonder uitgedrukt bevel van zijnen Opperheere den Frmfchen Koning,
De Heer VAN TELICNV, insgelijks in 's Lands GefchiedenisIeu
be' end, was d : Zoon van den Heere DE LA NODE .
Zie

HOOFT,
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NYEBERKOOP, NYEGA, NYEHOLTWOLDE, enz .

NYEBERKOOP, eigenlijk Nieuweberkoop, een Dorp in Fries
land, in het Kwartier van de Zevenwouden, onder de Grietenij Stehingwe1 f Oosteinde. Het heett eene Kerk , dock
eenen Leeraar gemeen met het nabuurig Dorp Oldeberkoop .
NYEGA . Vier Dorpen van deezen naam, dock alien van
klein beg ek , ontmoet men in de Provincie Friesland . Een
daar van legs in 't Kwartier van Oostergo, in de Grietenij
Srnali:vzer/emd ; een ander in bet Kwartier van d estergo ,
in de Grietenij Herrelummer Oldevaart en Noordwolde ; de
twee overigen in het Kwartier van Zevenwouden, in de Grietenijen Schooterland en Doniawerfial.
NYEHOLTWOLDE, een Dorp in Friesland, in het Kwartier
van Zevenwouden , in de Grietenij Stellingwerf - Westeinde .
Het outleent, naar men wit, zijnen naam van het veelvuldig
Flout of Bosch, welk, in overoude tijden, hier omftreeks
plagt to ilaan . Behalven ander Wild, maakte men 'er jagt op
Jierten en Keen .
Zie WINSEMIUS .

NYENRODE, ( Het Huis) hoewel leenroerig am de Graaf •
lijkheid van Holland, legs op Stichtfchen- bodem, in bet Nederkwartier van oat Gewest, ongeveer een vierendeel uur
gaans ten Zuiden van het Dorp Breukelen, aan de rivier de
Vegt . Het was reeds bekend in 't begin der Veertiende Eeuwe . Omtrent het Jaar 1482 wierdt bet, door de burgers van
Utrecht, ingenotnen en verbrand . Zedert' herbouwd zijnde,
rigtten 'er de Franfchen, in den )aare 1672, deerlijke ver`voestingen aan ; van well ;e het, op de oude grondvesten,
naderhand heri}eld wierdt . Het Gebouw heeft een defog aan, zien, pronkende met eene pragtige Voorpoort , tot welke
men over eenen Valbrug nadert. De Graft, binnen welke
bet Huis rondom beflooten legs, is tamelijk breed . Fraaie
Lusthoven en Plantaadjen maaken 'er bet verblijf zeer very
maaklijk .
NYKOOP,

NYK04P, NYVELD, (`'uis te) enz.

2b~"

NYKOOP, eene Buurt en Ambagtsheerlijkheid, in bet Ne.
derkwartier van her Sticht van Utrecht, groot tweehonderd .

zeventig lYlorgens, en leenroerig aan den Huize van

Vianen .

NYVELD, (Huffs te) eene Ridderhofflad, in de Heerlijk.
beid van Veldhuizen, onder her Nederkwartier van her Sticht,
een weinig bezuiden den Rhijn . Reeds v66r bet Jaar 1200
was dit Huffs bekend, en is, zedert, zeer vermaard gewee,t
in 'sLands Gefchiedenisfen, deels door deszelfs aanzienlie
eigenaars, welke 'er den naam van ontleend hebben, deels
door de vijandlijke aanvallen, geduurende de binnenlandfche
Oorlogen en beroerten daar op gedaan . ThaI]s vertou
bet
Huffs niets anders, dan eenige vervallene overblijfzels van den
alouden luister .
Zie Vtr. Placaatboek .

NYVELD, ( WILLEM VAN ZUILEN VAN) nit her aanzienlijk
Geilagt van dien naam, words befchuldigd, in den Jaare
1566, de hand geleend to hebben, to Utrecht, tot de be€aamde Iieeldeflornaing , nevens verfcheiden audere Edelen ,
onder aanvoering van Heere JAN VAN RENESSE, fleece i' ij
Ii/ilp . Hoewel hij, door een verkeerden ijver vervoerd, deel
kan gehad hebben in dit fchandelijk bedrijf, gedroeg hij zich,
egter, zints dien tijd, als een Voorflander der vrijheid teen
de Graaflijke dwingelandij . Zich vervoegd hebbende onder
den flandaart des Heeren VAN BREDERODE, diende hij, onder
denzelven, als Kapitein, en ontving , in die hoedanigheil, de
nederlaage van Hertog ERYI{ VAN BRUNSWYK, terwijl hij he .
zig was met het bemagtigen van eenen Schans aan de Vaarr,
Een blijk van bet vertrouwen , we& de
buiten Utrecht.
Staaten en zijne Doorluchtigheid in hem flelden, vernam men
in den Jaare 1575 , wanneer hij benoemd wierdt onder de
Gemagtigden tot de Vredehandeling to Bredn. Den ±eifden
post bekleedde hij, in 't volgende jaar, op de zamenkr mss
to Gent.
Met zo veel ijvers , ten behoeve van de goede
zaak, kweet hij zich in de beide Vredehandelingen, dat wann
neer, in den Jaare 1577, Maiden voldoening van Frinfe wit,.
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I ontving, NYVELD tot Slotvoogd van die Stad erg
tot Baljuw van Gooiland wierdt aangeileld ; twee zeer gewigtige posters, welke, toenmaals, sheen aan Manners van bekende
Vrijheids- en Vaderlandsliefde wierden opgedraagen . Zo zeer
won NYVELD, in deeze en andere posters, her vertrouwen
van 's Lands Staaten, dat wanneer, in den Jaare 1587, van
nieuws her betluir wierdt genomen, de hecrfchappij over de
i~ederlanden, aan I oninginne ELIZABETH van Engeland op to
draagen, hij nevens eenige andere bekende Vaderlanders wierdt
benoemd, tot bet afieggen van de gewigtige boodfchap . Naa
de overkomst van den Graave VAN LEICESTER, viel hij, om
bet wederflreeven van deszelfs maatregelen, zo zeer in den
haat van den heerschzuchtigen Engelsman, dat deeze hem
heimelijk zogt op to ligten, en, waarfchijnlijk, zijn oogrnerk
zou bereikt hebben, ware hij niet verhinderd door eenige
Gou:fche boeren, die hunnen Drosfaart beminden, en voor de
geleide .laagen waarfchuwden . Zulk een beflaan ontttak flog
rneer den of keer des vrijheidminnenden Edeltnans tegen den
Landvoogd . Hij zogt hem zulks to doers ondervinden, door
zich to verzekeren van Naarden , welk her met LEICESTER
Melds, en Engelfche Bezetting binnen halt . De trouwloosheid
van den Schout flier Stad , zich houdende alsof hij bet met
J YVELD hieldt, deeds den toeleg mislukken . Niet laing daarnaa
zal hij overleeden Zijn . Aithans vinden wij 's Mans neam,
LEM DEN

z6edert, flier vermeld .
Zie

NYENOORD, (WIGBOLD VAN EUSUM,

B 0 R.

Heer van) een Krijgs-

beld, en minnaar van 's Lands Vrijheid en Voorregten, very
` orf, onurent bet Jaar Y58o, last van de Staaten der Vereenigde tNederlanden, tot her werven van een Regiment Knegten,
van zes ', aandeien ; ieder derzelven beifondt uit konderdvijftig
Kohpen . Het eerfte bedrijf daar merle, was een togs na Winf~e : , met zeshonderd man ; hij lager verfchanst, eer nog acht
den verloopen warm. Nu maakte hij eenen aanvang van
aijr e v errigtingen, met bet verjaagen en vangen van een flee!
Soidaaten, door de Groningers uitgezonden . Nog twee andere
Vaaw .

,
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Vaandels , nog ongemonfierd , vial hij insgelijks op 't lijf,
dreef ze op de vlugt , doodle 'er zestig van en kreeg vijftig
gevangenen. Om bet onrzet van Steenwiik to bevorderen,
kwam de Heer van NYENOORD, verzeld van den Stedehouder
van den Heere VAN MERODE , in den Jaare 1581, to B'ekzijl,
aanbrengende vijftienhonderd man en verfcheiden wagers met
mondbehoeften : tot bijfiere ontiieltenisfa van 't vijandelijke
Deger ; in 't walk, kort daar naa, een fchroomlijke oproer
reel .
In dat zelfde jaar waagde NVENOOI D, hoewel met een ongelukkigen uitilag, een toeleg op de Troepen van den Stadhouder RENNENBERC, die to Auwert, een Dorp in Groningerland, vernesteld lager . Om den Staatsgezinden Overlie
den weg na de Zee of to fnijden , verfioutten zich dezelve,
eeuen Schans aan hat Reediep op to werpen ; 't walk hun,
evenwel, zeer kwalijk verging, vermids NYENOORD, hun oogmerk vermoedende, ij tijds eene laage leide, en uit dezelve
eenigen doodle of gevangen ram . Zo voldaan waxen de
Friefche Staaten over lit bedrijf, dat ze den Veldheere toezonden twee maanden foldij voor zijne Knegten, eenig Schietgeweer, ravens bevel om Groat 4uwert aan to taster . Op
den achttienden Vlaij des gemelden jaars flaat hij derwaarts
op weg, met zeventien Vaandels, zet wagten . nit, en plant
gefchut tegen de Poorten van bet Xlooster . De Rennenbergfchen, hier van verwittigd, begeeven zich insgelijk daar hee~
nen . Duidelijk zag de Heer VAN NYENOORD hat gevaar, walk
. Dach, overtlemd van de meerderheid, moest
hij ties
hij zijne bender in flagorde fchaaren, en mengde daar order
een deal Friezen, met gear apder Wapentuig dan Spring'lokken, to zijner hulpe toegefchooten . Den aanrukkenden vijand
hadden deeze naauwli jks in 't oog, of zij fielder hunne fiokken to werk, niet om daar merle op de befpringers in to loopen, maar vaardig over de Slooten to wippen, en recht toe
en aan hunne wooningen to zoeken. Dit brags de wanorde
order de Soldaaten, en hole ze op de vlugt, met geen grooter verlies, nogthans, dan van fchaars honderd man . NYENOORn week, met zijne verzamelde magi, in zijner Schans to
WinJ i na Dock vermids dezelve van Iond- en KrijgsbehoefM
ten

Off.
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ten zeer dept voorzien was, dwong hero zijn Volk, dien over
to geeven, aan den Stedehouder VAN BILLY . Even eens moest
hij handeleii met den Schans van Warfum . Alle zijne overige
vastigheden moest flu de I-leer VAN NYENOORD, in dien oord,
ontruinien, en van alle de Ommelanden, zelf van een gedeelte
van Friesland, heel tot Dokkum toe, den vijand meester Ian .
ten. Eenigzins verhaalde hij die fchade, door bet doen be •
.
magtigen van Reide, een Dorp in Groningerland, aan den Dol
laart, tegenover Ecabder.
De nuttigheid dier plaatze ken .
nende, zondt hij, onder een bekwaam hoofd, tweehonderd
man, to fcheep, derwaarts, welke de Spaanschgezinden fpoeb
dig voor zich heen dreeven .
I-iet iaatlie was dit Krijgsbedrijf van den Heere VAN NYEN•
ooRn. Hij llortte in eene kwijnende ziekte, aan welke hij bet
leeven lief to Orterdum , een Dorp in Groningerland, en wierdt
'er i~'sgelijks begraavcn . Volgens HOOFT was hij een zeer
dengdzaam en kloekmoedig Edelman, vuurig beminnaar zijis
Vaderlands, niet gelukkig , evenwel, naar gelange van zijne
dapperheid. Bij den oorlog halt hij niet alleen peen voordeel,
maar veeleer merkelijk nadeel behaald ; hebbende hij, ter befoldiginge van zijn Volk, zijne goederen verkort, of zwaarlijk
belast . Een zijner Zoonen, welke onder hem diende, daalde
kort naa hem ten grave,
Zie HOOFT,

Nederl.

lull.

o.
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BDAM, eene Hooge en Vrije Heerlijkheid en Dorp, in bet
gedeelte van bet Noorderkwartier van Holland de Yser Noorder o rev. Zij words begroot op lets minder dan vierhondercieeertig iVlorgens Lands, en het petal der Huizen, die van
het Dorp daar onder begreepen , op honderdenvier ; zijnde
vierendertig minder, dan 'er, bij de optelling in de voorgaande
Eeuwe,

OBDAM, OCCO.

(SYBRAND POMPEJUS)

~c

Eeuwe, bevonden wierden. Het Dorp Obdarn is meest in
de lengte gebouwd . De Kerk is een vrij goed gebouw, en
words, zints bijkans anderhalve Eeuw , door haaren eigen
Leeraar bediend . Voorts heeft men 'er een Raadhuis , de
vergadelplaats der Regeeringe, bellaande uk een Burgemeester , vijf Schepenen, en vijftien Vroedfchappen . Behalven dee..
ze zijn 'er twee Kerkmeesters, twee Armenvoogden en een
Schot- en Verpondingsgaarder . Driemaal ter weeke vaart,
van dit Dorp, ecn Trekfchuit op de Stad ~4lkmaar, Zints
drie Eeuwen hebben de Heerlijkheid en het Dorp Obdam
hehoord aan den Huize VAN WASSENAAR . Verfcheiden Leden
van dit aanzienlijk Gellagt, die den toenaam van OBDAM voerde , hebben, in 's Lands Gefchiedenisfen, eenen naam gemaakt .
Een der meest vermearden is geweest,
Heer van) : zie her Art,
Heer van Obdam .

OBDAM (JAKOB VAN WASSENAAR,
WASSENAAR (JAKOB vAN)

Occo, (SYBRAND PoMPEJUS) of kotnilig nit Friesland, alwaar zijn Vader, POMPEJUS occo, gebooren was, dock die
zich naderhand hadt nedergezet to .//rflerdam, alwaar zijn
huffs diende tot eene gemeenzaame verzamelplaats van uit- en
binnenlandfche Geleerden, en van andere lieden, uitmuntende
door deeze of geene lofwaardige hoedanigheid . Volgens VAT
.,
,ANDREAS zou hij een Gebedeboekje hebben in 't licht gegee .
yen . Doch PONTANUS noemt her een Pfahnboekje, 't welk
hij, op den naam van IIIERONYMUS, in den Jaare 1519, to
Parijs zoude hebben laaten drukken . SYBRAND, in 't voori}e
gedeelte der Zestiende Eeuwe gebooren, zulke aanmoedigen_
de voorbeelden dagelijks voor oogen hebbende, gaf zich insgelijks over aan de beoeh'eninge der Geleerdheid en befchaa,
vende weetenfchappen.
Zedert deeds hij eene reize door
Italie, Frankrijk en Duitschland, en maakte kennis' met de
vermaardile G&eerden, in de onderfcheidene Gewesten. Naa
zijne wederkomst van zijne uitlandigheid, wierdt hij Sche .
pen, in zijne Geboorteilad, in den Jaare 1541, in 't volgen•
de laar Raad, en zat , bil hcrhaahng in Schepensbank, in de
Jaarefl 1543, 1545, 1551 en i5S3 . In den Jaare 1 556 be
hlom
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klom hij den Burgemeesterlijken Stoel, en zat in denzelven,
vervolgens, in de Jaaren Is~8, is6o en 1562 . Ondanks hat
Stad s en Staatsbewind, welk occo thans onledig hieldt, be .
lleedde hij zijne fnipperuuren aan de beoeffeninge van Geleerd~
held en Weetenfchappen, en was een ijverig voorllander van
de fchitterende vernuften zijner Eeuwe . Onder andere vindt
men van hem aangetekend, dat hij eene geleerde briefwisle1mg hieidt met d` vermaarde Manners ANDREAS ALCIATUS, vI.
GLIUS VAN ZUICHEM VAN AVTA, JOANNES SECUNDUS en anderen . Ook blijkt hat uk de Opdragt van zekere Latijnfche
verzen, door den Dichter aan hem toegewijd, dat hij niet
onbedreeven was in de Poezij, en veal fmaak vondt in hat
leezen van Latijnfche Dichters .
Lie PoNTANUS, Lib . II. Cap . n8 . Bi
hlioth . Belgic . Tom . II .

OCCO SCARLFNSIS ;

zie

SCARLENSIS.

(occo)

ODENROna , anders ook St. Odenroy, gelegen in de Meierij
van 's Hertogenboseh, onder bet Kwartier van Pee/land, onmiddelijk of hankelijk van de Mgemeene Staaten, is een zeer
aanzienlijk Dorp of Vlek, onder 't walk, eertijds, veertien
andere Dorpen zouden behoord hebben . Het legs aan de ri •
vier de Dommel, ruin drie uuren gaans ten Zuiden van de
Stad 's Hertogenbosch . Volgens zommigen zou Odenrede den
naatn ontleenen van eene Schotfche Mangd oDA, in de Achtile
Eeuw voor Heilig verklaard en aldaar begraaven, en den naam
van Graaffchap gevoerd hebben ; 't walk eerst van de Utrechtfche Kerk tar lean gehouden, dock underhand aan den Hertog
van Braband wierdt afgetiaan . Het Dorp Odenrnde is zeer
digs betimmerd, met een aantal fraaie Huizen, to zamen begroot op vierhonderdvier ntachtig , vooral aan eene ruime
Plants of Marktveld . Men heeft 'er twee Kerken : de eerie
aan ST . MARTEN toegewijd, Plaande aan de Oostzijde van bet
Dorp ; de andere, naar ST. ova genaamd, voormaals eene Idolle ;iaal® Kerk, en rljklijk voorzien van inkomilen voor negen
Icanui

nit
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Kanunniken. De eerfle is een ruim en groot gebouw, heb •
bende eel' veer hoogen Toren . De andere, uit den grond tot
aan bet Dak van Hardfleenen opgemetzetd, is fraaier dan de
voorgaande, ats zijnde, uit eene toegelegde fomme door den
Raad van Staate , in den Jaare 1741 , van binnen merkelijk
verbeterd en opgefierd . Beide Kerken worden door eenen Gereformeerden Predikant bediend . Behalven eene Weekmarkt, die
op Woensdag gehouden, en op welke veel Boter gevent words,
heeft men 'er vier Jaarmarkten . Voorts beflaat de Regeering
uit zeven Schepenen, en even zo veele Gezworenen . Op de
drie jaarlijkfche Bijeenkomflen, welke men hier houdt, worden de Vaders der Huisgezinnen voor 't Geregt ontbooden,
en hebben, volge s de oorfpronklijke inrigting der Regeeringe,
vrijheid om voorflellingen to doen, bet algemeene welzijn betreffende. Van hier dat de Bijeenkomften den naam draagea
van Gemeene Waarhrden .
ODYK, eene Ambagtsheerlijkheid en Dorp, in her Overkwar&er van her Sticht van Utrecht, grenzende ten Noorden aan
den Krommen Rhijn, van welke de eerfle zevenhonderd tweeentachtig Morgens en tweehonderd Roeden Lands beflaat . De
Heer deezer Heerlijkheid, welke leenroerig is aan den Huize
van viane, heeft de beflelling van bet C regt, beflaan.d e
Schout, zeven Schepenen en eenen Sekretaris . In den Jaare
1748 telde men 'er zevenenvijftig Huizen . _ . Het Dorp van
dien naam, in eene vrugtbaare landflreeke gelegen, is van
hooge oudheid ; wordende daar van reeds gefproken, in zekerent Brief, op her Jaar 1164 . Een blijk van die oudheid befpeurt men nog aan de menigte van duifffieen, van welken de
Kerk en Toren gedeeltelijk zijn opgemetzeld. De eerfle is
een Kruisgebouw ; de andere, hoewel niet hoog en flegts
met een kleinen fpits gedekt, een vrij zwaar gevaarte . De Her .
vormde Gemeente heeft haaren eigen Leeraar.
Zie .hi/i
van 't Utr. Bisdam.
ODYK, (wrr LEM VAN NASSAU, Heer van) als mede van
f k rtienne, Zeist, Driebergen en Blikkenburg, was de Zoon
vary

~og
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LODEWYK VAN NASSAU, Heere 'Van der Lek. Beve1'weef
en Odijk, Generaal van het Voetvolk, Gouverneur van's Her·
to/!,eP,bo/ch, namurlijken Zoone van Prinfe MAURITS, en van
ELIZMlETH, GmavinfJe vtln Horne.
Hij wierdt gebooren in
of onment het Jaar ]63 2 • In den Jaare 1662 verzetde hij

van

zijnen Vader na Engeland, ter gelegellheid van deszelfs Ge.
zantfchap aan het Hof van Londen. Hoewel d€eze reeds diep
in de gunst van Koning I{AREL DEN II deelde, zogt de Vvrst
hem aan zijne belangen nog vaster te verbinden, door zijnen
Zoone cen Ampt, van ruim veertienduizend Guldens jaarlijk.
fche inkomfie, op te draagen. Doeh de Gezant vondc zwaarigheid in het aanvaarden van zulk een gunstbewijs. Ook
fchijnr zulks geenen voortgang· gehad te hebb~n. Immers, naadat Prins WILLEM DE III voor Eerfien Edele van Zeeland was
verklaard, wierdt de Heer VAN OnYK benoemu om den per[oon van zijne Hoogheid te vercegenwoordigen, in de Vergaderingen zo der Aigemeene Staaten als in die van het Gewest.
Vergeefs verklaarde de Stad Ziet ikzee zich daar tegen ,op grond
der geboorte van den plaatsbekleeder buiteu Zeeland, en van
onbevo?gdheid, uit dien hoofde, tot zo aanzienlijken post.
Toen Koning LODEWYK DE XLV, in den Jaare 1672, zich vim
een aamal Nederlandfche Steden hadt verzekerd. wierdt de
Heer VAN ODYK, nevens JOAN VAN GEND en PIETER DE GROOT,
gezonden lIa 't Ruis te Keppel, om 'er met zijne Majefieit
in onderhandeling te treeden. Zij traden 'er in een mondgefprek met de Heeren POMPONE en DE LOUVOIS, 's Konings
Gemagtigden; doch kwamell tot geen bel1uit, zonder alvoorem nieuwen last gehaald te hebben. In den Jaare 1675 was
hij een cler Staatfche Gevolmngtigden op de Nieuwmeegfche
Vredehandeling. Zedert reisde hij, in den Jaare 1679, nevens
de Heeren JAKOB BOREEL en VAN DYKVELD, in buitengewoon
Gc.'.antfchap nn Frankrijk. Hij verwefde 'er niet langer, dan
1100dig was, om het werk van den algcmcenen Vrede tot nand
te brengen; 't welk hij gelukkig hielp bevorderen.
Tien jaaren naa dit Gezalltlchap, naa dat Prins WILLEM DE
III den troon van Groot - Bd/annie hadt beklommen, fiak de
Heer VAN ODYK over na Enge/al1d, nevens den Haer NIKO·
LAAS WITSEN, Burgemeester en Raad v:m Amfierrlam, en den

Heere
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fleere VAN DYKVELD; bi] welke, zedert, gevoegd v"ierdf de'
Heel' V,1N CITTERS; allen, evellvvel, met geell hooger tijte! ell
rang, dan die van buitengewoolle Afgevaardigden vereerd.
Volgens eigen begeerte was de Heel' VAN ODYK tot dien post
benoemd; hebbcnde hij, aan den Prinf~, voar deszelfs ver~
uek nit Holland, verzogr, dar hij, overfl:eekende n:l Engeland, hem niet in Holland wilde laaten. In een TIlondgefprek.
weIk de Afgevaardigden, le Londell, hielden met zijne Maje.
fieil', waar in deeze begeerde, dat 'cr insgelijks Afgevaardig~
den van de Nederlandfche Admiraliteiten na Engeland zouden'
overkoomen, om over de begrooting vall het aandeel StaatfChe Schepen j die zich met de Engelfche zouden vereenigen f
te handelen, dreef de Heel' VAN ODYK dit fl:uk met zo veel
ijvers door, hoewel tegen 't gevqelen van zijnen Amptgenoot
WITSEN, dat, eerlang, aan 's Konings wensch voldaan wierdt-·
Van foortgelijke genegenheid, om KOlling WILLEM te belie-'
ven, vertoonde ODYK een bewijs, ter gelegenheid del' onderhandeJinge, over den rang V:l11 fiemmen, in den Krijgsraad
cler vereenigde Vloot. Hij liet de befl:elling daar omtrent ge:.
heel over, omdat, volgcns 't getuigenis van zijnen minder
toegecvenden Amptgenoot WITSEN, 's I(onings wit hem eene
wet was. De grond was, volgens de namekening vall den zelf..
den Amf1crdamfch(lI1 Burgemeester, om dat ODYK, om den Ko ..
ning Ie v/eijen, bewilligde ill den eisch van 'r Engelfche'
Hof, om geenerhande fchepen, vaarende op Frallfche havens.
t~ ontzien, maar ze allen voor goeden prijs te verklaaren.
Nog in het zelfdc Jaar 1689 keerde onze Staatsmall te r!l§
\lit Engeland, eq verfcheen, ill het volgcnde janr, :lIs een der
Staatfchc Gevolmagtigden, in de verma~rde Haagfche Rijeenkomst, in welke de zaaken , ilet Groot BOlldgenootfchap,
tusfchen verfcheiden lVIogendhedcn van Enropa, betrefferide;
lllOcsten verhandeJd ell geregeld worden. Naa het fluitel1 van
deri Vrede met Frallkrijk, de StaatCll geraaden vindende, dc'
vriendfchap met die Mogendheid op een vasten voet te been.
gen wierdt de I-Ieer VAN ODYK, nevens den Heer COENRAAD
VA~ HEEIIISKERK, derwaarts gezondcn. HUn last hieldt in ~
den Koning te begroeten wegens den herfl:elden wede, ea
.ooral ook am de Lijst der regten op de Koopmanfchappeu
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to regelen . Fen fpreekend bewijs van zijne verknogtheid aan
honing WILLEM verroonde de Gezant, in den Jare 1699,
doende, in de Vergadering der Staaten van Zeelanci , eenen
voorflag, orn ter eere van • zijne Majefleit, in het Hof van
1'Eddelburg, eeii rnetaalen Standbeeld op to rigten . Hoewel
liij , van eenige Leden , wierdt toegevalleii, kwam , nogthans,
het ontwerp tot geene volkomenheid . Ook leedt hij, eerlang,
eenige verinindering van aanzien .
'ant, zints bet overlijden
van zijne Groot- Brittannifclie Iaieftei , den Staat van Eerflen Edele van Zeeland vernietigd verklaard zijude, gaven twee
Gernagtigden der Staaten hem kennis , dat hij , diensvolgens,.
in de hoedanigheid van plaatsbeklceder niet meer zoude erkend
worden . Nogthans hieldt hij zitting ter Vergadetinge der Al
emeene Staaten ; ecu post, welke hem, reeds voor lang
voor zijri geheele leeven was opgedraagen ; hoewel, in den
ware 1704, verfcheiden Leden der 1-Joo ge Reg eering e van
bet Gewest 'er ijverig op drongen, dat zijn last behoorde
to worden ingetrokken . In hunnen wensch niet near genoegen
flaagende, kwarn 's Mans overlijden hun dear in to hulpe . De
Fleer VAN ODYK flierf op den eeflentwintigllell Seprcmber des
l aars 1 7 05 . l-lij was gehuwd geweest net ELIZABETH VAN
DER NissE, Vrouwe van nitmuntende hoedanigheden, en halt
1 . R0RNEL1S
bij dezelve de volgende kinderen verwekt
Craaf van Nasfau, Heer van Cortienne, Gewoon Afgevaardigde van Zeeland ter Algeineene Staatsvergaderinge
708 ; 2, LODEWYE
overleeden den vijfden heart des Jaars
deer
her
Kollegie
der Edelen
ADRIAAN,
van Zist , Lid van
van de Proinde Utrecht ; 3 . WILLEM HENR1K , Heer vase
1/ikkenbrirg, Kolonel van de Ruiterij ; 4 . MAURITS LODEWYK
Fleer van Driebergen ; 5 • ELIZABETH WILLEMINA, gehuwd aen
IAURITS LODEWYK, fleece van der Lek,
beaten Neeve ;

6.

MAURITIA MARGRJETA ;

7.

EWHLIA

8.

CHARLOTTA ;.

9.

LOUISE

CATIIARINh .

OEGSTGEEST, een Dorp in Zuidhoiland, onder Rijnlana',
vuirn duizend Roeden ten Noorden van de Stad Leiden. Voh
gees zommigen zou de eigenlijkc fchrijving zijn Oog :tgeest,
e de betekenis dear van Geest of hoog en droog Land,
ti

iJEGSTGEEST,

OPHEM,

01SELIU'S. (1ACOBUS)

2U

tvelk een goeden Oogst geeft. De Ketk van dit Dorp, eertijds
aan ST. WILLEBRORDUS gewijd, wordt gehouden voor eene
der oudll:eu van Holland, en gebouwd te zijn op de grond..
vesten viln eenen Romeinfchen Burgt. Zeker is het, dat de'
Romeinen, jn deezen Qord, verfcheiden Sterkten hadden 01'geworpen. Men heeft 'er een Regthuis en een Armenhuis.
Bij de laatfte opneeming, jn den Jaare '732, telde men in eli
Olll Oegstgeest honderdvierennegentig Huizen; vijftien Bleeke~
rijelJ, twee Steenplaatzen; tien Molens, en negentienhonderd
drieenveertig Morgens vierhonderd vijfennegentig Roeden Lands.
Met achrenveertig was dus het getal del' Huizen, in het djdverloop eener Eeuwe, vermcerderd. In het Regtsgehied val1'
dit Dorp, wa'ar van de Amhagtsheerlijkheid aan de Stad LeMen
belloorr 7 .Ieggen yerfcheiden oud - adelijke Huizen.
Zie GoUDHOVEN; }lJNlt Batavia; VAN
LEEUWEN, enz.

O:liH'EM, eene HeerIijkheld in Rijniand, grenzellde aaTi hec'
1Jorp Noordwijk- Binnen. Het Huis van dien naam, toebe.
hoorende aan den eigcnaar der Heerlijkheid, fraat onmiddelijli
agter het !lraks genoemde Dorp, nil den kallt van de LeidfcheTrekvaart; 't onregt word~ het meestal het Huis Ie Noo,dwijk
£enaamd; dir, reeds yoorlan? gefloopc, fiond( in het Dorp."
Bet Huis Ofhem is een deftig Gebouw; van fraaie plantaadiel1
omringd.
OISEUUS, (JACOBUS) van gebooi:te een Nedetlalldet, doeh
Ofizeker van welke plaatZe. Hij moer in den aanvang der voorgaande Eeuwe tet waereld ziju gekoomen. Althalls villdt mett
den tijd aijlls overlijdens, in tamelijken ouderdo11l, vermeld illl
den Jaate 1686. Hij was Hoogleeraar in 't Natuurlijk Regt,
aan 't Hoogefchool vall Stad en Lande~ Zijn uitgebreide lees..
lust deedt hem een zo groot aama! van Boeken verzamelen»,
dat men 'er. twee jaaren y66r zijnen dood, twaalfduizend in
getal in zijne Boekerij telde. Hij fchreef Aantekeningen op'
Genig.e Oude Sdarijvers, en gaf eenige Oudheidkundige el1l'
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I2 OICRENBURG, OLDAMPTEN, OLDEBOOp .
Regtsgeieerde Werken in 't licht . Dc naagedagtenis van de
Celeerden JAKOB ALTING wierdt door hem met eerie LijkredV
vereerd .
O1;KENBURG, eerie LustpIaats, in Haag - 44thbagt, onder
Deffland, ten Westen van bet Dorp Loosdui ;2en . Zommigen
houden het voor eerie aloude Adelijke Landhoeve . Wat hier
van zi] , dit goat zeker, en zal, hij de dichtlievende naakooinelingfchap, nog long in 't geheugen bewaard worden, dot
zij, 'c eenigen tijde, de eigendom en de verblijfplaats was
van den Ridder JAKOB WESTERBAAN, Reere van B ; andwijk.
's Mans zoetv?ociende befchrijving deezer we}geleegene Lust'
piaatze, zal nile Diebters en Dichtminnendc Leezers, welke
deezen vermaaklijkeu oord bezoeken , om den wille des Rk'derlijken bezitters , op Okkenburg cen cerbiedig oog doer
vestigen. Longs eerie Laan heeft men derwaarts den toegang
van den Monflerfchen weg
OLDAMPTEN . Deezen unam voert een gedeelte of KwartTcr
van de Provinc're van Croninger . I-let l'egt beflooten tusflien
bet Kwartier Twelingo, de Stad Groningen, het 1/Vesterwold
en den Dollars. Winfchoten is daar van de hoofdplaats . Men
felt verfclieiden Dorpen in dit Kwartier . Dc grond is bij
uitfteekendheid vrugtbaar in allerlei foort van de kosthaarfte
Graauen . Zeer bekend, om hunnen rijkdom, zijn de Oldainp11cr boeren.
OLDEBERItOOP, een aanzienlijk Dorp, in Files/and, in de
Grierenij Steliingwerf- Oorteinde, onder Iret Kwartier van' Ze,'erwouden . Dc Kent, in de gedaame vats een Do rnkerk ge
bouwd, heugt bijkans vierhouderd jaaren . Voormaals ftdudt
daar bi een zwaare Toren ; hij flortte ter aarde, tints de
Spanjaards, in den Jaare 1585, de grondflagen daar van on
dergraaven hadden . Dc IIervorme Leeraar, welke hier prc'
dirt, neemt ook den dienst waar to Nije- of N :euweberkoop&
OLDEBOORN, een groot, welvanrend en zindehjk betimmer
Dorp, in Fries/and, in de Griecenij Utirgeraa'eel, onder bet
Kwat

OLDEGA, OLDELIOVE, OLDEFLOOSTER .

Kwartier Zeveiiwouden.

I-Jet

j

ontleent den

main van de eerKerk en Toren zijn fraaie
Gebotnven, en op een goeden affland zigtbaar . De Hervorrn
de Gemeente heeft lianren afzonderlijken Leeraar . Men vindt

tijds verinatrde rivier de

'er ook cen good anutal Doopsgezinden ;

zij hebben eenen
Prediker gemeen met die van her nabunrig Akkrurn . De Grierman van het DiItrikt teeth bier eene fraaie wooning, en zin
doorgaande vcrblijf.
Zie WINSEMIUS en SCHOTANUS .

OLDEGA, of Oudegti . Vies Dorpen, van deezen naarn, ont-

en in Oostergo, in de
Grietenij Smtiliingerland ; twee in Westergo, in de Grietenijeri
moet men in de Provincie Friesland :

Herneluminer O/r/cvaart en Noorduolde en in
dccl ;

if in I;riterc

het vierde in de Zevenvoud'n , in de Grietenij

crland.

c'ciioo .

Geen van alien bezit eenig aanzien of verrnaardheid
Zie \VINSEMIu .

OLDaSIOVE . Van her Dorp van then naam, zedert binnen
de muuren van Leeuwarden getrokken
hebben wij gefprokeu
op her Arrikel van die Stad .
OLDEKOOSTER, van ouds Bloemkamp genaamd, was eer
tijds ecu zees verrnaard Klooster of Abtdij , van de Orde der
CsterfieflfCrS, in Friesiand, onder de Grietenij if'oizeradeel,
flog geen half ur gaans ten Oosten van de Stad Bolswerd,
Volgens 't gemeen gevoelen
in bet Kwartier van frJ"estergo .
zoude her Rooster eenen nanvang genomen hebben aan her
elude der Twaalfde Eeuwe, en geftigt zijn door drie broe
ders, nit bet nabuurig Dorp WoFnrnels, TETHARDUS, HERI)RA
de twee eerften waren Priestess , de derde
s en srB0LDUS
en Leek . Van BALDUINUS DEN II, Bisfchop van Utrecht,
verlof tot den Kloosterbouw verworven hebbende, fchonken
dj vervolgens ann her Gthigt rifle hunne vaste en roerende
en mien bun verblijf char biunen . TETIJADUS,
goederen
Pp a
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OLDENBARNEVELD, (JOAN AN ) Man van meer dan gernee
tie verrnaardheid in 'sands Gefchiedenisfen, zo n .je van ade..
4ijke , aihans van aanzienlijkc afkornfte, wierdt gebooren to
Arnersfort, op den vicrtietden September des wars 1 547 .
Op de beoeiTeing der Tikemiisfe en andere voorbereidende
kundigheden, 1 .icr hij die der Rgsge1eerdheid volgen, eersc
In zijn Vaderland, en daar usa in Frankrijk en Duitschland.
Nan zijne bcvordering tot bet Meesterf'chap in de Regten en
wederkomst in 't Vaderland , fchijnt hij zich binnen Delft to
hehben neergezer . Aitbans vindc men zijnen naam gefteld op
de lijst der Burgers van die Stad, welke, in den Jaare 1573,
under 't geleide van den Heere VAN BATEINBURG , uittrokken tot
ontzet van bet deerlijk benaauwde 1Jazr1em . Of hj toen reeds
den post van Advokaat der Stasten voor den Hove van Holland
bekleedde , is inij niet gebleeken ; dit wel , dat hij 't eenigen tijde
daar toe wierdt aageuie1d, op een wedde van achttien ponders
's jeers . Een blijk van gemaatigdheid en zagttnoedigen inborst
vertoonde hij , under 't bekleeden van dit amps . Bekend is de
woede van den Stadhouder DIDERIK SONOL , gepleegd in dent
laare 1 575 , tegen eenige Roomschgezinde Huislieden in Noordholland, welke men van verraad befchuldigde. Om over deezen to regt to zitten, ftelde hij eenen afzonderiijken Regtbank
in, wear in zes Leden den Vierfchaar fpanden . Hem hing,
om de wreedheid der Regtspleegingen, eerlang de naam van
Blocdraad aan. Door bet bevorderen van een der Laden tot
cen antler amps, vigil 'er eerie pleats open in den Raad. Th2iIS
wendde SONOT he oog rrn OLDEN]3ARNEVELD, als ee bevoegd
voorwerp om liens plants to vervangen .
Doch meer met
's Mans bekwaamheid dan met liens karakter to raade gaande,
liep hij eerie blaauwe fcheen, en wierdt, naa herhaalde aanzoeken, ronduit rifgeflagen.
lntusfchen bath OLDENBARNEVELD, door zijne kunde en eerlijkheid , zo veal roams verworven , dat hij bekend wierdt
voor ecu bevoegcl voorwerp tot hat behandelen van zaaken van
hooge aangelegenheid . Van bier dat de Regeering van Rotterdam hem verkoos tot Penfionaris van haare Stad, dock in walk
aar, is mil niet gebleeken . Zedert gehruikte men hem in zaaken , niet flegts eerie bijzondere Stad betreffende, inaar die bet
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gebeelc Land aangingen . Dus wierdt hij gebruikt, tot bet ge •
wigtig werk der Vereeiiigiuge, naar de Stad , in welke zij
getroffen wierdt, de Un/c van Utrec/it genaamd. In den Jaare
1584 bedieiide men zich, onder andre, van zijne kunde en
befell , tot bet ontwerpen der voorwaarden , op welke Pries
W1LLEM DE I tot Graaf van Holland ZOU
worden inge1u1digd .
iNaa den ontijdigen dood liens niederedders van Nederland,
Uit de Spaanfche overheerfchinge, was onze Penfionaris Lid
van het hoogianzien1ijk Gezantfchap, 't walk, van der Staa
tt1 wegen, in den Jaare 1585, mi Engeland oveftak , om de
Opperbeer1happij der Nederlaiiden ann Koninginne ELIZABETH
op to dra2gen
Door deeze en foortgelijke verrigtingen, en 't getrouw voL
voeren dear va;1, won de I-Jeer VAN OLDENBARNEVELD a11engs
kens bet algemeen vertiouwen : ook groeide, naar evenredig
beid , zin inv!oed op de algemeene raadpleegingen . Een blijk
dear van, ris made vast zijne zucht en liefde voor bet naakroost van Prinfe WILLEM , befpeuide men firaks naa de overkonist des Gravcn VAN LEICESTER, met den gewigtigen last,
van wegen de Engeliche Koninginne, van de ageineene Landvoogdi3e over de Verenigde Nederlanden . Geduurende zijn
verblijf in Engeland, halt OLDENBARNEVELD gerooken, dat de
Graaf, uit kragt van zijnen Lastbrief, zich de bijzondere
ndvoogdi over Holland toeleide een aanzien, 't walk hem
bezwaathjk zou hebben kunnen betwist worden, indien, overenkofl1IIig met de raadpleegingen tar algemeene Staatsvergaderine, de Opperiandvoogdij der Vereenigde Nederlanden,
op den zelfden voet, als die, ten tijde van Keizer RAREL DEN
Van hier dat de
V bekleed was, aan hem ware opgedraagen .
fchrandere Penfionaris, oordcelende dat hat gezag des Engelschnans ear beteugeki den gevierd inoest worden, in de Vergadering der Staaten vast JTolland en Westfriesland den eerfeu
voorflag deeds , of 't niet raadzaam zijn zoude, ear iiog LE!CESTER overkwam, (Jraaf MAURITS tot bijzonderen Stadhouder
van Holland en Zealand to benoemen .
In 't eerst ontifloette
e voorfiag eenige tegenkantingen . Doch OLOENBARNEVELD,
van anderen onderfleund, wist lien zo 1inaa1ijk to rnaaken,
t de ac1itten3aarige Pries tot Stddhouer, I(apJtein Gencraj
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Die van Zeeland
en Adrniral Vail Holland wierdt amgec1d .
volgden dit voorbeeld, en deeden gelijke aanlhlliiig met opgt van bun Gevest .
Order cUt alles ilondt nu , tints ruim cen jar , open , de
gewigtige post van Advokaat , oc, gelijk men thaiis clien
noernt, Raadpenfionaris van Holland, door den affiand van Mr .
Naa lang raadpleegen ter vervtillinge , viol daar
FAULUS BUIS .
toe ., eindc1ijh, de keuze op onzcn JOAN VAN OLDEiBARNt .
VEL , die tot nog toe den Stad Rotterdam voor PenCionaris
diende . Met veele redenen zogt hlj, in den beginne, zich to
verontichnidigen van het aanncemen der gewigtige bedieninge .
Ten laatlle lies hij zich overhaalen , raids hem twee voorwaar
den wierden ingewilligd . De eerfte was, daadlijk ontflag van
ziju Ampt, in gevalle van handelinge om 't Land aan Spanje
re brengen ; Saar omrrenr hij, om gewigtige redenen, z ;jns
inziens, bedugtheid voedde . Dc andere voorwaarde hieldc in,
buiten eigen bewilliging, nier tot buitenlandf'che bezendingen
to znilen gebruikt worded .
Ziju inzigt, in de laatfte voorwaarde, was , orn door het onafgebroken waarneernen van
zijnen post to naauwkcurigcr kennis van zaaken to bekoomen ;
als merle, opdt de ord, bij heu to heraamen , door ceneri
piaatsbekleeder Diet mogt verbroen worden . Op deeze voor
waardeii, en op eeneii Lasibrief en Berigtfchrift, deeds hij,
als iJdvokaat van Holland, den Eed, op den achtften 1\'1aart
des wars 1586 ; tot een Jaarwedde wierden hero toegeleid
twaa!fhonderd ponder van veertig Grooten .
Een ruin veld halt no de Veer
OLDENBARNEVELD,
om zijn gezag, ten algemeenen beste, meer en meer to dotii
gelden . Flu flelde bet, order andere, to werk, ten behoeve
van eenigc Utrechtenaars, die, door den Landvoogd LETCES_
HER, van hunne Ampten ontzet en ult de Stad verdrecven, in
holland eerie fehuilplaats gezogt hadden . LEICESTER, hierorn
inisnoegd op den Advokeat, welken hij, boven dien, om 't
voorgevallene ten aanzien van Graave MAURTTS, geen gunftg
hart toedroeg, onthoodt hem bj zeh to Utrecht, met voor_
geeven van over ict gewigtigs met bent to marten handelen.
i-flj inogt aan dit opoutbod niet voldoen, buiten kennisre der
taaen van Holland, Deeze waxen thans vergaderd, en had
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of van overdragt van 's Lands 1-loogheid, zonder behoudenis
van Burger1ijke e .n Godsdienftige Vrijheid en Voorregten .
Dc verziende Staatsmans, naamelijk, hadt eenge flikkerin'
gen ontdekt van de gezindheid der Engelfche Koninginne to,
eenen vredehandel met Spanje . Dc baarde hem bekommering
mtrent de gevolgen voor zijn Vaderland , indien de leis,
tusCcl2en de twee Mogendheden , met 'er daad getroft'en wierdt,
OLDEt*IBARNEVELD deeide ziju vermoeden merle atm de Staaten,
LIIC , reeds van elders eenige kundfchap bekoomen hebbende,
ce raade wierden, door hunnen Advokaat , den grond der
zaake to doen peileii , bij den Engelfchen Gezant Baron vt
BUKHORST. 'C Gefchiedde. Openlijk kwam de Ambasfadeur
jij hem nit, voor do gezindheid zijner Meesteresfe tot dcii
Vrede met Spanje. Doch zo ale de Advokaat, van deeze be*
kentenisfe, opening deeds aan zijne Meesters, voegde hij 'er
nevens, dat cen woord, tot hem alleen gefproken, naderharni
Iigtelijk in dcii hale konde gehaald worden ; en verzogt ,
diensvolgens, dat eenige Staatsleden hem mogten worden toegevoegd, om, in alley tegenwoordigheid, de vraag to herhaa ..
len . Dc Heer VAN ]REDERODE, de Prefident VAN DE13 MYL
en de Dordrechtfche Penfonaris 1%LENIN wierden daar toe be .
noemd. Aan deeze Afgevaardigden deeds de Engelfche Baron
de zeifde verzekering . Maar, Dog dien zelfden naamiddag,
den I-leer VAN orDENnARNEvELD bij zich ontbooden hebbende, belastte hij hem het ftulzwiigen, alto hanre Majefeit van
gevoelen konde veranderen, ter oorzaake van eerie pas ingekoomene tijdinge . Deeze hieldt in, lies berigt wegens de aaninermelijke fchade, door den Engelfchen Admiraal DRAKE,
met het verbranden of doen zinken van een groot getal
Spaanfche Schepen, in de haven van Kadix, den Span jaard
toegebragt,
's Lands dvokaat, door bet boven gemelde , reeds vol
argwaan tegen den Graaf VAN LEICESTER, wierdt het bijkans
tot overloopens toe, tints hij behendiglijk geraakt was cart
kennisfe van cenige geheitne punten van liens Berigtfchrift.
Een derzelven hieldt in, op den Vredehandel met Spanje ccii
to dringen, en den Staaten voor to houden, de ondraag1ijk
leid om uit elgen middelen den Oorlog voo to Letter . Aco
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in den beard eenen iegeltjk, die bet ondernam, in deszelfs
maatregelen to treeden , of de voorfpraak dear van op zichre neemen. Dit ondervonden ten deezen tilde de Hervormde
Predikanten. 't Is bekend , hme LEICESTER , door gemaakte
Godsvrugt en fchijnbaaren ijver voor de waare Leere, den
eerbied en toejuiching van ecn good gedeelte der Geestlijkheid
badt gewonnen . Deeze , ziende bet gezag van hear opper .
hoofd en voorfiander aan bet daalen , meende niet buiten haax
beroep to treeden , met 's Lands burgerli jken toedand zich
aan to trekken, en hun, wien 't bewind dear van was toever~
trouwd, met haare bedenkingen to onderhoudeti . Op den twee .
den O&obey des Jaars x 58'7 veriioutten zich vier Predikanten,
zich to laaten aandienen in de Vergadering der Hollandfche
Staaten, en, in naame der Zuid~ en Noordhollandfche , zo
Nederduitfche als Walfche Kerken ,

dezelven Ichriftelijk to

vertoonen : „ Hoe zij allerwegen , bij de vroome Christenen
„ en beminnaars des Vaderlands , ook bij hen zelve, groote
„ droefheid befpeurden, ziende, tints geruimen tijd , niet
,, alleen den loop des voordeels op den gemeenen vijand ge„ tiuit, maar ook de Landen fchendig benadeeld ; en bier uit
„ gefchapenheid van 't uiterile verderf en verbreekinge van
„ bet verbond met Engeland, door tweedragt van Regeerders
„ en Gewesten. Ann alle opregte Christenen, en nog veel
„ meet hun, Gezanten Gods en Regeerders in zijn huffs,
„ itondt bet vrij, 's Lands welvaart bij de Overheid to laeh
,, pen bevorderen : dus baden zij, dat de Staaten, thans vex?
„ gaderd om to raadpleegen op een antwoord aan zijne Door„ luchtigheid (LEICESTER), niets wilden in agt neemen, den
„ Gods eere, en 's Lands en der Kerken behoudenis . Zij
„ vertrouwden wel, dat deeze den Heeren ter haare ginben ;
„ maar, widen ze, 't gebeurde zomtijds, dat eenig bijzonder
„ inzigt bet oog des vernufts van de rechte ilreek afleidde
,, dies baden zij den Almagtigen God, den Staaten de genac e
,, to verleenen, dat zij, ontledigd van alle hinderlijke harts
„ togten, zich tot een heilzaain bciiuit mogten fpoeden, en
„ haare Majeiieit (van Engeland), sevens zilne Doorluchtig
a , held, niet vender to verwijderen :' In 't eerst ontvongen
.
Predik rs een zagt antwoord . Doch de Heer VAN OLDEN
B~SFwa
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VELIY,

onredeii, dat liedeii, eenigliJk geroepen oi*

moor 't hail der ziele to waaken , this buiten hunnen kriiig
traden, voerde den Afgevaardigden , eenige dagen later, van
ckr Staten wegen,, met eeirige feherpheid, to gemoete ,, dat 'er
,, nieta .ftondt in hun Vertoog, of de Heeren Stanten wisten 't,
,, en iiog veal meer daar toe ; dat de zelfde Heeren 's Lands
,' welvaart niet minder dan zij behartigden , en daar in wet
, zouden voorzien buiten hun : dies de vertooners wel thuis;, warts mogten keeren, en de Heeren met de zaaken begaai
) 1 :iateii ."
keerde , ecriang, te rug na
LEICESTER, gelijk bekend is
E1e(7d, affland gedaan hebbende, op bevel zijner Koningin
tie, Vail zijn hewind over de Nederlanden . Van dien kluister
hvrijd , waren , zedert , de Staatsleden bedagt op zoinmige
Vrinderingen in den algemeenen toeftand en 't beleid van zaaken.o
flt Stadhouderfeliap van bet Sticht van Utrecht flondt thans
open . OLDENBARNEVELD was van verftand dat 's Lands oirbaar
vorderde, dit Gewest, met Holland en Zealand, onder amen
Stadhouder, vaii iiieuws to vereenigen . Orn de gezindheid der
geuoederen to peilen, hieldt hij verthrnd met cenige Stichtfche
1eeren . Met veele moeite haalde hij dezelve tot zijn Ontwerp'
over . Diensvolgens wierdt , in de maand Februarij des Jaars
1 59 0 , de Stadhouderlijk waardigheid van bet Sticht van Utrecht
an Prince MAURITS opgedraagen .
Meer en meer aangenaam, bij 's Laicfs Staaten, or' zijnen ijver
voor bet algemeene welzijn, wierdt, onder dit wiles , de Advokaat,
en ondervondt hij daar of , irn en dan, fpreekende bewijzen .
Dc vermaarde verrasfing van Brava, door middel van een Turfchip, was een nanliag, door hem, onder de hand, begunliigd
en voortgezet. Tot loon daar van bekwam hij ten gefchenkc
ecu fraaien vergulden Kop, op welken de gantfche gefchiedeni
kunffiglijk gedreeven was . Ecu nuder blijk van genoegen it
zijuen dienst, beweezen hem, niet lang daar naa, de Staatei
van Holland, tar gelegenheid dat hem een Zoon gehooren was,
tVILLEM, naderhand Heer van Stoutenburg. Dc Staaten 1ton
den als getuigen over deszelfs Doop, beichenken den Vader
met amen Kop, bij wijze van Pillegave, tar waarde van zes .
honderd guldens , en hot Kraamkind met acne Lijfrente vary
weehonderd Guldens 's jaars .
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Onder de veeivitldige bezigheden, welke de Staaten om hanS.
den hadden, was bet fink der Kerkenordeninge tot nog toe
op geenen vasten voet gebragt. Reeds in den Jaare 1582
bath men daar onrtrent eenig Plan beraarnd , en de Heer vt
OLDENBARNEVELD, als een der Gernagtigden , daar in de hand
gehad ; dock, om veelvuldige beletzelen, was bet, tot in den
Jaare 1591, niet tot fland gebragr .
Nu vcrdroot bet den
Advokaar, tat een ftuk, van zo veel iuvloeds op de open .
baare rust, floerende wierdt gehouden . Van bier tat hij, ten
deezen tijde, den Staaten ern(Iig aanraadde, om bet ontworpen Plan, van nieuws, to doen onder banden neenien, en
bet voorts in orde en in trein to brengen . Om den Kerke
lhiteii genoegen to geeven, meende hij, moesren, behalven
acht Gcmagtigden nit de Staatsvergaderinge en de Geregtslio..
wen, event zo veele Predikncen daar toe benoenid worden.
Spoedg hart men bet werk gereed, en zGndt bet aan de Ge ..
xegtshoven ; die bet goedkeurden . Docli bij zommige Steden,
gelijk ooi bij een good aantal Predikanten en Kerkenraaden,
ontnioette bet zo veal tegenflands, drat de bekragtiging daar
van aster bleef, hoe zeer ook de Advokaat, op de daadelijke
invQeringe der beraamde Kerkenorde, van tjd tot tijd bleef
aandringen .
l3fj de aanvaarding van zin Ampt hadt de Fleer VAN OL
DENBARNEVELD bedongen, niet to zuien gehouden zijn tot
buiteulandfche bezendingen, tan met zijue eigen goedkeuring .
Hij halt this ann zich voorbehouden, em over do voegzaam
heid van 't bekiceden van zulk amen post to molten oordee=
len . Deeze boodt zich nan in den ware 1c98 . Elk hack than
den mond vol van den ovcrdragt der Veraenigde Nederlanden
van Koning PHILIPS O zijno Dogter ISABELLA KLARA EUGEMA
bet listig Spaanfche Hof meende, door deezen afThind, de
Vereenigde Gewesten ligter tot \Tredehandel to zullen brew .
gen . Doch OLDENBARNEVLD en andere doorziende Staatsmau
nen hielden tit werk verdagt ; zij befchouwjen bet als een
fink, den Stanton gefpannen, om hen to ligner in 't net to
hrengen . Van bier tat men to made wicrd,c, Gezanten to zenden na Frankrijk en Engeland, om do beide Mogendhedcn
dot volhrden its den Oorlog to boweegen . 'lot bet Gezanr
l'chap
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Geene blijken van verwijderinge, tusfchen Prins MAURITS
en den Advokaat, halt men tot Ilog toe vernomen, zo min
als bij den laatstgenoemden eenigen argwaan tegen zijne DoorB
1uchtigheid . Dit heilloos misveri3and mag, in zekeren zin,
gedagtekend worden van de overwinninge , door MAURITS itt
glen flag bij Nier wpoort bevogten . Nevens de andere Afge~
vaardigden to velde , een van welke was de Heer VAN OLDEN
DARNEVELD, halt deeze zich begeeven na Offender den dag;
des Gevegts hadden ze aldaar, vol bekommeringe over den
uitflag, doorgebragt . Dit vertoeven der Afgevaardigden, op
eenigen afiland van bet Slagveld, namen 's Prinfen Hovelingen
to baate , om oneeni held to verwekken , en 's Lands Regenten, bij de fmalle Gemeente, in kleinagting to brengen ; zij
verfpreidden , en zogten elk in den mond to geeven , dat ze
dapper in 't read geeven waxen, wanneer zij zelven buiteti
gevaar bleeven, terwijl ze den Veldheer, en 't gantfche Leger,
ter hunner eigen beveiliginge, in den uiterilen nood gebragt
hadden . Nevens zijue Anlptgenooten gal zulks aanieiding tot
verwi jderinge aan den Advokaat, van wien men, daarenbo,
yen, vermeld vindt, dat hij, van an of aan, vermoedens be~
gon op to vatten, dat MAURITS ilondt, zo niet na de Opperlie magi, althans na hooger aanzien, den hij tot nag toe ge •
had halt.
In de maand April des Jaars 1603 overleedt ELIZABET, To•
i~ingin van Engeland, en wierdt, ilraks dear n~a, tot haareti
Opvolger uitgeroepen, JAKOB DE I, Koning van Schotlanda
In de onderitelling dat deeze verandering van Opperhoofd
merkelijken invloed konde hebbeti op den flaat hunner zaaken, be(looten firaks de Staaten, aan den nieuwen Koning, een
ple, tig Gezantfchap a.f to vaardigen. hit wierdt beklced door
FREDERIK I4ENRIK, broeder van Prinl"e MAURITS, WALRAVEN~
Hoer VAN BREDERODE, JAKOB VALKE, Itentmeester van Zeeen omen Advokaat VAN OLDENBARNEVELD . Hun last
land
f~ieidt in, den Koning op to zetten tegen den Spanjaard, eu~
to beweegen tot onderiieuning der Vereenigde Gewesten, met
riaame cok om de elf Schepen, met toeflemming der overleea
dene Koninginne, met Mond- en Krijgsbehoeften, in Enges
land, belaatien, tot ontzet van Ofiende, van dear to mogel
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vernlaard geworden , zogt dien nog wijder to doen klinken,
door het voortzetten van den Oorlog . Zijue gezintheid wierdt
geilerkt door de winzucht van Hollandfche en Zeeuwfche
Kooplieden, dagcende , tilt den Vrede , verloop van handel,
en het wederkeereil daar van IIa An :u'erpen, van waar hij
vooral herwaarrs was overgebragt. Een derden aanhang vondt
uien, en aan het hoofd van dien 's Lands Advokaat, die den
Vrede als wenfchelijk en noodig aanmerkten, en tot het bewerken van derzelven, op eerlijke voorwaarden, de gelegenheid thane gebooren agtten . Tie Advokaat wist, dat Holland
den Oorlogslast voornaamelijk op den hale halt, en, ondanks
de verhooging van veele iinpo n, in de laatile negen jaaren,
zeseutwiltig millloenen guldens was ten agteren geraakt, eene
fchuld, die, bij 't voortzetten van den Krijg, van tijd tot
tijd moest verzwaard worden .
Onder dit alles kende oLDENBARNEVEED het vermogen van
Prinfe MAVEITs, en de onlnogelijkheid , om zonder diens medewerking in zijl}et wensch to ilaagen . Niet beleid en overleg moest dan het flak ondernomen worden. Om zijne Door
luchtigheid eenigzins aan de hand to doen koomen, en to beweegen tot her hooren van den Spanjaard, die, in den Jaare
r6o7, daadelijke voorflagen van Vrede halt gedaan, brags hij
den Prinfe onder 't oog „ dat de voorgellagene Vredehande• ling niet to verwerpen was, naardien de Koning van Enge„ land, die het Oorlogvoeren werkeloos aanzag, daar door tot
„ kragtiger bij iland zoude genoopt worden. Ook zou de
,, Koning van F'rankrijk, die eene hooger bedoeling, dan een
,, enkel bondgenootfchap met de Staaten, hadt, niet ledig zit„ ten, ziende dat de weg tot Vrede hun wierdt aangewee• zen . Met dit alles was hij 't eene met zijne Doorluchtig• held, dat, zonder eene voorafgaande erkentenis van de vrij,, held en onaf hankelijkheid deezer Landen, geene onderhan,, deling moest begonnen warden." Aan 't einde van 's Mans
redenen hieldt zich Prins MAtJRITS, alsof hij zich door den
Advokaat halt laaten overhaalen . 't Gevolg daar van was,
eene Wapenfchorzing van acht maanden met den vijand . De
bekragtigitng daar van, door den Spaanfchen Koning, gal aanleiding tot merkelijke oneenigheid onder de Staatsledetl, Eena
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gnde opllgting van zijne hand om hem to flaan . OLDENBAR .
NEVELI), daarentegen , gaf niet onduidelijk zijne hekommernis
to verulaaii , dat 's Prinfen ijver voor den Oorlog ten grondf1age halt , zijn zoeken van meerder gezag in den Staat, dais
iiiet deszelfs vrijheid beaaanbaar was . Misfchien ware, van
toen af, de verwijdering verder toegenomen, zonder de tusfchenfpraak van den Franichen Gezant JEANNIN, die, voor dit
maal, de verdeeldheid wist bij to leggen .
(finder dit sues halt oLDENBARNEVELD, en die 't met hens
hidden, bewerkt, dat , met den vijand, over Vrede of Befland , in nadere onderhandeliiig zoude getreeden worden.
'c Graaveihage wierdt tot de piaats char van, en 's Lands
Advokast tot eenen der Sraatiche Gemagtigden benoenid . In
den aanvang des Jaars 16D8 opende men de verniaarde Bjeenkomst. De Advokaat voerde bier voornaameiijk bet woord,
van wegen de A1geineere Stasten . Mannentaa1 fprak hij tot
de Spaanfche Afge .'aardigden , om to doen verllaan eene vol
flrekte ongezndheid tot bet treeden in vcrdee onderhandeBng,
' en zij, als een voorafgaand punt, de vrijheid en onafhnnkelijkheid der &aaten alvoorens eikend waren . Even ernhtig
frak hij voor de vrijheid van den Scheepvaart op de OostindiSn, van wclken d vijand affland begeerde . De Advokaat
wierdt bier in onder[eund door Prins MAURITS . Doch hunne
inzigten waxen pier de zelfUe . MAURITS drong op deeze vrij .
heid, orndat hij meende, dat dezelve nimmer toegctTaan, en,
diensvolgens, met her of breekcn van de onderhandelinge, de
Oorlog zou hervat worden .
OLDENUARNEVELD was van be ..
grip, dat de Spanaard, zo in 't naauw gebragt als hij was,
liever de begeerde Scheepvaart zou inwilligen, dan den Krijg
vernieuwen .
Gedunrende de onderhandeling, liep de Wapenfchorzing ten
eiude . Veci works kostre her, den Advokaat, orn Prins MAOen at1deren , die na bet wederopvatten der Wapenen
BITS
vertangden, in de verlengiag char van to doen fteinrnen
Hij
halt to doen, behalven eenige Gewesten, ook met de FrsnSche en Engelfche Gezanten . Zijn viiidingrijk vernuft bchaalde
de overhand, door to bedingen, dat de Wapenflulftand tot san
bet einde des jaars, loch de onderhandeling niet larger dare
Qq
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Op deezen grond tradt ook
twee rnaanden zonde duuren .
zijne Doorluchtigheid in 't gevoelen van den Advokaat .
Len kundigen trek , fiaande de onderhandeling met deli
Spanjaard , fpeelde de Heer VAN OLDENBARNEVELD aan Prinfe
NIAURITS. Onl Koning HENDRIK DEN IV, bondgenoot der Staa •
ten , wendig to maaken van den Oorlog, hadt men hem voorgeleid den Staat vaal Oorlog, opgemaakt door Prins MAURITS
en den Raad van Staate , en char nit getoond, tat 's Lands
inkomfien , vermeerderd met den onderiiand van Frankrijk,
riet toereikende waren om den Oorlog met een gelukkigen
uitulag voort to zetten . Doch RIAURITS halt niet hegree*
pen, tat de Advokaat hem de Oorlogskosten to hoog halt
doen fiellen, en char door to wege gebragt, tat de Franfche
Koning de toefiemmiug niet konde geeven tot eenen onder'
fFand, boven zijn vermogen .
Intusfchen ontmoette de Onderhandeling zo veele zwaarig •
heden, tat men wel ras de onmogelijkheid vernam van bet
Iluireti van een befiendigen Vrede . Duidelijk zag tit 's Lands
Advokaat ; die hierom neigde tot een Beftand voor, een geruimen tijd . Hij wierdt char in onderfteund door JEANNIN, Gezant van Frankrijk, als die een Bef}and, bij welken 's Lands
vriiheid wierdt erkend, even voordeelig oordeelde , als een
vasten Vrede, voor zijns IVIeesters inzigten omtrent de Ne%
derlanden .
Koning HENRIK, naamelijk, grog, ten deezen tijde, zwnn..
;get van een plan, om, 't eenigeri dagen, zich een hoog gee
tag in de Vereenigde Gewesten to doen opdraagen . Om pie
gewigtige gevolgen char van, voor 's Lands Advokaat, moeten wij van bet gehandelde char olrltrent korrelijk verilag doen .
Ter bereikinge van zijn doelwit, bath Koning HENRIK, bier
to Lande, vrienden noodig . Onder andere zogt bij den Beer
VAN OLDENBARNEVELD to winnen . Zijne beide Zoonen vertoefden tilalls ten Franfchen Hove, en wierdbn aldaar met
gunstbewijzen overlaaden . Aan den Vader booth de Gezant
JEANNIN, van 's Konings wegen, een gerchenk aan, 't welk,
naa lang weigeren, aangenomen, en door hem zelven, naderhand, op twintigduizend guldens wierdt begroot . Of bij in
deezen wet of kwalijk gehandeld hebbe, when wij i~iet beoor
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oordeelen . Voorzigtiger hadde hij gewi5felijk gehand&d, door
bet gels thenk to wijzen van de hand ; hoewel nit bet aannee
men geenzins . kan wordeu nfgeleid, dat hij f1iiikfch oogmer•
ken of bet GITheil van den Staat bedoelde . Ioe 't bier merle
zij, ondanks den ijver van Prinfe MAURJTS voor he hervatten
van den Oorlog, en niettegen1aande do handel, over bet fluff?
ten van een veeljaarlg Befand, was afgebroken , lies de Ileer
VAN OLDENaERNEVELD niet at', op de noodzaakelijkheid dear
v1n earl te dringen . Op zeer veel fchimps en onaaugenaam
kwain hem dic to taan . Het regende wel haast van Spot- en
Sinaadfchriften, in welke de Advokaat als een fmeeder Stan
verderfIike aauliagen wierdt doorgeareeken . Men vertoonde
iern in dezelve , als letnand, welke, door her groot gezag,
welk hij zich halt weeten aan to matigen, mermen van veel
liooger fiant ( Pries MAUTUTS, onder andere ) lastig viel, en
zijns gelijken verre boven 't hoofd gewasfen was . In zekere
Brieven, heitnelijk geftrooid, wierdt het Befland vertoond iS
cn listige vond des vijands , en de Advokaat , als zich beienende van flinkfche middelen orn het, door to drijven
waardig gekeurd eenen fchandelij ken wood to ilerven .
De Veer VAN oLDEBMtNEVELD , dus bloot gefteld an
openlijke : tegenipranke en de fchendzucht van dui1terlin,en,
vondt gernaden, zich to onttrekken nan foortge1ike onaange
iaaniheden, door hot nederleggen van zijue bodieninge . In de
Vergadering van Holland verfcheenen zijnde, vertoonde hi
aldaar ,, dat bet misnoegen en do heat der Grooten hem niet
overwagt overkwamen ; dat hij, evenwel, orn zijn Vader,, land dienst to dose, nimmer eejiige gevaaren hadc ontzien,
,, houdende hij ziCh, tegen ells gerugcn en toevallen, gewa,, peed met den troost van een gerust geweeten ; dock dat
,, hi flu, de in zich zelve onaangenaame zaak van 't Befhnd
,, vcrzwaard ziende met den bast tegen zijnen perfcon, den
, Stanton verzogt, eenen anderen dienaar, die minder gehant
,, was, zijne plants to dose vervangen , em' 's Lands welzijn
to behartigen ." 't Woord was 'or naauwlijks nit , of de
Steersman verliet de Vergadering . Terftond ana zijn vertrek
gng men snit bet raadpleegen, en befloot, ecaige Gcmugtig .
Diet? nan hem cc •z ndcn, met verzoek, dat hi] dcii asst, wetkcu
Qq 4
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ken hij zo lang en getrouw hadt gediend. in deeze bezwaarIljke tijden niet wilde verlaaten, maar voortgaan om dien van
zijllen raad te dienen. Zulk een blijk van vertrouwen was meer
dan genoeg, om den Heer VAN OLDENBARNEVELD van beOuie
(e doen verallderen. Van nieuws aanvaardde hij zijn zwaarwigtig ampt.
De zaak vall het Belland was nog al. hat groote onderwerp,
'r geen l\lAURITS en OLDEN BARNEVELD van clkandercn verwijderde. Zi j wierden, eenigermaate , wr een gebragt, door de herhaal.
ce tlIsfchellkomst van den Franfchen Gezant JEANNIN ; welke zijne
Doorluchtigheid van gevoelen deedt veranderen, door het verNonen van eenen Brief van zijlltn Meester, inhoudende erne
weigering van onderlland, in gevalle men, zonder naar voor.
ilagen te luister"n, den Oorlog wilde doorzetten. OLDENDAR}iEVELD verllerkte '8 Prinfen gencigdbeid tot het Befiand, door
de bewiJliging, dat, geduurende hetzelve, dertigduizend man
behoorden op de been gehouden te worden. 't Een en ander
badt ten gevolge, dat Prins MAURITS, even fierk als hij voor.
heen tegen het Belland was vooringenomen, nu voor hetzelve
jjverde.
r-..:aa lang en vee! onderhnndelcns, wierdt men 't, eindelijk,
eens, ook ter Algemeene Vergaderinge, omtrent het aangaan
van een Belland, op den elfdcn Januarij des Jaars 1609. Den
boofdzaaklijken inhoud van het kloekmoedig befJuit, op dicn
Jag uitgebragt, zullcn wij bier nederll:ellcll, vermids men lO
het olltwerpen ~ls d~adclijk aanneemen van hetzelve inzander.heid hadt te danken aan het belcid en vernufr van den Heeie
VAN OLDENBARNEVELD, Het hieldt in, dat in gevalle de han.
deling over Belland verderen voortgang hadde, het eerile en
voorafgaande punt niet nnders dan op de voIgende wijze moest
worden ingerigt: " Dat de Aardshertogen, ten overvIoede, zo
wei in bunnen n3am als in dien des Konings van Spallje,
"" verklanrden, te vrede IC zijn om met de Heeren Staaten der
t' Vereenigde Gewesten te handelen, in de hocdar;igheid en al·s
dezelven houdende voor vrije Landen, Gewesten en Staaten,
".. op welke zij niets eischten, en' dat zij met hun, in de ge" melde naamen en hoedanigheden, cen Beil:and aangingen; dat
t' men nit;t zou gedoogen, dat 'cr eenige Kerkelijke of W26J~
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,, reldlijke ziakcn , flrijdig met de geme1d vrijheid, wierderi
,, v'orgelThgeii, irncli nicuw uitflel gczogt , ter oorzaake van
,) den Indifchen handel of andere punten : en zo bet tegen
,, deel, van wegen den Doting van Spanje of do Aardsher,, togen, gedreeven wierdt , linger din acht dagen, dat men
,, a1sd'in de handelil4g afbrce/een ' en 7net gemeene snags,
,, en, irdien bet koide zij'n, met fm/p der Koniiigen , Vor .
,, flea en Staaten , beg unfligers der gaede zaak , de Wape„ nen u'ede ;om zon opvatten ." Door zulk een befluit handhaafde de Advokaat de Vrijheid en Oiiafhankelijkhejd der Staaten, zonder de erkentenis van welke zommige Gewesten thins
een Belland wel zondel] hebbeii willen aangaan. Dc zaaken
zulk eenen keer hebbende doen neernen, vertrok de 1-leer VAN
0LDE1BL1RNFVELD
nevens andere Gernagtigden, na AmI3'erpen,
alwaar ecue nadere bijeenicoinst was beleid, tusfchen de wederzijdfche Afevaardigden, en tekendc nldaar,, op den ne.
gender April, bet verdrag van een BefIand, wells duuring
gefteld was op den tid van twaalf janren .
Naa bet tot fiaiid brengen van dit volwigtig onderwerp,
hidden twee zaaken, Prins raiuruTs betreWende, den Advokaat onledig. Dc cene raakte de inkomIen, de an ?ere den
invloed zijiier Dctorlugtigheid op de Regeering . Bij bet op
fchorten van den Oorlog ZOU de Prins meikelijk nadel lijden,
indien zijne Irijgswedde ingehouden of be lhoeid wierdt ; om
flu niet to zeggeti dat hij met 'er daad, zinrs de Wapcnfchor
zing, weezenlijke fchade leedt, door bet misfen van zijn nardeel in de brandichattingen . Door den Franfchen Gezant TEANNIN wierdt op fcha3vergoedinge ernifig aangedrongen ; aan_
giande de hillijkheid char van was de Advokaat volkomen
eens met denzelven, dock sevens van oordeel, dat in de
wijze der bezorginge met oinzigtigheid moest gehandeld worden . In lien men, order bet handelen over Befland, de zaak
op 't tapjt brags, zoude bet fchijnen, meende hij, alsof de
gins char merle was overgehaald ter bewilliginge van eene
aak, welke, digs hij, ook buiten deuzelven zou kunnen vo1
rokken worden. 't Gevoig bier van was, dat den Prinfe,
evens 't behoud zijiier wedde, ten heloope van tachtigduiend guldens, eene gelijke fomme, ter fchacvergoedinge var, .
brand,
Qq 5
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bxandfclrattingen en verbeurdverklaaringen, wierdt toegeleid,
ieder jaar, zo lang hot Befland zoude duureu.
Meer zwaarigheids was 'er vast aan de vermeerdering van
anzien en gezag, welke de Koning van Erankrijk , met oogmerk om Prins
nader aan zich to verbinden , aan
denzelverr , in de Nederlan~en , zogt to doen opdraagen . Van
iet ftilihan der I rij,gsbedrijven moest hot natuurlijk gevolg
zijn, vermindering van invloed, naardien zijne Doorluchtig
hell, rneestal to ~elde z5jnde, zich met zaakeu van Regeerin a weinig hails bemoeid , en vooral van de Krijgsliedeu
mews a de oogen was gezien . Veelen befchouwden
uit
lien hoofde, als betaamelijk, dat hem, ook hicr omtrent, eenige vergoeding wierdt gedaan.
De Advokaat zelve was, 't
cenigen tijde, niet afkeerig van de opdragt van meerder ge=
zag, dock veranderde, naderhand , van gevoelen : misfchien,
orndat hij daar uit voor hero zelyon eenige vQrmindering van
invloed to gemoete zag.
En , inderdaad , de Heer
hoewel
eon dienaar der Staaten van Holland, vermogt thans bijkans
alles in hot Gerrreenebest . Door zijne langduurige dienften,
aan deeze Staaten bewe~,zen , hadt hij derzelven volkomen
ver.trouwen gewonnen, en wist de ftemmen hunner Vergadetinge, doorgaans, naar zijnen zin to leiden . Van wegens Holland was hij de gewoonlijke Afgevaardigde ter Algemecne
Staatsvergaderinge , en halt ook aldaar zo veel invloeds verworv : n , dat hij de f{em van zijn Gewest peer wel wilt to
doen golden, naardien de meeste overige Provincien zich gob
reedelijk naar Holland voegden .
Dit rtiettegeriflaande meenden zommige hundige Staazsleden,
rerk.elijke gebreken to befpeuren in den tegenwoordigen vorm
van Eegeeringe .
Een derzelven was, hot mangel aan ecu
v~ stge{ieid middel, om de gefchillen, tusfi hen de bijzondere
Gewesren, en tusfcnen de Steden van ieder Gewest, volflrektellik err met gezag to befisfen .
Flierorrr foeg men voor,
reeledig middel, om den Prinfe grooter gezag op to
ais can
dr agen, en hot bedoelde gebrek to verhelpen ,, hot oprigten
aad van Regeeringe, aan welks hoofd Prins
vaa ecaca
4 , nl~L-IUP8 zoo gefteld worden ; dat aan deezen Raad ffaan
,, IIlO~St ?
MAURITS
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tnoesr, de bef isf ng , van alle gefchillen, tusfchen de Ge,, wesren ontflaan,, als merle dc uitvoering van de befluiten
,, dcr Algemeene taaten, zelf, des noods, door geweld ; en
,, dat voorts de Raad op nlle andere zaaken van Regeeringe
,, mugs raadpieegen en helluitcn . " Verfcheiden raadpleegingen
vielen op dit ontwerp . De Advokaat VAN OLDENI3ARNEVELD,,
bedugt, zo wel voor vermindering van eigen aanzien, a1voor nadeelige gevolgen van 's Prinf'en this hoog geklommen
gezag, words gerneeniijk gehouden voor den voornaamf~en
bewerker van het telkens verfchuiven, en vervolgens het geheel ter zijde ffiellen, van veranderinge in den Rcgeeringsvorm .a
De Kerkelijke oneenigheden, welke, kort naa den aanvang
des Beflands, de Vereenigde Gewesren, vooral Holland, begonnen to beroeren, verfchaften den Heere VAN oLr
BARrvEVELD zeer veele moeite en onaangenaamheden .
Een Mend
van gemaatigdheid, en afkeerig van het ftoutmoedig bepaalen
van duistere Leerbegrippen, neigde hij , al vroeg, over tot
de zijde der RemonIhanten , wien, veelal, de naam nagging
van de twee gernelde hoedanigheden . Eene nieuwe bron was
deeze van verwijderinge, tusfchen Prins MAURITS en den Ad
vokaat, als worciende de eerstgetinelde gemeenlijk gehouden,
den Contra-Rernonfiranten ijverig to zijn toegedaan, OrDErv- .
BARNEVELD, geli jk wij, te, vooren, hebben aangetekend, hadt
de hand behad, in den Jaare 1591, in her onttiverpen van
eerie Kerkenordeninge, dock niet kunnen flaagen in her doen
invoeren van dezelve. Van nieuws brags hij , in den Jaare
7611, dit ondcrwerp op bet tapijt, en ijverde flerk voor de
invoering. Zijn inzibr hier omtrent was, verinits, bij de ge
noemde Kerkenordening, aai~ de burgeriijke Overheid grout
gezag in Kerkelijke zaaken wierdt gelaaten , Tangs deezen wcg de Kerken to voorzien van Leeraars, geneigd tot
gemaatigdheid en vrede . En 't gefchiedde , veelligt, door,
zijne bewerking, dat in den aanvang des Jaars 1612, bij de
Staaten van Holland, her befluit wierdt genomen , hoewel de
riieuwe Kerkenordening 'log niet was ingevoerd , volgens 't
welk „ ieder Stad of Dorp , indien de RegeYering aldaar zulks„ geraaden vondt, in her beroepen van Kerkendienaaren, bij,
,, voorraad, naar de geanelde Kerkenordening zich hadde t
,, i~hik-
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fchikken ." Nog eenen flap deeds de Advokaat, ter hand
haaviuge van den Vrede in de Kerk van Nederland . Flij kende den fnaak van Koiiiiig JACOB DEN I van Engeland ; een
Vorst, beter pasfende op ears Godgeleerden Sroel clan op een
Snklijken hroon ; hij kende, bovendien, 's Vorften invloed
CjT)
verfcheiden Stats1eden bier to Lande , en hoe veal bet
Ten dieti
2Tde aidoen , indien deeze den Vrede aanraadde .
chide vndt de I-leer VAN OLDENEARNEVELD middel, orn den
Koning den waaren that der Nederlandfche Kerkgefchillen to
doers voordraagen, en voorts BrieVen van daar , airs de Algeineene Steaten, geliik ook aan die van Holland, to doers algaan , bij welke de hetwiste Leerftelliagen in zulk een licht
geplaatst wierden, dat de wederzijdlche voorflanders, be1nanbaar met de liefde tot de waarbeid, elkander konden en be
hoiden to verdraagen . Doch deeze zucht tot gemaatigdheid
was van heillooze gevolgen voor de Advokaar . Zijn zoeken
van verandering in den Godsdienst (dos noernde men zijne
firaks vermelde bemoeijingen) halt, zeide men, ten grondflage,
oindat hi) lies Land aan Spanje halt verkogt . Zeif ging hens
de - naam naa, van een Loontrekker to zijn van dat Konink .
rijk, en dat liij Spaansch geld nitdeelde, ten nadeele des Vaderlands . Het oog hebbende op den I-leer VAN 0LDENBARNEVELD, her de Fleer AARSSEN van zich gain, dat bet gezag van
zommigen niet zo vast gevestigd was, of bet konde nog wet
ver neder geworpen worden .
OLDENBARNEVELD, hoewel dos ecu voorwerp der opf'praake
van de zulken, wien zijn hoog gezag in den weg fondt, verzuimde danrorn niet, op middelen bedagt to zijn, ter bereikinge
van heilzaame doeleinden, of om bet Land van drnkkende listen
to ontheffen . Her Jaar i6t6 Jeverde bier van cen hewijs op . Bij
bet Verdrag, in den Jaare 1585, met Koninginne ELIZABET mngegaan, was hepaald, dat, ter verzekeringe van do betnaling
der opgefchortene penningen aan de Staaten, de Stad Vlislingen
met bet Kafeel Rammekens, op bet Eiland Walcizeren, en de
Ilollandiche Stad den Briel, door haare Majefeit met Troepen
zouden bezet worden, tot dat de aflosfing zou gefchied ziju .
Om den bezwaarden ftaat van 's Lands penuingen, halt men,
oc flog toe, bet werk niet durven bij de hand neemen : alto ,
bij
,,
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laat1ie afrekening, met Koning 1AnoB DEN I, gebleeken
Algemeene Staaten hem nog acht millioenen gut .
dens fchuldig waren . Intusfchen was bet Engelfche Krijgsvolk,
bier to Lande, merkelijk over de hand ; en eene zaak, welke
ten deeze tijde bet onderwerp was van bet algemeen gefprek,
deeds de ontruiming der Steden en Sterkten vuurig verlangen .
Koning JAKOB DE I was thans in onderhandeling, met Pnz~
LIPS DEN 111, Koning van Spanje , over eene huwelijksverbintenis , tusfchen zijnen Zoon , den Pr ins van bales, met de
Infante van Spanje.
OLDENBARNEVELD , voor wren niets bedekt bleef van 't geen ten Engelfchen Hove omging , kreeg
ipoedig de lucht van deezen handel . Straks doorzag bij bet ge.
vaar daar van voor den Staat, gegrond op de vreeze, dat de
Spaanfche Koning, als eene voorwaarde des huwelijks, de overlevering der verpande Steden zoude vorderen, en dat Konhig
JAKOB, die zeer ged:eld was op bet huwelijk van zijnen Zoone ;
daar aan de toeilemming zoude geeven . Straks leide hem her
gevreesde gevaar op den inval, ter beraaminge van een middel
tot losfinge der meet genoemde Steden . De - geldbehoefte vats
Koning JAICOB kwam hem wonder we! to ilade . Met dit alles
moest bier beleid to baste genomen, en de zaak in zulker voege
onderleid worden, dat de herlevering der Steden van de zijde
van Engeland wierdt voorgeilagen, om, aan onze zijde, niet
in de verpligting to zijn om de voile fomme van acht millioenerx
to betaalen. Op de volgende wijze wierdt bet link ondernomen .
Men lies de Engelfche B`zetting , in de verpande Plaatren 1
eenigen tijd, onbetaald . Zij vie! daar over klagtig aan den Ko .
ning, die de Staaten tot betaaling vermaande . Deeze beriepen
zich op de fchaarsheid van penningen, gaven bet Krijgsvolk
goede woorden, dock verfchooven de betaaling. Bij bet drin~
gen in Engeland, on voldoening der agterftellen, gaf de, Staarfche Gezant Noel DE KARON, als nit zich zelven, to vet hian,
dat de Staaten, veelligt, zouden belhriten, om alle 's l onings
agterllallen to betaalen, indien zijne Majedeit konde goedvinden, de herlevering der Steden van verzekeringe aan to bieden ...
Deeze voorllag deeds de begeerde uitwerking . De Koning, bij.
geii hrifte, zijne gen genheid betui l hebbende orlrtrent de we .
cier~
bij
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to doen, zich voor geld gereed hiekien om de wapenen te .
voeren, in gevallen van nood, tegen welken zij, bij vaorraad, bewaard wierden . OLDENSARNEVELb ijverde inzonderheid voor dit middel ; en 't gefchiedde door zijne bewerking,
dat, op den vierden Augustus des Jaars 1611, bij de meer~
derheid van Holland , daar toe beilooten wierdt . Van toen at
aan began men , ginds en elders, zodanige waardgelders aan
to neemen. Ook meent men, dat eene reize, welke de Ad~
vokaat, kort daar naa , na TItrecht deeds, aangeleid was om
't werk to bevorderen . llij vertoefde aldaar geruimen tijd
ter oorzaake , zeide men, van eerie fleepende ongef{eidheid ;
dock, inderdaad, gelijk zominigen meende, am, onder dier
fchijn, to handelen met eenige StichtfEhe Heeren , net weike
hij, reeds to vooren, gewoon was over zaaken van gewigt
ze fpreeken .
Mishaagende als de aangewende middelen aim Prinfe 1AV~
RITS waren , was het eigenaartig to verwagten, dat hij het
voortzetten van dezelve, zo veel mogelijk was, zou tragten
to verijdelen . In den Briele, onder andere, was men voor
opfchudding bedugt, en leide, am die reden, in beraad, een~ge
waardgelders aan to neemen . Doch then vondt beter geraa :
den, de tegenwoord-ige 13ezettrng onder eenen nieuwen Eed
van getrauwheid aan 's Lands Staaten to brengen. Zijne Door
luchtigheid, zuiks vernomen hebbende, brags heimelijk, teget~
den zin der Wethouderen, twee Venders Voetvolk binnen de
Stall, en zogt zijn bedrijf to verfchoonen, met hei voorgeeyen, dat hij , vernomen hebbende, hoe men van zin was
waardgelders aan to neemen, 't welk hij voor anbehoorlijl
hieldt, zulks op deeze wijze halt zoeken to voorkoomen
On aan de zaak nag een anderen glimp to geeven, en den
kleer VAN OLDENBARNEVELD gehaat to maaken, deedt men
onder 't yolk, eels gerugt loopen, volgens 't welk de Advokaat de Stall aan den Spanjaard verraaden hadt, en reeds dezelve zou geleverd hebben, indien c1e Prins zulks niet voor
koomen hadde . Een ander gerugt, tot her zelfde oogmerk
ten deezen tijde geftrooid, hieldt in, dat de tad Vlisfngen,,
door 't beilel van den Advokaat, aan zekere zijde open lag,
op dat zij to gemaklijker aan de Spaanfchen konde geleverd
worded.
Uit
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Uir het zelfife inzigt, waar mode ot.D:NBARNEVELD bet a^
iieeinen van Vaardge1ders iadt bevoiderd , verklaarde hij zici
wgen het houden van eei NaLionaal Sijnode, alzo hij van rnee
ning was , dat de zaak der Retnoulirainen op hetzelve bet en.
derljit zou delven, en diis de gezogre verandeiing in de Re
geering re gewisfer voorrgang 1]ebben . i-Iij hieldt daar over,
op zekeren tijd , een geiprek met den Flaaglchen Rernonuirantsezinden Leeraar JOANNES UITENBOGAARD , welke hens zogt to
beduiden , dat men, door 't eenvoudig inwilligen van bet Sijno .
de, geene verandering in de Rcgcering hadt to wagtn, en,
darentegen , meerder hoope bchieldc . o m de zaak der Remora .
firemen eeninaal herlIcld to zien, zclf naa dat zij in bet Sijnod
veroordceld was gcworden . I)och de Advokaac , ,vender ziendc dan de Leernar, halt eenvoudig daar op gcantwoord : If/lit

go•

's Laid, geregiigeid weggeeveli ; iA
Dc Heer VAN OLDENIARNEVELD, ill 't laatst van bet J'aar
1~i7 , ten oorzaake van zijue zwkheid en liooge jaaren, ontflag van zijn Amp : verzogt , dock, op flerk nanhouderi der
Staatenvan Holland, bioofJ hebbende, in lierzelve to zullen volharde, 'tvierdt, zedert, van tijd tot djd, met vinnige Schot1'chriften, mean en beer, nangcrtmd . Kwaadaartigheid en ongerijmdheid dongen in dezelve na den hooguien prijs . In ectl
van dezeie ., tot titel vberende Prakti/k i'vi den cpajeii
Iaad, wierdt uirgeiirooid dat iiij geld bade getrokhen vast
Spanje. Volgens eenen Brief, alt Brusfel aan Prinle

MARITS

gefchreeven, en dic, bij zijne Doorluchtigheid , gedeeitelijk
geloofvondt, zoo OLDEN]3ARNEVELD geheele KoWers met gotiden Pilioletten nit Spanje ontvangen hebben . In den zelfdcil
toon zong een antler zeer beianid LasterFchrift, doch geichreeyen en met eigen hand ondertakend, door eeneir JAi 1JANIEItS,
oorheen Notaris in 's liage, dock naderhand to ArnJlerdam,
werwaarts liij gevlugc was, oin de vervolgingen van den Fiskaal
van den Hove, om zeker andere misdand, to ontwijken . 1 Meii
las in het zelve, ,, dat men voet bij fink zettemi, en den Advot
,, kaat bewijzen zoude, dot hij honderdentwintigduizend Du
,, Goat tot urns/el, las men 'er,
,, kaatjes ontvangen bade ."
,, 't ftaat door ldmrlijk gefchreeven, op 't Register, door de
,, audere gefireelden irk gin, met naam en coenmmnin .''c Gefchrift,
deti
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Iasteringefl , en beriep zich , omtrent de meesen, op de kenn
nisIe der Staaten zelve .
Eerie uitwerking, ftrijdig met zijne verwagting, halt tit
Vertoog van den Heere VAN OLDENBARNEVELD ; her regende,
wel haast, naamlooze Schrif ten , bet eei vuilaartiger tan bet
ander. Len derz&ver , Provi/loneele Opening getiteld, be
fchouwden de Staaten als zo kwaadaartig Iasterlijk, tat zij
bet , bij openbaare Afkondiging , verboodeii , en een loon van
vijfhonderd guldens , aan den aanbrenger van Schrijver of
Drukker, uitloofden . Orn hunnen Advokaat tegen de fchend
zucht nog meer to dekken, namen zij hem, om zijne 1ang
thiurige en getrouwe dienflen, in hunne bijzondere hoede eti
becherminge . Merkwaardig is bet, tat men tit Plakaat, to
JJrf1?t Iarn en andere dear made eensgezinde Stederi , niet lies
aikondigen - ; als made , tat de Schrijvers van naamlooze
Blaanwboekjes, in de gemelde Stad , voornaamelijk hunnen
gal uitbraa!ten .
De Waardgelders en hat Sijnode waren nog de hoofdon .
derwerpen van raadpleeginge, dock tot her laatffe na genoeg
bellooten, wanneer 'er eene zaak voorviel, van welke, zeer
fpoedig, bet gantfche Land gewaagde, en die, near tat elk
gezind was , zeer verfchillende beoordeeid wierdt . 1k heb
bet oog op de gevangenneerning van 's Lands Advokant v
OLDE1BARNEVFLD,

Al tints langen tijd voedde Priris MAURITS een heimelijk
vermoeden tegen den Advokaat, als of hij eenen toeleg halt,
zijn gezag to verminderen. Dit deeds zijne Doorluchtigheid,
bij wijien, eene real fpreeken, geenzins firookende met Vorsr ..
lijke welleevendheid . Op zekeren tijd met den Staatsdienaar
in worden geraakt, bath men hem hooren zeggen : Mocjieur
1ARNEVELD, ik heb mijne ear zo lief, ads gil de uwe . Mn
den Advokaat was bet iimzonderlmeid re danken, tat aIMJRTTS, it
zijn 1reeven na de oppcrheerfchappij, verijdeld wierdt ; van
wells gedrag hij, in zeker gefjrek met de Prinfesfe Weduwe
van WILLEM DEN I, voor reden gaf, tat zijne DoorIuchtig
bait , de opperfie magi zoekende in de Vereenigde Gewesten
in zijn eigen verderf liep . Met tit alles noenide men vie
voornaame oorzaaken, die 's Prinfen Inisnoegen tegen den skis
voka*
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iokaat gewekt hadden en voedtIen . De eerie was, ijne be
gunfiiging van de Rernonflranten, die aan de Overheid groo
ter gezag in bet Kerkelijke toefchreeven
dn hunii tegen
fireevers en, diensvolgens, zijne bewerking dat, op 'a Lands
Hoogefchool to Leiden, Hoogleeraars van de zeffde denkwij
ze verkoozen wierden ; waar door bet getal van RemonItrants
gezinde teeraars allengskens niioest toeneemen
Ecue tweed
oorzaak was, liet aanneemen van Waardgelders ; watt UI11 , als
eene derde, zeer naauw verknogt was , bet afneernen van
eenen eed van getrouwheld, aan de Staaten en den tegenwoor
digen Regeeringsvorm, van de Bezettingen in zommige Stern
den . Ten laattie kwam bier bij, bet voorgevallene to Utrecht
alwaar de Advokaat bewerkt halt , dat de poogingen van Prin
fe MATJRfl's, oin de Waardgelders to doers afdankeil, ongelukkig flnagden .
Om alle deee redenen hash zijne Doorluchtigheid eh
geweldigen haat opgevat tegen den grijzen Staaisdienaar , dat
bij veelen de vreeze huisvestte onitrent eenige gewelddaadige
onderneeming . HUGO DE GR00D, hebbende hooreti mompelen,
alsof 'er een plan beraamd was, om eenigen uit de Vergidering van Holland in verzekering to neemen, gaf 'er den Advokaat kennis van, en terens in bedenking, of hj niet geraaden vondt, zich na eenige verzekerde Stad in veiligheid t
begeeven . Doch de Advokaat vondt zuiks onnoodig, aiza
hij omtrent deezeri tijd, van nieuws, door de Staaten lii
bijzondere beicherminge teas genomen
Dc Raadsheer E1tKnowr, van een tinder Staatslid rerzeld, den Heere VAN otDENBARNEVELD kooniendc aanzeggen, dat hij voorzeker oud
gevangen worden, vondt den grijzaart zitten op ziju Koelvat, met zin 1okje in de hand, en bekwam tot antwootd a 't
zijn booze rnenfchen, en voegde 'er nevens, onder 't afligteii
van zijn Mutsje Mijne Iieeren, 1k bedank u voor de waarm
[chuwing. Len bezoek van den Predikant UITENB0OAARI wa
't 1aatfe, welk hij in zijn eigen huffs ontving. Een half ufir
daar naa, 't was 's morgens tusfchen zeven en acht uure van
Zondag den negetientwintigften Augustus des Jaars i6i8, tradt
hij in zijne Koets, en rcedc iia bet Hof . Terfiond naa zijn
komst, verzogt zUne Doorluchtigheid, door eenen Kamer

her
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beer, hem to fpreckeii . De Advo\aat begaf zich na bet gewqone vertrek , dock wierdt daar uit geleid in een antler .
Tiler ontving hij , van den Luitent]t van ' Prinfen Lijfwagt,
de garnscli onverwagte aanzegging , in naame der Algemeene
Stten, dat hij zich moest gevangen geeven . 't Onregt, in
tusfchen , gebruikte de Luitenant den naam van Algemeene
Staaten, dewijl, zedert, duklelijk is gebleeken, dat de gevangenneemiflg beftemd was door llegts drie Leden der Algemeeiie Vergaderinge, welke, naa de uitvoering, derzehrer goed
vinden daar op verworven, zonder dac alvoorens deswegen
eenige voor!]ag was gedaan
Men weet, dat to gelijk met
den Advokaat, de Ileeren HOGERBEETS, Penrionaris van Lei.
den, en HUGO DE GROOT, Penfionaris van Rotte ; darn , in
verzekering genomen werden.
De Staaten van Holland, door eene faate1ijke bezending
van Afgevaardigden der A1geneene Staaren , van bet voorgevallene kennis bekoornen hebbende, gaven drabs tot antwoord,
dat bet gebeurde bun bedroefUe, en zij lietzelve aanmerkten
als eene fchending van 's Lands vrijheid en geregtigheid . Ten
'zelfden dage wierdr bij de meerderheid betlooten (de Steden
Dordrecht, Arn/Jerdarn , Sciziedarn , Enklnijzen ,. Edam en
Purwerende namen 'er geen dccl in, zo
mm
ala in bet inondeling antwoord) nan Prinle MAUjT5 to kennen to geeven
,, dat men, onJer andere, door de gevangenneeniing van den
,, Advokaar, de hoogheid, vrjheid en geregtighefd des Lands
,, meende gekwetst to zijn ; en diensvolgens zijne Doorluchtig,, held, als Stadhouder, verzogt, dat hij daar in geliefde to voor
,, zien ." Geen nicer bepaalend befcheid kwam bier op van
den Prinfe , dan dat ,, bet voorgevallene niet op zijnen last,
,, maar then der Algemecne Staaten was gefchied, die onder
,, meld moesten wordeii, zuiks niet zonder reden gedaan to
,, hebben ."
I-Iartgrievende, intusichen, was de tijding der gevangennee
mirage van den Advokaat, voor deszelfs hoog bejaarde Echt .
genoote, gelijk ook voor zijne eigen en aangehuwde kinderen . Zijne twee dogters waxen gehuwd aan de Heeren y
DER MYLE en VEENUU1ZJLN . Verzeld van den Heere VAN GROE
NEVELD, ouditen Zoon des gevangencu, vervoegden deeze
zich
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rich ten Hove, op Zondag nanmiddag, met verzoek fiat nan
htinnen Vader, oin deszelfs ouderdom , zijn eigen huffs tot
cene gevagenis inogt gegeeven worden .
Geen nnder antwoord gaf hier op de Prins , dan fiat Zuiks ann de Sttcn
Generaal ftondt ; 'er nevens voegende : Uw' Vader zal gees
iced gfchieden , niet mccv dan w :j zelven . De Heeren vr
SCHAGEN en VAN ASPS EN , be den befchreeven in de Ridderfchap van Holland, ornrent deezen zeifden tijd, des Advo
kaats ont(]ag zoekende, drongen door tot in de 1(amer, char
1ij zttt, cii begeerden deszelfs vrijheid . 1 -her uit onfflondt
eenig gerugt ; wear op de Prins toefchietende , bevel fiat den
Edelen hun geweer ontuonien, en zij in bewaaring zouden
gehouden worsen . Nogthans verkreegen ze, onder handtastng, hun ontflg . VCTf'cheiden perfoonen, orn hunne voorgaande geniieenCc'hap met den Heer VAN OLDENnARNEVELD,
vertrokken thans uit 's Graaveuihige.
Order sit :files zat de Advokaat, nict flegts zonder ver
boor, lunar ook zonder toegarig van bloedverwauten en vrienden ; eene guest, egter, die zelden worst geweigerd . Van
dies tusfchentijd bediende zich Prins MAURiTs, tot bet meeker
van verandernge in de Regeeringe van zommige Hollandiche
Steden, vooral de zulke, de onder vermoeden lager , den
Advokaat to )jn toegedaan, en deszelfs loslaating to begeeren .
De Regenten , welke thans op het kusfen kwamen, waren
iieden, die, an zijne Doorluebtigheid hunne verhefliug fchuldig zijude, van derzelver hand vloogen . Niet zonder merkelijke moelte gefchiedde deeze verandering girds en elders, onder andere to FLorn en 11kmaai, vooral oak to Am/lerdam,
2lwaar de moedige Burgemeester CORNELIS PIETERSZOON IIOOFT,
de wederregteliJkheid van den tegenwoordigen handel, in eene
kiemmende retie, hoewel vrugteloos, den Prinfe onder 't oog
brags .
Ondanks de weigeringe van toegaag san zjue Vrienden,
bleef, nogthans, de Advokast nict onkundig van 't geen bufften voorvieh Men gaf 'er hem, onder andere, kennis van
door middel van Briefjes, hem toegezonLen, omvat in dunie
pennefchagten, en geftoken in fchoone Saffraanpeeren . Langs
deezen weg vernam hij de buitengewoone veraiidering in de
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In de maand januaril des jars 1619 raadpleegde men, ter

Vergaderinge van Holland, over her aanflellen van Regters .
De twee Leden , met welke de Orde der Ridderfehap , door
bewerkng van Prinle MAURITS , onlangs vermeerderd was,
warm dear bij tegenwoordig. Men beg gem k , ecriang , vier .
entwintig Perfoonen tot de merkwaardige bediening ; twaalf
tat Holland, en twee uit ieder der zes overige Gewesten .,
op den zevenden Maart begonnen deeze Regters bun onder
zoek. Drie dagen verliepen 'er, eer men hin rut antvoord
.01' de voorgeftelde vraagen konde beweegen , vei mds hij de
wettigheid ,tier Regteren , bi aanhoudenheid , ontkende . Dc
Staaten van Holland, hieldt hij ftaande, warm zijne Meest rs
.en bevoegde Regters ; voor deeze , indien men jets tegen
hem hadde , moest hij to regt gefleld worden , en niet voor
Afgevaardigdeii der Algemeene Staaten , als die geen zeggen
hadden in de bjzondere Provincien.
Nugthans namen de
ondervraagingen eenen aanvang, en duurden tot in de maiid

April , zonitijds twee of driemaal 's daags . Dc bekentenisfen,
onder voorbehouding van zijn regt tot beroeping op de Stagten van Holland gedaan, zullen wij bier laaten volgen, de
wiji dear uic ken worden afge!eid, aan welke misdanden men
den Advokaat fchuldig hieldt . Hij beleedt den ,, van den Ko'
,, ning van Frarikrijk een gthhenk to hebben ontvangen,, ter
,, waarde van twintigduizend guldeHs, volgens belofre, hem
,, in den ware 1598 gedaan. Van eenige Fleeren halt lei; ins
geliks geCchenken genooten, voor gedaane dien1en, van an
dere geweigerd, dock van de Spaaniche zijde nook iers
, ontvangen . Zekere woorden, hens to taste geled door de
,, Heeren AARSEN cii BERK, en voor twaa!f jaaren gefprokeu,
,,, konden hem niet tot fchuld gerekend worden, of zouden,
,, indien den Lande dear aan gelegen lag, niet zo Tang very zweegen zijn gebleeven bran de overdragc der Opperheer,, fchappije over de Nederlanden aan den Koning van Frank,, rijk, hadt hij nininier met ieiand gehandeld . Hij halt
, waarlijk gevreesd, dat Prns MAURITS na de Oppermagr,
, timers na meerder gezag t}ondt .
indien eveiwel zijne
,, Doorluchtigheid zich deswegen san hrn liadde wilier ver,, klaaren, en, naa bet hooreii van zijne bedenkingen dear
te
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tegen, de opening ter Staatsvergaderinge hadde goedgevonden, 7011 hij ze met genegenheid gedaan hebben . Uit de
gellrooide Schotfchriften en gepleegcle dandeiijkheden was bij
bUT] de vreeze oiitflaan, dat men verandering in de Regeerig zogt door oproer , en dear van , voor drie of vier
jaaren, opening gedaan ter Vergaderinge van Holland, ; oak
halt hij den Prinfe vertoond , dat , volgens de loopende gerugtdfl , de Contra - Remonftranren niet to vreden waren,
ten zij de Prins Graaf van Holland ware, en dat hem van
goeder hand berigt was , hoe zeker Burgemeester (REINIEIt
,, PAUW ,
van ilinjierdarn ) gezcgd halt, dat her ears den
,, Advokaat ftondt, zuiks voor to llaan ; hoewel de Burge1 meester naderhand verklaard heat, dit niet bedoeld te heb,, hen . In zijne Brieven aan KARON (Staatlchen Gezant in En,, geland) gefchreeven met een bedroefd hart, en daarorn , nieen,, de hi ; , verfch on1ijk, halt hij gezien op zulke 1<erkelij,, ken, die aim de Overhid het gezng in Kerkelijke zaaken
Met een good oogrnerk bath hij de
,, onttr3kkel] wiklen .
Befluiten tot vrede en verdraagzanrnheid bevorderd, alto
,, hij de gefcliillen niet van dat gevigt oordeelde, dat de
,, Kerkvrede ~aarorn moest gefloord worden : to minder nog,
,, omdat, bij het opvatten der wapenen, niet flegts vrijheid
,, van Geweeren, maar ook openbaare Godsdienstoeffeninge
,, was toegellaan ; wear van de blijken waren de Luther,, fchen en Doopsgezinden . Dc verklaaringen van Holland,
,, Utrect en Over :isfel, re en het Sijoode, hadt hij opge,, geeven tot bewanringe van het re t der Gewesten . Holland
en Utrecht hadden refit , ter hunner verzckcringe, Waardgelders aan to neernen, en mogten dczelve niet buiteii hunne bewilliging worden afgedarikt. Ann eenigc Kolonellen
,, hadt hij gezegd, dat zij vooral ann de Staatcn, hunne Be, taalshecren, en nan de Staaten en Wethouders der Steden,
dear zij lagers, gehouw en getrouw zijn moesten, volgens
hunnen eed, in zanken, de hoogheid en wetter der bijzondere Gewesten, en niet de Algemeene Stanten beereffende .'
Tot nog toe was men in ouzekerheid, hoedanig een lot
den Heere VAN OLDENRARNEvELD wedervaaren zoude. Zomittien voedden wel eerie verwagting orntrent een vonnis
,,
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ies doods ; dock zulk een uiterl'te koude, over 'c algemeen,
tie Landzaaten, geen geloof vinderi . Men wierdt eeniget'
iaare ult -deeze ouzekerheid gered , aims de verfpreidirig
van de Uitfchrijving van eenen Biddag , in welke gezegd
wierdt, ,, dat de perk en Stoat, aims eenige jaaren , door'
,, ftaatzuchtigen , tot bevorcieringe van hunne bijzondere oog
,, merken, in hat uiterfle gevaar gebragt zijnde, door hat
,, bijeenroepen van een Nationaal Sijnode genoegzaani gered
,, waxen , en dat men , eerstdaags , een wettig oordeel vex„ vagUe over de zulken , die den ftaat van bet Land beroerd
" hadden ." Naa deeze Uitfchrijving , en uit de wijze , op
walks zornulige Predikanten predikten, dankten en baden, was
hat ger-eedelijk of re leiden , walk eenen keen de zaaken zouden neemen . De Franfche Gezant MAURIER verzogt gehoor
bij de Staaten , en vermaande dezelve tot zagtmoedigheid.
Priers MAtJRITS , in 't bijzonder, zogt hi onder 't oog to
brengen, 1e Vorflelijke grootheid van 't bewijzen van guest
nan de zulkeu , door walks hij zich beleedigd oordeelde.
Doch dt hadt even weinig vrugts, als hat inleveren van Verzoekfchriften en Vertoogen, door de Eclitgenoote en kinderen
van den Advokaac, ten behoeve van hunnen Man en Vader .
Vrugtloos verzogt, daarenboven, de Advokaat zelve, op eenige
punten nader gehoord to worden .
Nogthans wit men, dat
Pries MAtJRITS zich zou hebben last n overhaalen om OLDEN_
BARNEVELD in 't leaven re taaren, indien zijue vrienden voor
hem om vcrgitTenis hadden willen verzoeken . Doch daartoe
oordeelden zij , Geweetenshalve, niet to molten verilaan .
Op Zondag, den twaalfden Maij, ontving de Advokaat ccii
bezoek van de Fiskaaleu VAN LEEUWEN en SYLLA ; hem koo .
mends aanzeggen, nit naam der Algemeene Staaten en der
Regteren, dat hij zich hadt to bereiden tegen den volgenden
dag, om to koomen hooren hat voriris des doods . Vol van
ycrbaasdheid riep de oude Man hier op Uk : ,, flat vonnis
,, des doods! bet vonnis des doods! dat had ik niet verwagr .
1k meende dat men mij nog zoude gehoord hebben . 1k
, had zomniige dingen geileld, die ik meende to veranderen,
, als door gramfchap verrukt zijnde .'Cinder 't ftthrijven anti

lDij

zjne Fluisvrouwe , waar toe hij vervolgens vrij held verzogt,
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liaorde men hem ver!cheidenmaalen bij hem zelve zeggen,
dat 1k tech wise , waarom ik 1'lerven rune: 2 Den Middelburgfchen Pr.edikanr ANTHQN1US WALRUS, kort daar naa bij
hem gekoomen otn hem to troosten is zijn uiterile, zondt
l,ij aan Prinfe MAURITS met een tweeledig verzoek : eerst, om
vergiffen s, zo hij lets tegen hem mogt misdaan hebben ; vervolgens, dat liij zijne kinderen wilde gunltig zijn . Doch in
bet verzoek -om vergiffenis wilde hij niet hegreepen hebben,
Pardon of intrekking van het vonnis des floods . Verzeld vats
Dog twee Leeraaren ult 's Hage, LAMOTLUS en $EYERUS, be .
eidde zich nu de Heer VAN OLDENBARNEVELD tot (lerven ;
zonder, evenwel , tot de bekentenis to kunnen gebragt wor'ien van den flood verdiend to hebben . In den nacht vraagde
bij aan eenen flat Predikanten, zal mijn cROTIUS ook flerven g
en ook UOGERBEETS ? ' er .nevens voegende : flat zou mij jam.
tneren : zij zijn nag gong, en zouden den Lande nog veal
,dense kunnen doers ? Naa eene wijl 'tijds in zijn Fransch
Pfalmboek te hebben geleezen, zogt hij eenige rust ; dock
deeze niet kunnende vinden, tees hij bij tijds, 's anderendaags,
uit het Bed, en deeds, met de uiterite bedaardheid, door
zijnen lDienaar, zijn hembd van vooren open fuijden ; hem
voorts zijne Nagtmuts coereikende, met bevel om hem die
ree rug to geeven, wanneer hij 'er om v~aagen zoude . Vroeg
in den morgen verzogten Mevrouw VAN OLDENBARNEVELD
en haare kinderen den oude Man nog eens to fpreeken ; waar
op de Regters hem lieten vraagen, of hij lust hadde, zijne
Huisvrou`v, Kinderen en Kindskinderen nog eens to zien,
dock lieten here onkundig van hat verzoek weshalven hij
ZUIkS ongeraaden vondt . Naderhand zondt OLDENI3ARNEVELO
nog een briefje aan zijn huffs, met oogmerk, inzonderheid,
k AMrEN den zijnen aan to beom zijnen getrouwen JAN
oeelen .
Il idlerwiji was bet Schavot geplant , op bet Binnenhof,
voor de ven`lers van den Trap, die na de Groote Zaal leidt,
rer re t~r,zijde. Tusfchen ache en negen uure brags men den
Advo!;aat op de lone tan bet of, voor de vierentwintig
egrets, de drie Fiskaalen en den Griiher, die hem zijn
'omnls veorlas ; de vooznaa e inhoud daar van was de eigen
be-
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ekentenis van den Advokat, welke wij boven liebben mede
gedeeld ; wairom hij verweezen wierdt tot hot Zwaard, net
verheurdverldaaring van alle zijne goederen . Naa dat hot Von•
is gcleezen was, gaf hij to ver1aan , dat mcii mer hack af.
geleid uit zijue bekentenisfe , dan char i
lag opgell :oren.
Ook zogt hij jets in to brengen tog :n de vrbeurdverkIaring.
Doch DE V000D, Burgerneester van /Irnlzew, een der 1er*
twintig Regceren, belette hem lies verder fpreeken , met
bet zeggen : Uw Vonnis is geleezen ; voort, v'wt . Mt wag
geleude fchreden, feunende op zijn ftokje, dock nit en
edaard gelaat, ftapte flu de Grijzaart na lies HoftUiavor .
Eerie diepe zucht loozende, en, veelligt, gedagtig aan ziju
voorgaande aanzicn in den Staat, riep hij uit
o i ;od, pat
koonit 'er van den rnencch/ Thans zjnde nedergeknietd op
de bloote planken, deeds LAMOTILJS een gebed, van bijkats
eon vierendeel irnrs , 't well, zijnen ontroerden Geest een
weinig tot bedaaren brags. Zich char op tot de znirengevloei_
de menigtc wendende, fprak hij :, ,, Mermen , geioofc nkt, dat
1k een Landvrraader bon. 1k heb opregt en vroom ge .
,, handeld, als een good Patriot, en die gal ik frerven ." N
was zijn elude op handen . Met behu!p van ziinen Dienaar
ontkleedde hij zich, dette zija grijs hofd met zijne fluweeJen S1aapmut, trok dezelve voor zijne oogen, en knielende
voor den Zandboop, fprak hIj tot den Scherpregter, pak
bet kort, tnaak bet kort . Do kick hadt nog geed half tie
uure geflagen, of hij bide hem hot hoofd voor de voeten,
itiet enen flag, zo wel getroffen, dat hij, met hot hoofd,
ok eenge ftukjes van de vingeren wegnarn, vermids de
oude Man do handen, in eerie biddende geftalte, zeer 1]abij
ann den hall halt opgeheeven . Eenigen uit haat, anderen uic
liefde, doopten hunne Neusdoeken in bet blood , of bonden
'er bloedig zand in . Uit zekere mantekeimingen blijkt, dat Pries
\iAURITS, ftaande aan een venfler boven hot Schavor, de vol .
voering van bet Vonnis met elgen oogen heeft aanfchouwd,
As, aches char aan wierdt her Lijk in flute begraaven.
Zulk eon erode hadt, in den ouderdom van eerienzeventig
janren en ruim zeven mnaanden , Mr . JoAN vw OLDENBAR.
rvLD, Bidder, fleer van der Tem?cI, Berkel en Ride n4
r;js,
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ijs, Advokaat en Groot - Zegelbewaarder van Holland, welk n post hij, adder veelerhande wederwaardigheden, na genoeg drie~ndertig jaaren hadt bekleed . Bij zijue Echtgenoote,
MARIA VAN UTRECUT, hadt hij verwekt twee Dogters en twee
Zoonen ; de twee laatstgenoelnden, onder de naamen van Heeren VLN GROE1 EVELD en STOUTENBURG, wierden, zedert,
vermaard, om eenen toeleg, uit wederwraake van den flood
buns Vaders, op bet leeven van Prinfe MAURITS ondernomen .
Zie nRANDT, Rift. der Reehtspleeginge ;
Leeven van O/denbrarneveld ; UiTENBOGAARD, Kerkel . Rift . enz .

OLI)ENSEEL, voor deezen een fraai Steedtje in de NederTanden, nog tegenwoordig de hoofdplaats van bet Drostampt
'wenthe, in de Provincie van Overijsfel, niet verre van de
grenzen van bet Graaffchap Benthem . Oldenfeel, of, gelijk
zommigen fchrijven , 0ldenfraal, zou zijnen naam ontleend
hebben van de aloude Sabers, die bier hunne woonplaats
plagten to hebben . Gewisfelijk is deeze Plaats van hooge
oudheid, indien 't waarheid zij, flat BOUDEWYN DE I, Vrijbeer van Klcrf, dezelve van Keizer LoDEWYK DEN GoDVRUG1IGKN ten gefchenke ourvangen hebbende , in den Jaare 817
Tsar met Vestingwerken heeft voorzien . Prins MAURITS maakte 'er zich meester van, in den Jaare 1597 .
De Markgraaf
VAN SPINOLA, ii] den Jaare i 6o~ , dezelve voor de Spanjaards
bemagtigd hebbende, bleef zij in die handen tot in den Jaare
1626, wanneer Graaf ERNST KASI IIR VAN NASSAU de Plaats
itnnam , en, op hoogen last der Staaten , de Vestingwerken
1fi1egtte .

Lie Oudh. van Deventer .

OLDt~sdnoo'r, een Dorp van merkelijke oudheid, in Friesland, in do Grietenij Schooterland, onder bet hwartier van
Zcverwol den . Weleer iiondt bier een Klooster van de Duitlle Orde, gefigt in den Jaare 1299 , ten behoeve van Adelijke
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welke de gemelde Orde hadden aangenomen.
Zedert wierdt bet eene verblijfplaats van Priesteren en dienstdoende Broederen . Het vermaard adelijk Geflagt VAN sTERIN .
GA was uit dit Dorp of komUig .
lijke Juffers,

Zie Oudh, van Vriesland.

OMMELANDEN. Dus noemt men bet platte land der Pros
vincie van Gr anirgen , in onderfcheiding van de Stad. Groningen en O ;nmelanden, of ook wel Stad en Land, is de
benaaming, onder welke bet geheele Gewest words uitgedrukL
Zie vender 't Art, GRONINGEN.
ONZENOORD, eene Vrije Ileerlijkheid, met eene klein Dorp,
in bet Land van 'ensden, meer bijzonder in de Langeffiraat.
De aloude en eigenlijke benaaming is Hoa,daoirde. Vor rm,als
ilonden voor de Heerlijkheid zevenentwintig Huizen aangetekend . Een geweldige Brand, in den Jaare 1746, in bet Dorp
Ylijmen ontflaan , heeft ze meest alien tot asiche verteerd .
De vlamnlen, boven den wind nitgebroken, en tangs de Straat
voortloopende, leiden, zo in het Dorp Onzenoord, als to Vlijmen en Nieuw Kuik, in korten tijcl, otntrent driehonderd
Huizen in koolen . Van tijd tot tijd beefs men nieuwe Huizen aangetimmerd .
In de Heerfjkheid legs een Kafleel, eeu
deftig oud gebouw, met uitgebreide plantaadjen en aangenaame wandeidreeven olnringd.
OOLTGFNSPLAAT, met Bozo met, eene Ambagtsheerlijkheid in
Zuidholland, in den , ande van Puttee, meer bepaaldelijk in
het Zuidoostlijk gedeelte van het Eiland Over fl-.k'kee. Void
gees zommigen zou hot dien naam ontleend hebben van eenen
Visfcher , OOLTJE genaamd , als den eerflen vinder van de
Plaat. Anderen , ()dulfsplaat voor de eigenlijke benaaming
houdende, leiden die of van ST. ODULFUS, aan welken eer.
tijds de Kerk was toegewijd . De Landen, welke, zints de
eerf a bewooning, van tijd tot tijd, zijn aangedijkt, worden
Ebans begroot op zeveneuzestighonderd en zevenenzestig Ge-

mete
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ieren en tweehonderd negenendertig Roeden . Volgens de
laatfte opteiling zouden 'er drieltonderdnegentien Huizen ftaan,
iievens vijf Meef1ooveii en twee Koorurnolens . Dc Aardappe
1en welke men wijd en zijd, odder deli naam van Zeeuwfche,
vent worden, voor een good gedeelte, bier geplant . Een
langen reeks van jaaren beefs de Ambagtsheerlijkheid behoord
au den Huize Vflfl AARSEN .

OOLTGENSPLAA, bet Dorp in de boven gernelde Heer1ik
heid, legs in bet Oostlijk gedeelte van dezelve, aan bet HoI
'ands Diep, waar mode bet gemeenichap beefs, langs eene
zeer goede Haven, van een Spui voorzien, door middel van
welke bet Binnen water geloost, en bet Buitenwacer kan gee
weerd worden. I-Jet Dorp, walk jets van de gedaante omen
.rad heeft, is fraai bethrnierd, met ongeveer honderdtwintig
IIuizen . Aan den mond den Haven plagt weleer een Schans
to leggen, then men, nanderhand, beefs laaten vervallen . Be
lialven de Hervormde Hark, die hanren eigen Leear beth
en een defog gebouw is, ftaat 'er een aanzienlijk Raadshuis %
van verfcheiden vertrekken voorzien, eene Wang en een Weesiuis, dat voor ruim vijftig jaaren geboiiwd w'ord's . Ikhalvett
eene Jaarlijkfche, words bier ook eene Weektnarkt gehouden .

OORGATEN.
Dus noemt men, to 4;J2fierdarn, de opening
n verfcheiden hooge houten I3ruggen, flegts met eene enke1
plank gedekt, door bet ophaalen van welke zij doortogt vetleenen ann Beurtichepen, en andere Vaartuigen, raids deezo
fret want en andere Zijtouwen losmanken . Veal minder oni
agtig zijn deeze Oorgite, dan de Wippen of Ophaalen
van welke men zich nan andere lasgere houten Bruggen moat
De uitvinder char van was, in den Jaare 1596,
bedienen
1EIDRIK JAKOBSZUON STAETS, Stalls-Tinunerman . Reeds to voo
ran warm de O~rgaten niet onbekend ; want men vindt reeds,
in den Jaare 148!, van een Oirgat nan de Nieuwe- Lirug
gewag geninakt. De openingen in de Panlen, rondom de Stall,
welke met Boomers gefkoten worden, plat jnn ook OoFga
tog

oORSCHOT.
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ten to noemen.

Van eene andere gedaante zullen dus de ear
ds gebruiklijke geweest zijn .

Zie

WAGENAAR,

lie/clirijy, yaws 4w

fierdam.

OORSCuOT, een aanzienlijk Vlek , in de Meierij van 's HerY
togenhosch , onder het Kwarti~er van Kemperdand, vier uuret
ten Zuiden van de Stad 's llertoenbosch . Het getal der Hui.

zen words oh negenhonderd begroot. 'Er than tweet Kerken
de eene, zijnde de kleinfte , aan sT . ®DULFUS , de andere,
weal grooter, aan ST . PIETER gewijd .
De eerfte , een zees
oud gebouw , volgens een aangenornen Volksbegrip , van de
tiiden der Romeinen, words niet sneer tot hat oorfpronklijI
oogrnerk, near tot eene Waag gebruikt . De Groote, eertijds eene Kollegiaale Kerk, praalt nog , in bet Koor, met
de kunftig gewerkte Gefroelten of Zitplaatzen der Kanunnikeri
als made net de pragtige Graftombe van bet Stamhuis vatr
rVJFItoDE, aan 't week eertijds deeze Plaats in eigendom be- .
hoorde.. Het Gebnuw, aanzienlijk door zijne Bouworde ei
grootte, en, ten dien opzigte, do Hoofdkerken van verfchei .
den Nederlandfche Steden evenaarende, ontvangt nag meet
luisters, door zijnen i}and op een ruim Marktveld . De hooge
'ores pronkte, eertijds, met een fraai Spits ; dock dit, eene
door den Wind, en andermaai door let blixemvuur merke
lijk befchadigd zijnde , heeft men , zedert , dirt Toren met
een laagen Kap gedekt.
De Hervormde Leermr, welke ire
deeze Kerk den dienst verrigt, predikt insgelijks in hat
Dorp' Best
orfchot behoort , voor de eene heift , aan
Hun bog Mogenden de Staaten Generaal ; en voor de andere heift, aan een bijzonderen Hear . Te gader, dock beurt
om bears , fiellen zij de negeerinb aan ; zij befiaar uit ze •
yen Schepens , zeven Gezwoorenen , zeven Raadsmannen,n
twee Kerkmeesters en drie Armmeesters . De Schout of
Drosfaart, evenwel, wards door den bij,zondere Half-Hear
angeiteld,
Ee
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Een zonderling voorval , in den Jaare 1663 to Oorfchc
gebeurd, is der aantekeninge wel wardig. ARNOLDUS FEY
Geneesmeester der Plaatze, hadt zich , tints eenigen tijd, door
ge1uk ige geneezingen zeer verninard gemaakt . De toeloop
iiin Lijderen , die , meestal , gelukkig goholper] wierdn , natti
hand over hand toe . Dit baarde oprnerking, dock vo©ral,
tat de eere der geneezinge wierdt toegefchreeven aan de wont
derdaadlge kragt van bet Lijk vin zekere MARGARETA VAN
VALKENISSE , IVfoeder van een Nonnenklooster to OorfcJ,ot,
in den Jaare 68 , en dun ruirn vijf jaaren to vooren over .
leeden . De zulken, die aan wonderwerken, in onze dagen,
seen geloof floegen, zogten de oorznak der ongerneene Geneezingen in cene lieilzaame Olie, welke het Lijk, door het
eene ofany ere behoedmiddel tegen de verrotting bewaard,
-uttleverde. Dc Algemeene Staaten, eenig bedrog vermoedende, of voor de nitzinnigheden den l3ijgeloofs bedugt, deeden
1ier Lijk overbrengen in eene Kainer op bet Stadhuis to
's Eertogenbosch, om aidnar door bekvaame Ontleedkundigen
onderzogt to worden . Zij vondcn bet, in ccii geflootcu kist,
nls eene tonne opgelchikt . I-Jet bleek geopend gcwecst, de
lngewanden dear nit genomen, en de plants dear van aangevuld to zijn met fiju gemaalen Allernknopjes . De 1-Juid was
iiitgedroogd en gerirnpeld, bedekkende niets enters tan do
beenderen . Allen gaf cenen reek van zich als vermolfemd
hour . Naa bet Lijk this gefchouwd, en 'er niets ongerneens
nan bevondeil to hebben, wierdt hetzelve, in tegcnwoordig
held van Schepenen van 's He;-:ogenbosth, in ccii afzonderlijk
Koor van de St .
ans Kerk begraaven. Hoewel bet gerugt
der Flcilige Nonne allengskens verdween, hehieldt, nogdians
de FJeelnieester zijnen toeloop , en verrigtte nog verfcheiclen
treffende geneezingen .
van de
Zie OUDENHOVEN, Befchrc
Me/ cry.

OosT - BARENDRECIIT, cene Ambagtsheer1ijkheid, onder Zuidholland, in den Riederwaard, en ccii Hollandsch Leen, worrn
dende begroot op zevenhonderd Morgeus Land .
Zij beefy,
ggees
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ge~n I~orp, noch gevolglijk eene Kerk . De opgezeetenen,
bier en char verfpreid, verrigten hunnen openbaaren GodsM
rlienst in bet aangrenzend Ambagt West - Barend ccht.
Zie

OUDENHOVEN,

J3efchr. van Zuidhola

land.

OosrnRoErr ; weleer een Klooster, buiten de witte-Vroua
wenpoort van Utrecht .
Het was in tweeen verdeeld ; de
eene helft wierdt van li onniken, de andere van Nonnen bewoond . Her omleende zijnen naam van den broekigen grond,
op cvelken het, ten Oosten van de Stad, lag, lie H . MAAOD
en ST. LAURENS warm 'er de Befchermheiligen van, cn de
f'igter Bisfchop GODEBALDUS, in het begin der Twaalfde Eeuwe. Naar de ilrenge onderhouding van de Orde van BENEwICTt7s, naar welke Kloosterlingen leefden j noem le men dit
Geiligt, bij wijlen , den Kerker der Orde. Zo niet van alle,
immers van een goed deem der Landerijen van de Heerll jkheid
Zuilen, was de Abt eigenaar . Van her dat zijn aanzien net
gering was . Op de Landdagen van her Gewest, halt hij zitting onder de Staaten, voorts zijn afzonderlijk regtsgebied
en zeer mime inkonti}en . Eerst tlondt bet Vrouwelijk gedeelte van bet Klooster, waarin Been andere dan Adelijke Duffers
wierden aangenomen, onder eene Priorin . Aangroeiende rijkdom en moister deeds haar den naam van Abtdisfe opdraagen,
met eene Priorin onder haar.
In bet fel(le der Spaanfche
Oorlogen, wierdt her gewijde Getligt verwoestb
In de Kerk
$agen verfcheiden luiden van aanzien begraaven : onder andere
+Graaf WILI~EM VAN RENNENBERG, Beer van Zuilen en West ,
reek.
Zie Batavia Sacra ; Hi/I, van
Utrechtfche Bisdsrn .

OoSTntrnb , in Stoats Viaanderen y onder her Prije van
Sluis, ongeveer twee uuren gaans ten Noordoosten van de
Stad van dien naam. Her is eene kleine Stad, van hooge
OUt~~
S s
XXLH . DELL .
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oudheid, eertijds van Vcstingwerken voorzien, doch die ar
voor lang geflegt zij"n. Granf nlAURITS VAN NASSAU maakre
zich, in den Ja~re 1664, mecster van het Sredelten, 't wellt
zedert ill de magt der Staaten is gebleeven. Men tclt 'er om-'
trent honderd l:iuizen, en, ondanks dit klein gNal, twee
Kerken: de eene wordt door de Nedcrduftfche, de andere'
door de Walfche Hel'vormden gebruikt, Wijders heeft men
'cr een Raadhuis, 't wclk up een Plein Ham. In hetzelve
vergadert, van tijd tot tii d, de Regeering, welke belbat uit'
TIaljl1w, een Bllrgemeester en vier ~cl1C'pel1s; zij worden door
de Algemeene Stanten of derzelven Afgevaa:digden aangefl:eld •
<.loch begeevcn zelvede Ampten van GrifGer en Ontvanger.
Niet anders dan in IJaam heeft het Plautsje gemeellfchap met
als befla,mdc cen liunmerkelijk ge·
Lalld van J{qdMi'd'. als mede, nevens verPoldertjes, de wederhdf. vun den Hendriks.
Prins Iriltems - P,dtler, van welke de andere
regtsgebied van het gemelde Steedtje bdlOorto'

OOSTBURGER - AMBA!1T,

c.lcelte van het
fcheiden andere
Polder en van
helft onder het

(Don

geoooren omtrent den Taare
KAR~L DEN V;
&l'rceld bij eene Hoogduitlche Adclijke Juffer, VA:-I PLOMDES
J::,;;laamd. J1eimeJijk wicrdt hij, in Spanje, opgevocd b:j LOUIS
QUEJI\ llA, Beer vall Villa Garcia, dien hij, langen tijd, voor
zijuen Vader hieldt. Zijn weezcnlijke Vader, misfchicn claar
door 7.iinen eigen misflnp willende boeten, hadt hem tot den
Geestelijken that :;erchikt. Zijn broeder ~ Koning 'PHILlPS t
bd',:"mde hem tOt een andere!1 leevensfrund. Van deszclfs' aall'",,,,,zen en vcrbiijf lJ!et onRlllllHg, wilde hij dat DOI1 J,;N ar.n
hem Z,)U vertoor,d wor.dell , terwiil hij op de j3gt WflS.'S Ko;lin~:s wiI wicrde volbngt, en de Bawlnrt firaks voor Broeder
Uk<.!llJ en ~angcnoil;ell. Vnn wen af ortving hij eene KrLgs1ll<li~S0IW(lc.1illg, en wicfclt fiJoedig tc w(:rk gef)eld. Van ZijllC
be(lrccvenhcicl in het b\:Jr:.if, waar toe hij was opgeleid " gaf
11ij cen lJ'~wi.is, in den Jaare IS7 I , tocil hij, am1 het hoofd
'::m eene t:!Li;;{I:~ Vioor. np de Turken de mcrkwll:lrdige zege
'Qevogt, ill (.lell Sijg bij LeprJ1ltlJ. Zed't¥'t fchijut hij zich vaol' •
OOSTFNRYK,

JAN VAN)

J545, was de N;JiUllfiijkc Zoon van Keizer
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:]aarnelijk in belie re hebbcn outhouden . Aithans bevondt hij
zich to JI1i1aiin , in den Janre 1576 , toen Koning inirxrs
hem hovel zondr, de Landvoogdj over de Ncderlandeu to
ianvaarden . ITItUSCChCIi halt hij ccii ontwerp gcfineed , oni
zich tot honing van Tuii5 , in Aflika, to doers verklaaren,
tiaadat 1ii bet zoo bemagtigd hebben .
Dock , 't zi door
onverinogen, of om andere redeiien , hij zag char van af, cii
voldeedt aan bet Koninkiijk gebod . Qrn de reize in veiligheid to voibrengen , ham hij dezelve nan , in de hoe&uiigheid
van Padje van OCrAvIo FERDINAND GONZAGA , iiaa alvoorens
o m to nicer onbekend to zijo hair en beard zwart geverfd
to hebben. Te PaiffS tradt liij of an cenen herberg, dock
vervoegde zich van dear in den wooning van Glen Spaanfcheu
Gezant DIEGO DE ZCINIGA, 001 anugnande den toeIthnd der
Nederlanden dc noodige kundichap in to neemen .
Thans
vervorderde liij zijnen weg , zonder van iemand ontdekt to
worden, nit de Stad Luxetiburg, en kwam dear binnen op
den vierden November des genoeniden Jaars 1576. Flier
maakte h1 ziCh bekend aim den fleere VAN NAVES, Stedehoutier des Graaven VAN MANSFELD, en wierdt voorts, overeen
kornfiig zijnen rang, verw&koomd .
Een aanvang, of hover voorfpeI van zijn bewind, inaakt
thans DQn JAN, door bet fchHjvcn van Brieven aan de Algemeene Scaaten , wanrin hij , van ijne aankomst , kermis gal,
en to gelijk betuigde ,, door den Koning to zijn gezonden,
,, om bet hewind vim zaaken to nanvaarden, alien twist en
,, misvertland to beflsfen, en de Landen wederom nan banners
, ouden weivaart to helper .'' Met leedweezen, betuigde hij,
verftaan to hebben ,, den bijfleren overcast, bij hen geleeden
,, van de Spaaufche en andere uitheemIciie Soldaaten
welke
,, hij, naa behoorlijk onaerzoek, zodanig dagt to firaWen,
,, d :it men rodeo zou hebben, dear over voldaan to zijn ."
Hil hefloot zijn fchrijven met de verklaaring ,, dat zijne Ma„ jeeit nicer niet &schte, den yolkomene gehoorzaamheid,
,, en hertietling van den Roornichen Godsdienst." In een
nader fchrijven verzogt tie Spanjoard Gijzelaars, en audere
verzekering, otu veihig dieper in 't Land to mogen koomen,
tot bet treeden in nadere onderhandelingen . Ides wantrouwen,
reeds
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reeds voorheen , bj de Staatcn, tegen hem opgevat, wierth
pier door verflerkt .
Nogtbans zonden de Staaten aan hem
cenige Afgevaardigden, om zijne lneeuing nader to verflaan ;
intusfcheii bemagtigden dezelve eenige Steden, en beraamden
n • andere maatregels, tar hunner verzekeringe
TwceJr1ei gevoelen heerschte thans in de Vergdering der
Algeineene Staaren . Volgens zommigen moest men aan l)on
JAN, eer hij voor Lndvoogd wierdt erkend, eenige regels
voorfchrjven ; andere, danrenregen , beweerden , dal hij zon
der e2nige bepaaling inost worden natigeno men . I-lerhaalde
J3uieven, doer Prins W1LLEM DEN I , nit iiidde/birg gefchrecveii, deaden de laatilen van inzigt veranderen .
Zijn raad
iieidt in , alien handel, met den Spanjard , voltlrekt van de
hand to wijzen, tot dal bet uheemCche Krijgsvolk bet Land
zoude geruimd hebben. Nen moest bedingen, twee- of drier
inaalen 'sjaars, of zo dikwijls men zuiks zonde goedvindeii,
to inogen vergaderen ; dal 'er wervingen gedaan , nosh bezel.
tingen zouden inogen gelcid worden , buiten hunne bewi1fl
ging, en dal, einde1ij,. nile Jcaaeelen mogten geiieg worden .
Zo veal ingangs vondt deeZC marl, dal imm I)on JAN eenig
puritan v-oorleide, finande op bet vertrek dyer Spanjaarden, hat
aanneemen tier Gendfche l3evrediging, die onlangs getroWn
was, en bet bijeenroepen der Algemeene Staaten . In ziju aimwoord beioofde hj, 's Konings vrecrnd Krijgsvolk bet Land
to zullen doen ruimen, mid de Staaten insgelijks huime Be
den nfdonkren ; 'er nevens voegeude, ,, de zijue zo lang bultensiands to zullen houden, tot dal de nood of eenige ui
,, heemfche Oorlog bet hrroepen zoude vordercu ." Beiangeade den Gendfchen Vrede, verkiaarde hij tot ecu gemeenen
\Tredeiindel wel
willen verflaan, ,, voor zo veal met bet
Roomfhe Geioof en de Iconinklijk hoogheid betaanhaar
,, was ." Op deeze vorwaarden beloofde bij, her hijeeuroc_
pen der Staaten to zuien toeflaan . DuideIik zag Prins WILLEM de dubbelheid en fchalkheid van dit antwoord, en decide
deswegen zijne gcdgren merle arm de Sraaren ; hun met ecu
berigrende de kundfchap, ontvangen nit onderichepte brieven,
odder andere van Do JAN, aangaande bet werven van l(rijg
yolk, en, diensvolgeis, her voorneemen, mu de zijde der
Spaanfchen, oils den Oorlog voort re zetten.

OOSTENRYK .

(Don JAN VAN)
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Don JAN, intusfchen, Ofl] dCfl fchijn to geeven, ifisof bet
vertrek der Spanjaarden hem waarlijk ernst was, zoidt zijnen
Geheirnfehrijver rnt An :u'erpen , orn de Spaanfche Beveihebbers tot de reize to beweegei ; dock to gelijk, ter fluik, bun
in to geeven , dat ze oan gear anderen uittogr , dan tar Zee,
hunne toefernniing moesten geeven . (Jemeenlijk hhldt men
deeze keuze voor euncu list, uitgedagt, om onder fchijn der
toerustiugen tot de reize , de Troepen zo veal to langer in
bet Laud to hoyden . Doch hat bleak wel haast, hoe acne
verdere bedoeliug bier onder verborgen lag.
Te weeten, Don JAN, ill zijuen toeleg op de Krooii van
Tu12 , fliCt geflaagd zijncle, halt tbar1S bet oog op de beerfchappij over Engelaud . [lit kragt der aaI]matiinge van Rowe,
dat dir Rijk ecu Leengoed was van den Fleiligen Stoel, halt
liij, vei Paus GREGORILJS DEN XIII , met toe1emining van
Koniug PHILIPS, da2r op refit verkreegen . Fiij ftondt, char.
enboven , na bet huwelik met rv1ARIA, Koniiiginne van Scl]otland, cene Nicht van Koninginne ELIZABETH van Eugeland,
walker geboorte, en gevolglijk ook her refit tot de Kroon van
dat Rijk, bij vcelen wierdc vcrdagt gebouden .
Onder her
verrrek der Spaanfche Krijgsmagt to fcheep lag dus bet verreuitziend oogmerk verhorgen , oin des Spaanfchen lions toeleg op cene Koninklijke Kroon to bevorderen . Dc Spaanfchc
Krijgshoofden, zingende zo als men hen gebekt hadr, gaven
en zendelingen des benoemden Landvoogds tot befcheid,
dat zij ten zijnen bevele flog den, mnar bet faii'oen to verre
,, verloopen keurden om to Lande to vertrekken, tar 2aa1e
van de vorst en den fneuwval in bet gebergte, en 't ge,, brek aen lijftogt in Savoije , alwaar, bovendien, de Pest
,, iegeerde, en de vegen halt cloen fluiten . Men wilde date
,, to fcheep gaan, raids men vooraf beranling bekwam vale
,, agterftailige foldije ."
Dc Staaten, dir antwoord van Don JAN bekcornen, en de
zaak diaper hebbende ingezien, weezen den voorilag van
band . Dc Spanjaards, met hunnen naafleep char onder gerekend, beliepeil wel tienduizend koppen . Wel drie niaaudcn
werks zoude men l'ehben aan her bezorgen der Scepcn, tot
en overtogt nouJig. Dc pemingen , tot die uiu tiu g e, cii
1S3
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nog daareriboven de foldij der Benden , wilt men niet to vin
den .
Men begreep , bj dit apes , dat de Nederlandl'che
Schepen, eons in Spaanfche handen gefleld zijnde, zo good als
voor verlooren mogten gerekend worden . Lang en veel over
en weder fchrijveiis ontftondt bier ult, tusfchen de Staten en
Don
; weigerende de eerfe , in bet vertrek der Krijgsinagt
ter Zee to bewilligen , terwiji de andere flaaii bleef op ziju
Iuk, dat de begeerde reize 1ans geeiien anderen weg voortgang konde neemen.
intusichen zainmelde de benoernde Landvoogd met bet aan
oeenien van den Gendichen Vrede .
In 't vermoeden dat eene
gewaande vreeze van gevaar voor 't Roornfche Geloof bier
odder niogt fchuilen, zo'ten de Staaten dit voorwendzel op to
ruirnen . Naa bet ione men van bet gevoelen der God- en Regts
geleerden van 't Joog1hoo1 to /uien, van verfcheiden Rerk
voogden en ander Geest1iikn, gelijk ook van den Raad van
Staaten , ontvingen ze tot be 1cheid , dat ze den gemelden Vredo
nuttig vonden voor den Roonicnen Godsdienst, . en de gehoorzaarnheid . aan zijne
ieftt verfcuuldigd, geenzins verkortte,
poor zulke niiddekn z gt men I)n JAN over to haalen tot bet
nanneenen van de Bevrediginge ; terwijl men, van een anderen karat, zich ogt to fterkenf
in gevalle hij niet aan de hand
Tilde koonien .
Uk Engeland ontving men de toezegging van
gene aanzienlijke coinme ; en wil men dat Koningin ELTZABET
to gereeder daar toe hewilligde, .tints zj, door den Prins VA
ORANJ1, van Do
J1NS toeleg verwittigd was .
In dcii nanvang des Jaars "?7 vertrok deeze na ]Warclic in
Famine .
Flier untying hij de Gezanten van Keizer RUDOLF
JEN U, met voordagt derwa arts gereisd, om als middelaars insfchen beiden to treeden, en de aanneeming van Don JAN to be .
vorderen . De Algemeenc Staaten zonden 'er insgelijks hunne
Gemagtigdeii, in merle1ij!en getale . flet vertrek der Spaanfche
Troepen icr Zee, en bet aaiineenien van de Gendfche BevredigIng, waren de hoofdouderwcrpen , over welke bier getwist
wierdi . Van weerkanten beef men onverzett :lijk bij zijii fink.
flier uk reezen hooge woorden . l)e Don floeg zwaare bedreigingen uft, van bet to went fiellen niet van hat zijne , maar
d
KQnius zwad en bet veren van den felfien Oorlog 1
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daar men ooit van hoorde gewagcn . Dc Gernagtigden , daar
entegeii , vraagden, of liij meende, den Nederlanderen zo gernnklijk bet net over 'c hoold to flrijken, als een deel ulaaf;fche Mooren, die, verzuft en verbiuft, geeiieri beter raad
geweeten hadden, dan zich op zijn woord ce verlaaten ; 'c
Been, evenwel, bun zeer kw1ijk hekoornen was . Dc handel
wierdt bier merle afgehroken, en narnen de Gernagtigden hui
aifcheid, van zips orn 's anderendaags to vertrekken . Intus
fchen 4eelde de algebroken handel Don JAN flog al door de
ziflncn . I-Taakcnde iia gezag, en de Landvoogdij als dienftig
voedzel daar van nanmerkende, bezon hij, ecu weinig to moeten toegeevcn Orntrent middernacht, zondt hij zekeren Pater
FREGOZF , flCVCUS den Bsfchop van Luik, aril de Gemagtigden, met fchrijven van zijne hand , behe1ende betuiging vaii
bereidwilligheid tot bet aanneemen van de Gendfche l3evrediging, raids dezelve den Roomfchen Godsdienst en de Koninklijke hoogheid flier to na kwani . iViet bet aanbrceken van den
lag kwarn hij flog ecu flap under , verklaarende , hoe hem
gebleeken was , uit de getuigenisfen van kundige en vertrouw
de mannen, dat de Vrede nt de ge1e1de voorwairden vol
komen zarnenflemde. Nan hat vertrek dei Gc-magtigden, flel
den de Keizerlijke Gezanten 1iuine poogiiigen to verk, om
Don JAN ook in bet vertrek dat Spanjaarden to land to doers
bewilligen . Zijaen mond gcmaakt hebbende op de bmagti
ging van Engeland, halt hij, Jangen djd, daar geene ooren
an . In 'c elude, egrer, vondt hij zich genoodzaakt, bet ftuk
to lanten gliders , voor de kragtige Vertoogen der Gezanten,
omtrent da onmogelijkheid der Zeereize . Men ontworp an
een Plakant, oral op 's Konings naam to worden afgekondigd,
zedert bij den naam van Leuwig Edikt behead . Doi JAN
ondertekende hat to Maiclie in Famine, p den twaalfden,
en de Algemeene Staaten, to Brusfel, op den zerntienden
Februarij des wars 1577 . De Afgevaardigden van Holland
en Ze1aud konden, egter, tot flog toe, tot de ondertekeningc
niet befluiten . Bij hat Edikt wierdt Don JAN voor Landvoogd
uaugenomn, zo ras de uitheenifche Troepen de Landen zonden verlaaten hebben . Wijdcrs moest Don JAN, zo wel als
zilne Opvolgers, niidgaders de bijzondere Stadhouders, Ran&u en An ptenaaren, dit Verdra hezweeren .
Ss 4
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twee fneeucvitte Rosfen, opende dien Trein . Allerwegen icon
den Eereboogen, vermeldende des Landvoogds Iofijlde Krijgs<
bedrijven , vooral de zege, op de Ottolnanfche Moot bevog .
ten . Een regen van bloemen , kruiden en 1;ranzen daalde neder op den voorbijtrekkenden ifoet , nit de handen van prag.
tig getooide Juffers, die fangs heenen de Venfiers der Hiaiz~u
beiiuwden . Met een minuelijk gelaat otitving Doss JAN alle
deeze eerbetuigingen, en wierdt to greetiger toegejuiclir, alto
hij een Heer was, fraai van perfoon, hoofsch van zeden, en
in de jeugd van ruim dertig jaaren . In handen van den Biss
fchop van 's Hertogenboscl1, en in tegenwoordigheid van
'SPausfen en 'sKeizers Gezanten, deeds hij, op den vierden
der Maand, den Eed als Landvoogd, op her ouderhouden en
handhaaven van her Eeuwig Edikt , den Gendfchen Vrede,
alle vrijdommen , regten en gewoonten der Landen , Sredett
en Plaatzen, zonder daar tegen to zullen doer, op hoedanige
wijze lies ook zijn mogt . Naa hem leiden de Gelnagtigden der
Staaten den Eed af, en erkenden hem voor Landvoogd . Op
den zelfdcn voct , als voormaals to Leuven, grog hij nu
voort, in het pleegen van beleefdheid en milddaadigheden,
om de harten der Landzaaren to winner . Doch 't gelukte
hem niet, eenen iegelijk daar door in zijne magi to houdeli .
Men vondt 'er, die al vroeg een vermoeden haddeu van heimelijke inzigten, daar order bedolven . Dus doorzigtig was,
order andere, de Heer VAN HEEZE, Bevelhebber van Il us .
jel ; begiftigd met eerie erflijke Rente ter fomme van dtiedui .
zend guldens, gevestigd op de Staaten van Braband, zeide
his, eerlang, de weldaad op, en gaf de brieven to rub . Zelf
zou de beroemde VIGLIUS VAN ZUICIIEM VAN AYTA, reeds bij
de flaatelijke intrede, zich eenige woorden hebbe~~ fasten ontvallen, die na twijfeling aau een befiendigen vrede fznaakten .
Een fcherp gezigt voorwaar vats deeze Staatsm
ien ! Want
eerie maand was 'er pas verloopen, of de Brusfelfche Burgerij las even greetig de Smaadfchriften, regen den Landvoogd
geflrooid, als zij hem kortelings met toejuichingen hadt ontvangen .
Omtrent deezen tijd waxen de Staaten van Jiollan :f en Zeebud to Gcertrlssdes~bcrg verfaderd . Derwaarts zor1dc ale Land S s 5
voogd
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voogd zijne Gell1agtigden , ore de Staaten to verrnaanen tot bet
doeii of kondigen van bet Eeuwig Edikt in hunne bijzondere
Gewestel) en veidere onderhoorigheden ; als mede tot 1ec afleg .
gee van alles, 't gees agterdogt konde baaren : aisliet werveii
van Krijgsvoik, bet ilerken van Steden, vergieten van gefchut
11 aangaan van uitheernlclie verbintenisfen .
Doch zij hidden,
nog eerie afzonderlijke boodfchap aan den Frinfe ve ORANJE .
De 'Landvoogd kende deszelfs invloed op de Lndzaaten ; veel
you hij dus gewonnen habben, indien hij den Prins in zijne
Felangen ponds oerhaa1en. . In ccii fchrifcelflk Vertoog, op dcii
riecntwntig11en Maij overhandigd , wierdt , onder andere,
voorgefteld , ,, dat de Prins , nu bekomen hebbende ziju hart,, Iijk begeeren , naarnelijk zijue eer, zijne goederezi, en 't
1 vertrek der Spanjaarden, waar op bij bet aanncerncn der war , peneii gegrondvest .halt, verklaaren wilde, of 'er nog lets
,) onthrak aan zijn genoegen en verzekerdheid, opdat bell beta
, voldoening mogt geevea." In hun antwoord verzekerden de
Stnaten, dat 'Cr nog 'eel ontbrak aan de volvoeringe der voorwaardn viii den Gendfchen Vrede ; zijude, antler andere, Thu
JAN O 't Land gekoomen met eenen iloet van Spanjaards en Iraliannen, ftrijdig tegen het Verdrag, te Mace in Famine met
hem geooten ; om niet to fpieeken van den ingang, welkcn verfeheiden verdagt perf on en, meest uitlaiders, bij hem vondeti.
iJet de A!gevaardigden gig no de Prins over tot bjzonderheden, hem onrniddehjk betrefl'ende ; kinagende, vooral, over bet
phouden van zijnen Zoon in Spsn/e, welken men, tegen nile
regren en vrijheden, aan 't Leuvenfche Hoogefchool ontvoerd
halt ; ais mee, dat veifcheiden zijner goederen, met mime
de Stad en Baronnij van I1red, hem nog anthouden wierden,
egen de voorvaarden der Gendiche Bevrediginge. wit de
naibieding van bizoudere voordeelen aaging ,, wilde men",
way 't wederwoord van zjae Doorluchtgheid , ,, naa bet doer
,, van fchuldig refit, ecuige verdere guest bewijzen, hij zoo
ziiner Hoogheid char voor dank weeten, indien bet flrekte
,, tot 's Lands nut, aizo hij alleen dit, en Been eigen voordeel
zog ." Dir zeggen maakte ecu einde ann de onderliandeJinge.
De
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De Landvoogd , nu in bet hewind , maakte dear van cen
n1v2ng ant eeie vertooning, hoe zeer hem de handhaaving
van he RoamI'cbe Geloof ter harts gi ;ig. Bij brieveri , ge
d den drientvintiguIen Mai, gerigt aan de Bisfchop-,
agrekeud
pen en fnquiflreurei , bevel hij dezelven, ,, zij hadden een.
,, wakend oog to houdn op hunne fchaapeii, dezelve to
,, Iligten door een heilig voorbeeld, en, to wapenen met goc,, de leers, tegen de armilagen der verflindende Wolven , er
,, deeze to ftrffeu , volgens de geestlijke regteu der Kerkver-,
,, gaderinge van Trente ; wear toe bun des Konings magr,
,, : en de zijne, dear zij vereischt wierdt , niet ontbreeken
zoude ." Hij voegde 'er sevens, dot ,, zij erifflig onderzoek hadden to doen omtreiit alle Ketters , die zich kwa.
rnezi to verloopen tot oproer, wanorde, ergerns, of redenen, ftrekkende tot ver1edinge der Zieien, en hun e doeri
draagen de firafFen, flaande op bet krenken van den gemeeneu welvaart ."
Doc?i, hoe zeer this op het geloof, minder was hij, in 't
hart, op de eerlijkheid gefe1d . Dit bleek nan zijngetJrag,
met opzigt tot de Hoogduitfche Krijgskuegtei . De Staten ,
van zelve niet ongeneigd orn die Benden to loozen, wierdn
dear toe nog Deer aangezet door den Landvoogd, antler be
g van ESCOVEDO. Nogthans grog de afdanking tragmiddeling
lijk voort, door dies men bet, aangaande tie voorwarden,
niet eens konde worden . Diensvolgens vonden de State
raadzaarn, den Landvoogd to beweegen, zich in perfoon to
begeeven na Mechelen, oni aidnar, met de Kolonellen dee
genoemde Benden, mond aan mond to handeleii, iIij wierdc
'er ftaatelijk ingehaald ; dock, in aede van bet grout oo.gmerk
zijner reize voort to zetten, arbeidde hij, onder de hand, oni
de Hoogduitfchen op zijnc zijde to trekken, en in 't Land to
doen blijven . VOdr zijn vertrek na Meckelen deeds hij cenen
flap, die nierkclijken agterdoat verwekte . flij begeerde op
de Algerneene Staaten, dot zij den Prins VAN ORANJE Zdii
beoorlogen, onder vorwendze1 dot deeze, door tier bveflen
dee Anifterdami!nels, de Gendfcie Bevrcdgiug hadt geiehoiiden ; CCII ear 1ag, zcide hi , welke b ;j Iiei zo zv'ar woog,
tJr sex . wane 't dot hij hi Spa1ijc or
zc h bevo n dt , de ref ze

1

,,
'p
,,
,,
"
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herwaarts zonde nanneemen, om hurnie
aak to verdeedigen .
De Staaten craven hierop geen antler befcheid, dan dat men
eersc beter kennis van zanken behoorde to hebben , en de
slender des Oorlogs to fcliuweii , zo lang zich hoop opdeedt,
oiin bij wijze vin vergelIjk, de geichillen in der minrie bij to
hggen . IntLlscchen vedoor Doi JAN, zedert, veel van de genegenheid der Staaten , die , uit deeze flani , zijne zucht tot
bet hervatten van den Krijg afleidende, van toen of een kwaad
QOg op llenTl begonnen re flaan . Evenwel herwon hij , eenigermate , bet vcrtrouwen, tints hij ESCOVED0 iia Spanje hadt
tifgevaardgd , om een merkelijken onderfiand in penningen van
den Koning to verzoeken . Hoe weinig gronds dit vertrouwen
hdd , leerde, wel liaast, de ondervinding .
Geduurende Don JAMS verbl9f to Mecizeten, ziten Schepenen
diet Sad over de zaak van zekeren Kleermaalcer , met naanie
FIlTER PANS ; man van onbefprokeii wandel, wien men niets
antlers to lasts leide, dan, volgens eigen bekentenis , order
'c gehoor geweest to ziju van een Hervormden Leeraar, in
her Dorpje BoTheim, niet verre van de Stid ; als meede, zij_
ne fhwdvastige weigering van bet herroepen van zijn geloof,
en bet noemen van anderen, die, ter zelfde plaatze, de Prek
hidden aangehord . Ondanks bet vuurig nanloopen van vrienden en gebuuren, bij den Schout WILLEM DE KLERK, en bet
ernthg voorfchrijven des Prinfel] VAN ORANJ1, om onichuidig
boed to fpaaren, wierdt iris , bij vonnis van Schepenen,
en mar toeflemning van Don JAN, verweezen, om openlijk
onthalsi t worden .
Thans was de tijd rijp geworden, ter ontwikkelinge van
Don JANE heimelijke bedoelingen . Zie bier daar toe de nanleiding. In de inaand Julij des sneer genoernden Jaars 1577,
reisde door Nederland MARGARETA VAN VALOJS, Zuster des
Iconings van Frankrijk, Schoonzuster van Ironing PHILIPS van
Spanje, en Gemaaliu van den Koning van Navitre, zedert,
order de Franiche Koniugen, verrnaard order den naam van
IIENRIK DEN 1'! . Het voorvcndze1 hanrer reize was, de wareren to Sea, ter hertb hinge van haare gezondheid, to gebruiken,
doc bet wears oogwerk, met den Graave VAN LALAING de
eerLiiappij over de Nederlanden to bekuipen your haaren
broe
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broader, den Hertog VAN ANJOtJ. Onder voorgeeven Vafl Zo
nabeulaande bioedverwante zijns Konings niet onbegroet to
kunnen laaten doortrekken, ontboodt Don JAN een aaiizienlijken foet van Edelen , en floeg char merle op wag na Ne-imen,
char de Koningin thans vertoefde . Naa een geheelen dag in
hooffclie vermaaken to hebben doorgebragt, deedc de Land- .
voogd, 's anderendaags, haare Majefteit uitgeleide , met bet
hoofli Vol, naar 't fcheen, van de jongte uitfpanningen, en
geenzins zvanger van den aanflag op 't Kauleel der Stad ; welt
ken hij , egter, regelrecht tegen 't Eeuwig Edikt, volvoerde,
op den eigen dag van 'r vertrek der Vorfiinne, den vierentwintig11en van JuIij .
Do onderneeming en volvoering van
bet verraaderlijk bedrijf ging verzeld van de volgeiide of
flandighedeii .
Naa bet affcheid van haare Majefeit, fleeg Doss JAN to
paerd , zich houdende, tar jags to wi!len rijden . Den Graa.f
VAN BARLAIMONT zondt hij voor nit met deszelfs vier Zoo .
11011 HIERGES,
MEEGEN, FLOVON en IIAUTEPENNE, en verifak
eeii deal Krijgsvolk in do nabuurfchap van 't Ka1eel . De
BARLAIMONTEN, bewust van den toeleg, rijden aan op 't Ka .
ileel, en vertoonen den Slotvoogd JAN VAN ]3OURGOND!E,
Jicere van Froijrnort, hoe 't wel pasfen zoude, den Landvoogd, in 't voorbijrijden, binnen to nodigen, am do Sterkt
to bezigtigen .
Do Slootvoogd, niets ergs verinoedende, 1aa
zich gereedelijk gazeggen . Don JAN genaderd, en do nodi
ging door hem zijnde aangenomen, rijdt hij na binnen, zijne
Lijfwagt agterlaatende, dock met merke!ijkcn foot van flof .
bedienden, met voordagt gewapend . Terwiji do Hoer VAN
FROYMONT eon Ontbijt doer bereiden, vertoeft de Landvoog
in de Poort met do zijnen, tot dot her Krijgsvolk nit he
bosch koomr nanrennen . Eerst de BARLAIMONTEN, en char
naa do Landvoogd zelve, rukken bier op bet pif'tooZ nit de'i
koker, en bieden den tromp nan de Wagten : terwijl Don JAN
Gene foort van triomilied aanlmief, zeggende dot deeze clog de
eerfte zijuer Landvoogdije was . De bezette!ingen, flokoimd
of verminkte foldaaten, zwigten teriond, en Iaaten zich, imevens den Beveihebber, buiten bet Kafleel zetten . Men vindt
'or, die deezen aanOag hie!den voor eerie knffig beftokejie
ine
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ingeeving des Prinfen VAN OItANJE, om den Landvoogd in deti
lgeineenen heat to brengen, Anderen houden ftaande, dat hi}
lifer in zijn elgen hoofd en lief ophitzeii van BAflLAIMOaP
volgde, tegen den mad des Graaven VAN MANSFELD ifl11OU
deride dat de volvoering van het f'tuk, veelligt, bet antfchc
Land. tegen hem zou doer to wtipen loopen .
Dan JAN, dos meester van het Slot gewordeii, nap de He
rcn bij cen, en vertooi]de nan de elven, ,, hoe zijn gdu1d
to fang getergd door de Stanten , nu ten erode was ; dat
, men hem flunks hack naagetragt , en gezogt, binnen BinS/el
of Piechelen gevangen to houden ; dat dit alive hem tot bet
,, verzekeren diet plaatze gedreeven bait, cm ziu' cgeia
,, perfoon en 's Konings diarist to beveiligen
d12 Diet halt to
,, blijven, zou hem aangenaani zijn ; anderen fidndt hat verve
, trekken vnij, aizo hij met gedwongen diarist niet gedienci
, Was." Veelen bleeven, dock cenigen namen 'un affcieid
Zich wijders van voorroad voorzien hebbende , zondt IIij
J3nieven na verfcheideii oorden , om zijn gedrag to verdeedi
gen , eu den k-leer VAN IcASSINGUEM ann de A!gemcene Sthaten, met gelijkeu last , en dear nevens gaade bevel, orn,
vOOr zijne wederkomst, do Burgenij van Brusfel to bntwape
non. Om zijnen flag nog wisfer to neemen, deeds hij , in
tusfhben, door den Year VAN fflERGES, do Stad c'harlemont
bemagtigen .
Ouder nI dic woolen des Landvoogds lag bet oogmerk ver
borgcn, om alzo den Oorlog to beginneu tegen de Stanton ,
ten eind, Tangs dies weg, ruirnte to makers voor iiie lien den, weike men, meende hij, to vast gebonden hielic, feeds
in do mnand April hadt hij, uit Spasaje, onderfiand in penflagon verzogt, en dear mavens gevoegd bittere klagten over
do wade, fpannigheid den Landzanten, met emn[iigen anudrang
-let nieerendeel,
op do iioodzaakelijkhaid van den Oonlog.
fchreef hij, vloog van do hand van den Prinfe VAN OJNJE
Die do weidnaden zijner Maje1eit zogten to geniecen, hadden
geonen cooed , nan dat zij ze magtig gevorden waren, orn dare
zeiver zaak to verdeedigenv
hot was eon iichaam, 't wells,
Zonder afzetcen den bedorven laden , niet zoo to genaezeu
2Jn .
Brieven van deezen en foortgelijken inhoud , op vetzoel
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zoelt des Prinfeii VAN ORANJ, door bevel des Konings vat
Navarre , op de Heide van Bourdeaux onderfehapt, wr
zijner Doorluclitigheid toegefchikt door den Fleer DE PLESSIS,
en vervolgens, ontcijfFerd zijride , vertoond to Brusfel ann de
Algcmeene Staatn. Uit de ondergefchepte I3rieven bleak te
vens hat voorneenien van Don JAN, om Engeland ann to doen ;
zomrnigen voegen 'er ievens, hoe hij eenigen hadt genornei
in bet geheim van zjn ontwerp, otu, nan de bemagtiging
van dit Koninkrijk, op Spanje eenen kans to wnagen .
Dc Algemeene Staaten, intusfchen, den zendeling van Don
JAN gehoord hebbende , vaardigden eenigen aan hem
of, met
Fast om hem to onderhouden over de ongegrondheid tier ge
iugten wegens de aanflagen op zijn perfoon , en om hem te
veis tot de wederreize na Brusfel to veriiianen, als zullende
h ij aldaar , en inderdaad door gantseh Nederland , order verband'
van hunne perloonen , goederen , eere en trouwr , vo1koiien
veilig zijii . Ecu blijk van zorgetoosheid gaf de Don , in bet
antwoord , walk hij , in ziju gefprek met den Abt VAN ii
ItOLLES, woordvoerder van 't gezantfchap , dezen t gemoet
voerde : he: Kifieel van 4ntverpe, zeide hij , hieldt lsij
voor bet z ::/;e ; aan geld icich yolk zoude 't rye ; t mavgelerr
DII, voegde hlj 'er nevens, mogt hi] den Staten aanzeggen . Nogthans zondt hi anderiunal Gelastigden aan de Stan.
ten, om hun of to vorderen, ierker hoede van zijnen per~=
afzetting van l3evelhebbers dr piaatzen, die van oiids
geene ge1iad hndden ; voorts, dat rile Bcwelhebbers en lieden
van Qorlog, op zijn ontod, hem kwamen vinden en gehoor
zaamen ; vertooning van de lijst der Afgevaardigden tar Dag
vaart, om to zien, of 'er cenigen op Ithuden, op welke ver
inoeden vial ; eindelijk, nffi2ijdillg van gemeenlehap met Prim
WILLEM, 1-loiland en Zeeland .
genie deezer voorfiagen wiei
den den LanLlvoogd ingewilligd, dock, daartegen, andere ant
hem gedaan ; niet zo zeer, meant men, orn derzelver inwilIi
giug to verwagten , als tam hem flof in d oogen to werperi
en dezelve blind to maaien voor hunne heimelijke oogmerken
De Mgemeene Stanten, iiaamefljk, gewekr door de Brieveri
van Don JAN, en 't geen hij, van tjd tot tijd, hadr uicge11sen, vonden geraaden, zicli van her Kaiee1 van 4ntwerpei
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to verzekeren . Dit gelukte bun naar wensch, en opende d
dear der vijandlijkheden, welke, zedert tusfchen de Staaten
en den Landvoogd, wederzijds gepleegd wierden . In 't eerst,
naa bet om laan van Ai :werpen, fprak Ton JAN uit een zagter won , deels om die reden , deels ook om 't afvallen vats
den Her tope VAN AARSCHOT , den Markgraave VAN HAVREcrt
en andere Ilceren , tot nog toe zijne belangen toegedaan .
Smeekender wijze fchreef hij aim de Staaten, dat hij in eerie
wapenfchorzing zou bewilligen, tot dat zijne Majeileit, indien hij hull tnishaagde, eencn anderen Priris van den bloede
in zijne plants , tot Landvoogd zou verkooren hebben . Ilij
badt , daarenboven , om de wedergave zijner onderfchepte
I3rieven , welker inhoud hij zogt to verfchoonen net bet
blaauwe voorwendzel, dat hij nog niet voor Landvoogd was
erkend, ten tijde als hij den honing tot den Gorlog aanhitile .
Dock de Staaten gaven bier op geen befeheid, maar zonden
]3rieven of aan den Koning, eerst om van zijne i\ ajeileit to
verzoeken een bevel aan Don JAN, tot bet agtervolgen van
bet Eeucwig Edikt en de Gendfche 33evrediging , en naderL
hand om een anderen Landvoogd , in de plants van zijnen
broedera
Een listi,en trek fpeelde, ten deezen tijde, Priris WJLLCM
i E I aan Dot JAN, welke deezen op 't verlies van Brec'a to
ilaan kwam . Naa bet omfaan van 4ntweipen, was zekere
$olonel FRONSBERG, met zijne drie benders , na Bredra geweeken, om bet, in naame van Doi JAN, to bezetten. 't
,Leeds niet lang, of de Graaf VAN JIOHENLO en de Ileer VAN
~HAMPAGNE1 floegen bet beleg om de Stad .
Niet beiland teen de overmagt, zondt FRONSBERG eenen zijner Hoplieden
na Narnen, ann Don JAN, 0tH to verneemen, welh middel
van ontzet aldaar voorhanden zijn mogt . In 't wederkeeren
betrapt, wierdt de Hopman `;ebragt rya Geertruidenberg, al•
vaar de Priris itch Chats hevondc . Langen tijd fleet then met
ondervraagen , en wrong here , eindelijk , door beloften en
dreigementen, de bekentenls af, dat hij een Driefje in zijnen
J3roeksband verbor,gen halt .
Dit , char uit getornd , wierdt
bevonden van ;zeer hjn postpapier , langwerpig vierkant, als
lid van een vinger en met lak zinlijk toegeflooten, Naa
;t
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9erk bCZet to hebben , vertrok hij n Luxetthurg ; van war
lijj, op den veertienden , een dreigenden Brief lief afgaan aaii
e Staaren, nanduidende zijn vooineemen , ow op 's Koning
last hun bet ulterile van de magi ziiier Majeffeit to zulleti
doers gevoelen , 't en ware zij affland deeden van hun oneer
biedig eifchen, en den Prins VAN OiANJE net zijnn aanhan .g
verdreeven .
Van gems uitwerkinge, op de Algemeene Staaten , wares
;fle deeze brommende Brieven. Mn tradt, daarentegen, icy
nderhande1ing over het benoemen van een nieuwen Land
voogd , en oin die waardigheid aan MATTHIAS , Aardshertog
vaii Oostenrijk, 's Keizers broeder, on to draagen. En, ver
inids deeze handel traaglijk voortging, wierdt, iiitufchen, de
Pries VAN ORANJE aangefleld tot Ruwnard van Braband, meL
bewiWging der Alge-meene Staacen . Voorts fteiden deeze tens
erantwoordng van hue gedrag tegen Don IAN, en listen bet
gefchrift , gedrukt, in 't Latijn , Hoog.- en Nederdujtch
Fransch , Ita1iaanch , Spaansch en Engelsch , afaan aan alle
Christen Mogeudheden, nevens affchr1ten van 's Landvoogd3
onderfhepe Brieven : net bijgevoegd verzoek , orn Iigting
Loch doortogt van Krijgsvolk to willen toetlaan. Van zijnen
karat bleef de Landvoogd niet fchuldig, eeue verdeediging vu,
zijrz gedrag, waar in hij de Staaten van wederipannigheid be
f'chuldigde, en op den Prinfe veele haatelij&heden uittorre.
Intusfchen hadt de handel met den Aardshertog MATTUJAS
voortang, en was de zaak zo goed als gekionken . Noodig
was bet dan, de Landzaaten to onderrigten, in hoedanig een
ljcht, voortaan, Don JAN moest be(houwd worden . Op den
evenden December deeden de Algemeene Stanten alornme afkondigefl, dat zij Iran JAN, zedert de bemagtiging van Natnen, voor 's Lands vijand gehouden hadden, en, v oort aa n,
hem daar voor biJ eeneu iegelijk wiiden gehouden hebben,
n zirie nanhangers VOOr weerfpanneLingen tegen bet Vader
land, en fhafbaar an Iijf en goed. Eene andere Mkondiging,
ten zelfden dage gefchied, . beheisde een gebod tot opgave va
*lIe de middelen en goederen, Welke men moist den aanhangeJAN toe to behooren ; een verhod, om hem of
ten van
1e zjuen eeuieu QudeILt 12U set iaad, uu4c1iap of toewoev

OOS °ENR ! . (Don JAN

M4)

I~9

ti doen ; als mede, een bevel aan de geenen, die, met eeni~
ge Ainptcn van den Lande voorzien, zonden verlof dezelva
verlaaten hadd'e, tot hunne bedieningen weder to keeren, test
langffe binnen vijftien dagen, op verbeutte van hunne Amps
ten,
Het wegten met papier nam flu een erode, en liep mei,
wan wederzijde , to wapen . Onder verband van eenige liee
derlandfche Steden , hadden de Algemeene Staaten , van dE
Engelfche Koninginne ELIZAJ3Em, verlof verworven- tot- eeni
geldligting in haar Rijk van honderdduizend Ponden Sterling
Van zijnen karat halt Don JAN de onlangs uitgetrok ene 1 -m-~
liaanfche en Spaanfche benden to rug ontbooden, en ze reedy
in zijn Leger, geleid door ALEXANDER 'ARNEZE
Pr/n: iar~Partna. Behalven deeze hadt of verwagtte hij en goad aann
tai Floogduitfchen, J3ourgondiers, Pranfchen, ook n .og eeni
Spanjaards , zo Knegten als Paerdevolk ; alle welken, bij d
inonflering , geteld wierden ten getale van lets mindeg da&i
achttienduizend Kop pen. Met deeze magi, - nit bet Lands va
Luxenburg, in hat Graaffchap Naynen getrbkken, deeds hid,
op den vijfentwrntigihen Januarij des Jaars 1578, eene Vetklaaring uitgaan, vorderende toevoer uit alle plaat.zen, vooral
van de Geestlilkheid ; voorts belofte van 's Konings genade
met behoud van goederen, aan alien, die hem zouFden toe=
vallen, en earl goad onthaal aan de overloopers . Dan A
inoedigde, bovendien, zijne Troepen met eene Pausfijke Bulle, vergl `enis van zonden beloovende, aan alien, welke, on .
den des Doiis baniere, het leaven zonden infchieten . Into
fchen grog de werving aan de Staatfche zijde traaglijk voort i,
dock klom, eerlang, tot gelijke hoogte met die des vijands .
De beide Lagers lagen thans in her Graaffchap . Name ::
Doch de Staaten, tot dat ze sneer yolks bij eeti hadden, eeneii
veldilag ongeraaden agtende, zonden bevel aan hunnen Veldmaarfchalk Qo1GNIES om of to trekken na Braband . Hij bra
dan op, den laatflen dag van Januarij, den wag neemende na
Gemblours. Don JAN, nit twee gevangenen, van dit voornee
men onderrigt, volgde hem op do hielen, does den aanval, en
behaalt de zege , met venues van zesduizend man aan de
~taatfche ziide, en aan de zijne niet bov`en de avht of bend

s

fits

~

276

OOSTENRYK . (Don JAN vAN)

Van de gevangenen, in 't veld bekoomen, deeds Don JAN , na•
derhand , to Namen , zeshonderd ophangen, uit wederwraake
van het ombrengen eens Spaanfchen Hopnians , tegen het gegeeven woodd, en het affnijden van neuze, ooren en vingeret
aan eenige foldaaten van 's Konings zijde . Don JAN voorts de
Stad Gemblours bemagtigd hebbende , " leide in beraad on 't
hoofd to wenden na Br usfel ; dock hij oordeelde zich daar toe
niet fterk genoeg, tnaar vondt nieer geraaden, eenige onvaste
plaatzen aan to tasters . Leaven , Tienen . Aarfchot , Bovines,
Sichenl, nevens eenige andere Steden bezwecken voor zijne
overmagt.
Omtrent deezen tijd ontutondt 'er opfchudding in bet Leger
van Don JAN, onder eenige Hoogduitfche Vaandeis, om twee
of drie maanden agterlhllige foldij , en die nu , onder bedreiging van muiterij, aan den Veldheer om betaaling zonden . Deeze, den hoop verkroppende, zondt de boden met goed hefcheid
to rug, en voorts de niet oproerige .Vaandels van bet Reg'ment
op den weg na Br usfel , kwanswijze om op den naderenden
vijand to letters . De muitellngen, dus van Years ontbloot, worden itraks omfingeld, burs de geweeren afgenomen, en twaalf
der fchuldigiten gefteld ter genade van Don JAN. Deeze beveelt, bet derde deel daar van to flraffen ; waar van, egter, de
helft verbeeden words. Van de twee uitgeloote kiuderen des
doods, was de edn eetr fraai foldaat, en tot op dies dag altoos
gehoorzaam. Onder 't gaan ter gaffe, tooat hij zijne lidtekens
en wonders , en haalt zijne bekende dienften op . Dit wekte
medelij den , en de voorfpraak der Spaanfche Edellieden, met
zo goed gevolg, dot den boeteling fret leeven gefchonkenn
wierdt.
Naa de zege van Don JAN, hadt men gehandeld over Vrede,
dock de gemoederen to wijd van een gevonden, om ze elkan .
der to doers naderen : zulks de toerustingen ilerker wierden
voortgezet . Don JAN, oln zich to meer to fterken, hadt bet
oog op verfcheiden Steden, om door list of verraad daar binnett
den voet to krijgen . De aanflag op St. Guam, onder de be •
middeling van den Bisfchop van Atrecht, viol kwa1ijk uit. Geerb
ineerdere baste halt hij van eene gevaarlijke muiterije, geftookt
door zijne zendelingen, onder de Waalfche Knegten binneti
laas~
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)l'i4lrttht, De Burgerij, nog gedagtig wan den ouden Spawn .
fchen overlast, dempte, bij tijds, de opgaande vlam . Soort .
gelijk' eenen toeleg maakte hij op Philippev :lle ; dock, alto
de list mislukte, beproefde hij het middel van openbaar gee
weld. De Baron VAN FLORENNES, Overfle dier Stad, hadt
hemn verzekerd, dat hij zijne flanderts ilegts voor de plaats
badt to laaten zien, om 'er meester van to worden . Doch 't
vies antlers uit . Hoewel met acht of tienduizend man , het
beleg daar om ge''agen hebbende, kostte de bemagtigi, .g merkelijke moeite. Don JAN zelve moest, nevens den geringilen
foldaat, takkebosfen aandraagen, om de Graft to vullen. Einn
delijk moest de Stad kamp geeven ; waar naa Don JAN zich
begaf na Namen , om zijne gezondheid to herflellen , geknakt
door vermoeienisftn in het beleg van Philippeville. flier naa
in gevegt geraakt met de ataatfchen , zonder een beflisfenden
uitilag, befloot hij meer verweerende to handelen, en floeg
zich neder in den omtrek van NASnen.
Omtrent deezen tijd tradt men, van nieuws, in onderhandeling over den Vrede ; dock, dewijl men het niet eens konde
worden aangaande de voorwaarden, wierdt dezelve fpoedig
afgebroken , hoe zeer men zich, wan weerkanten , tot her
voortzetten van den Krijg niet heel gefchikt bevondt . Donker zag 't 'er uit in 't Leger van Don JAN . Veelen van zijn
Vo!k fneuvelden wan pest of roodeloop ; hij zelve, zukkelende
naar 't lichnam, was krank van geest, om dat zijne zaaken
thans weinig voorwaarts ginger, en daar in geen meer fpoeds
ontving door gunflige tijding nit Spanje . Uit onderfchepte
brieven, wan den Prinfe VAN MELFI en wan den Spaanfchen
Gezant to Genua, vernam men, tot hoe diepe engte hij zich
zelven geprangd agtte . De ongefteldheid, welke hem, eenigen
tijd, gekweld hadt, verwandelde eensflags in eerie Pestkoortze, en rukte hear onverhoeds nit het leeven, op den eerfien
O1ober des Jaars I578 . Zommigen meenen, dat vergif, op
's Konings bevel, of dat van de Abt van St . Geertruid, hem
toegediend, z ;jn einde heeft verhaast . Zijn overlijden viel
voor in 't Leger to Bongo, in bet armoedig huisje eens fchamelen landmans, in het dricendertigfle jaar zijns ouderdoms.
Zijne lijk!laatf a wierdt gehouden met eerie pragt, wan zijne
T t 3
hooge
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lrooge of komst voegende. Naderhand wierdt ~ijn Lijk outleed, iii verfcheiden reismaalen gepakt, en alto, om kostea
to mijden, to paerd, door Frankrijk, na Span e gevoerd,
pldaar wederom zainengehegt, en eindelijk, vol$ens Zijne jon,g=
ie begeerte, in het Eskuriaal, neveus d~ Graf1ede zijns Va
4ers bijgezet,
Zie BOR, iioon, $` IADA -erg de vets
dere Nederlandfche , iJ1arzefehrij .
'crs.
OOSTERBIERUM, een Dorp, in Friesland, in bet Kwatier
®an J'J'esterge, onder de Grietenij van Barradeel, ongeveer
een uur gaans ten Noorden van de Stad Iarlingen, en hail'
zo verre van de Zee . FIet voert den naam van Oosterbier m,
in tegenoverilelling, meent men, van een at~der Dorp, ,1'es~
erbierum, dat wel eer Westwaarts zou geleegen hebben, op
eenen grond, die, reeds zedert verfcheiden Eeuwen, door
aet Zeewater wordt bedekt . O sterbieruin is een fraai Dorp
omringd van vrugtbaare landerijen , en heeft eene tamelijk
i'uime Kerk, die door haaren eigen Leeraar words be4iend,
'feels adeli jke Huizen of Staten plagten bier oniilreeks to leggy
sen, Men ziet 'er nog de overblijfzels van in deftige emu .
enwoonrngen.
Zle WJNSEMiva.
OosTERBLOxKER, een l3nn en Dprp, in Dregterland, waar
vast de eerfte zeshonderdelf Morgens e i driebonderd drie~n
veertig Roeden Lands beflaat . Het Dorp, geleegen in de zo
enaamde Streek, tusfchen de Sreden .floor, en Rrkhuizen,
hoewel in de lengte beilaande vierhonderd Roeden g'roncis,
bevat Heats negentig Huizen. De Kerk is een vrij goed ge .
1rouw . De Leeraar, were bier pred kt, neemt ook den dienst
waar to lhestq?rblokker .
OOSTEREAID, een Dorp op bet Eiland T'exel, dus ger~aamd
g' es lfs iig in aen deu Qost an liens Eilauds, tat
f

OOSTERGOO, OOSTERHOUT, OOSThRLAND . 279
getal cier Huizen bedaagt sets meet dan honderd. De Keric
tlsat midden in her Dorp en is een niet onaanzienlijk Kruisgebouw. 'Er woonen ook eenige Doopsgezinden . Eeii be
koorlijk aanzien beefs Ooterd, door deszeifs legging random in hoog opgaand gehoorme .
Oosveaooo, een der drie Landkwartieren van de Provincie
Fries!' nd, dos genaamd near deszelfs legging op de Kaa
van bet Gewest.
Het bevat elf Grietenijen, en heeft de eer. .
LIe 11cm in de Landfchapsvergderingen . Behalven een san.
Zienlijk getal Dorpen, ontmoet men 'er twee Steden, Dok
kum en Leeuwaarden ; de laatlte is de hoofdftad der Proviti .
cie.

Zie

OosTERnouT,

WI1SEMIUS .

eene vrie Heerlilkheid in de Br rt, nnij van

Itreda, omtrent twee uuren gaans ten Noordoosten van de
Stall B,eda.
Her Dorp is zeer groot en volkrijk , doch
words ineest bewoond van Roomschgezinden . Het getal der
Hervormde Ledemsaren words op ruins honderdenvIjftig be

groot.

Deeze hebben ten hunnen dien11e eene zeer groote

1erk, en dus getuigenis draagende, dat het gets! der Gene .
formeerde Ingezeetenen voormaals aanzien!ij ker moet geweest
zijn . Nnast de Kerk fast een zwaare flompe Toren . Dc
Landbouw is eene voornanine bron van het heilsan der Ingezeetenen ; de Graanhandel is daar made zeer nasuw verknogt .
Eenigen hebben hun beftaan van den Lakenhandel en de Pot
tebakkerijen . Men beefs 'er eels deftg Regthuis ; voor het.•

zelve ftaat een Lindeboom van ongemeene dikte .
OOBTERLAr'D, een Polder en Hooge Heerlijkheid in Zeeland, op her Elland Dtiiveland. De bedijkers dar van way
ren, omtrent bet midden der Veertiende Eeuwe, Heer ItLAAS
are,
VAN nORSELEN VAN BRIGDAMME en I4ENDRIK VAN DEN

De Polder words begroot op eenendertighonderd cenntachtig
Cesneten en tweehonderd drie&izestig Roeden Gronds . Dee..

ze is doorganus zandig of zavelagrig .
T t 4

den vindt 'er zeer
goede

So

OOSTEREAND, (ti'lein) ODSTERLEEK.

goede Zaai- en Weilanden . Die daar toe niet gefchikt zijn,
worden met geboomte beplant . Van bier dat men 'er de we .
en en paden zeer vermaaklijk vindt, door bet weelig tieren .
d~ houtgewas . -- flet Dorp Qosterland, een grout uur gaans
van de Stad Zierikzee geleegen, legs zeer vermaaklijk in bet
hoogile gedeelte en na genoeg in 't midden van Duiveland,
Ilet is zeer regelmeatig bebouwd ; drie digte Straaten hebben
haaren uitgang op een ruim Marktveld, fangs 't welk een
water loops, Meerviiet genaamd . Hot Marktveld is rondoni
betimn~erd . Een zindelijl Dorphuis en een dear tegenover
wand klein gehouw, 't welk tot eene Beurs en Vischmarkt
Qnder de Fjuizen,
+client, maaken eene aartige vertQoning.
hoewel llegts ruim tachtig in getal, vindt men 'er eenigen,
die fraai moon genoemd worden. Van de aloude Kerk daat
dices eileen bet Koor, welks grootte en maakzel genoegzaa •
teen grond geeft om over den voormaaligen luister des gee
Eon Toren heeft rnen 'er niet,
heelers gefligts to oordeelen.
enkel
een
Klokhuis,
op
eenigen
afiland van de Kerk, -~
maar
,Aan den Zuidkant van bet Dorp ilaat bet Huis van den Am~agtsheere, een treft lijk gebouw, rondom in Vijvers bef1oQ=
;en en van aangenaame plantaadjen omringd .
OOSTERLAND, (Klein) een Polder in Zuidholland, in '~
Land van Y'oorn, van niet veel uitgeflrektheids, bevattend
diet meet clan driehonderd achtetizestig Gemeten en tweehon~
derd vijfenzeventig Roeden Lands . Volgens de jongi}e Lijste
flaan 'er flegts vijf Huizen . Niets merkwaardigs vindt meu
aangaande deezen Polder aengecekend, dan dad de Baaken,
door de Brielenaars, ten' nutte van den Scbeepvaart opgerigt,
daar in geplant worden

OOS'TEI LEEK, gemeenlijk eel el de Leek genaamd, een Ban
n Dregrerland, van klcinen omflag, als bevattende flegts na
geno g zesenveertig Morgens Lands . De negenentachtig Huie , velke men 'er eertijds telde, zijn allengskens gedund op
ruim veertig . Het Dorp, leggende in de zo genaamde Streek,
usf'ehen Scorn en Enkhuizen, niet verre van Zee, is, gelijk
est aUe JQrpeu in lien cord, in de l n to gebouwd,
lp
d~
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de plaats van de oude en vervallene, wierdt 'er, in 't laatst
der voorgaande Eeuwe, eerie nieuwe Kerk gebouwd .
OOSTERLFrTENS, een Dorp in Friesland, onder 't Kwartier
van Westergo, in de Grietenij Baarderadeel. Van wegen den
veelvuldigen doortogt van Rijwigen, is hat Dorp zeer leevendig .
OOSTER

•S CHELDE ;

Zle SCHELDE.

OOSTERSOUBURG, een Dorp, op bet Zeeuwfehe Eiland
Walcheren, aan den Straatweg, tusfchen de Steden Middel.
burg en Vlisfngen. Oosterfouburg heeft een deftig aanzien .
e Kerk, eertijds aan de Maagd MARIA gewijd, is voorzien
van een hoogen dikken Toren, welke eertijds pronkte met
een uitgehouwen beeld van de H . Maagd, die 'er itaatelijiti
vereerd wierdt . De Kerk wordy door een eigen Leeraar bediend.
OOSTERSTEIN, (Hey Huis tot) van ouds een Adelijk Ge .
1}igt, in de Zeeuwfcl~e Heerlijkheid Oosterland, boven vet.
meld . Niets anders dan een brok Muurs is bet eenige overblijfzel van hey eertijds defog gebouw . Nogthans bait dit
overblijfzel, nevens eenige Roeden Dijks en vijfentwintig Ge .
ineten Lands, bet regt van een goad Leen to zijn .
O0STERWYK, (Hey Kwartier van) een der vier Kwartie .
ren, in welke de Meierij van 's Hertogenbosch verdeeld is.
$i.lleen ten Noorden grenst her aan Holland . De lengte, van
bet Noorden naa bet Zuiden, words op negen, en de breed
te, van hey Oosten na her Westen, op zeven uuren gaans
begroot . Order de overige Kwartieren praalt hat met den
bijnaam van bet Schoon/le, van wegen deszelfs vrugtbaarheid
en rijkdom, en de menigte van fraaie D®rpen, welke men
'er, zo groot als kleine, ten getale van dertig tell, behalven
de $tad 's Herdog'cnbotch, made in dit Kwartier gelegen . Ver.
fch&den deezer Dorpen voeren den sisal van Heerlijkheden,
ec bebben koog, middelbaar eu laag Geregt. Anderen, Staa.
T t
ten
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OOSTERWYK , (Met Dorp) OOSTFIUES . (JOSEPh)

Zen Dopen genaamd, behooren tot de Domeinen van Hun
Itoog Mogenden. Bovenal munt in dir Kwartier uk,
OOSTCRWYK, ( Net Dop ) gelegen an de zarnenvloeijitig
van twee riviertjes, dde uuren gaans ten Zuldwesten van d
tad 's Hrto,enboscIz. Fiet is een aanzienlik Vlek, voerende'
den naam van Vri/hcid ; eene benaaming , eigen aan zodanige
Plaatzen, die, hoewel Muuren, Wallen nosh Graften hebbentle,
nogchans van 'a Lands Opperheeren bijzonder bevoorregt zijo .
Eerie zeer bloeiende en welvaarende Plants , indien de aloude
berigten waarheid bhe1zen, moet eertijds Osterwi,jk geweest

ziju : men vondt 'er wel iijfhnderd Wollen Weefgetouwen
'er was een Straatweg ter Iengte van vijfhonderd fchreden,
ten wederzijden met Huizet digs bet{mmerd, en op voegzaa
me afilanden voorzien van Putten, ten dienfe der Ingeeete
nen . Hoe 't zij, de Plants, hoewel niet doodftil, is, egter,
op verre na niet zo leevende. Op een ruing Mnrktveld, worden, behalven tie Weeklijkfche, drie Jaarmarkten gehoudeP .
Op bet veld flaat ccii van ouds vermaarde Lindeboom, met
cnn zeer breeden kruln, met eene menigte psalen geftut en
gelchrangd ; hij geeft nen nuttig lmnier ten dlenfte tier Boeren, welke bier hunne Boter kooineci venten. Het Raadhus,
cen nieuwmodiseh gebouw, ilaat digs bij dlen boom .
De
Kerk is een tnmelijk goed gehouw, uit wiens midden eei
fraai Torenrje ten take ult fteekt. Dc Leersar , welke bier
predikt, verrigt ook den dienst re Uden/iaut . Dc Roomsch .
gezinden, verre weg tie calrijk(te lngezeetenen, hebben verEeri vermaard Vrouwenklooster,
1heiden Vergaderplaatzen .
van den derden regel van sr. rRANCISCUS, welk 'er eertijds
tondt, client thans tot eea antler gebruik . Voorts telt men to
Oasterwi/k ruim derdehaif honderd Uuizen. Ides Geregt be .
taut uit den Kwartier1hout, zeven Schepenen, even 20 veele
tezwoorenen en een Geheimfehrijver. Zes Dorpen zijn aan
bet Regtsgebied der Plaatze onderworpen .
OOSTFRIES , (josEPu) gebooren to 1-horn, in den Jaare
7698, was een kunftig Glasfchiider ; verfeheiden flerlijk be;, iIderde Glazen, iii eenige Kerkn van bet Noorderkwarrier,

en'
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~ f misI
mis(chien
1 iIJ
en geene
geene Huizen
der Stad
Scad H
oorn
es,
hieu,
in deeze
deeze en
Huizen der
loom
zeJve, kunnen
kunneu dear
daar van
van getuigenis
getuigenis draagen
draugp.l1.. Tot
delve,
Tot ooge/uk
der
ongeluk del'
twust, wierc~t
witi~rdc hij
hij florf
1unst,
hijvroeg
vroeg weggerukt:
weggerukt : hij
ilorfininzijne
ulna geboor
geboor....
telbJ,
den achd
achtflel1
OCtober des
des jeers
Jaars 1662.
teaad, op
op den
en October
1662. Becer
Beter lot
lot we-;
wedervoer,
cen then
dien opzigte,
opzigte, zijne
gehuwd aan
aaneeneai
eenett
dervoer, ten
zijne Zuster,
Zuster, gehuwd
ltLAAS
VAN DER
DER MEULEN,
hi
tLAAS VAN
MEULEN~ insgelijks
insgelijks een
een IKunstfchilder:
unstfchilder : tot
tot in
haar tweeettzeventigue
tweeellzeventigfie jaar
jaar behandelde
behandelde zij
zij dagelijks
dageJijks het
hear
het pen.
pen .
feel.
feel.

OOSTGRAFTDYK,
in het
het gedeelte
gedeelte van
OQSTGRAFTDYK, eell
een Dorp.
Dorp, in
van Noordhol.
Noordhofook wel
de
van de
de Nieuw
Nieuwhurgen,
weI de
land, het
het Baljuwfchap
land,
Baljuw/ hop van
burgers , ook
Oostcrhuurt
lege longs
langs den
den Dijk
Oosterbur~rt g.enaamd.
genaamd, legs
Dijk alln
non de
de RillgUoot
R.iugUoot
van het·
Her vermogen
vermogender
derplaatze
p)aatze beantwoordt
beantwoordtniet
niet
vats
het Stermeir.
Stermeir . Net
aan
hee gecal
gecal der
Ingezeecenen.. De
Hervormden hebben
hebhen'ex
'et
an het
der Ingezeetenen
De Hervormden
eene
eigell Keek,
en de
de Doopsgezinden
Doopsgezinden eepe
Vergaderplaacs.
eene eigen
Kerk, en
eene Vergaderplaats.
De Leeraar,
hen chaos
chans bedient,
bedient, ecu
een Leerling
Leerling van
van her
het
De
.eeraar, welke
welke hen
in
Amfl:erdami'cbe
verrigt ook
ookden
denpredikdienst
predikdienst in
milerdamiche Kweekfchool.
Kweekfchoai, verrigt
nabuurig IJ?'estgro[tdijk.
°'t·
i nabuurig
Westgra td: k.
OpsTHUIZEN, to
Fieerlijkd
OOSTHUIZEN,
te gader
Hohredc, eene
eene Vrije
Vrije Heerliik~
gader met
met tpbrede,
heid, order
obder Waterland,
Water1and, in
de Zeevan,
Zeevan~;k,
tusfchen de
de Scedeli
Stedeg
held,
in de
k, tusfchen
Boom en
en Eden.
Edam. Te
Te zamen
zamen worden
worden zij
zij begroot
zevenHoorn
begroot op
op zevenvierhonderdvijfenzeventig
honderd vierenrachtig
vierencachtig Morgens
honderd
Morgens en
en vierhonderdvijfenzeventig
ltoeden.. In
den Jaare
Jaare 1749
telde
men
'er honderdvijfentachh.onderdvijfentach·
Roeden
In den
telde
men
'er
1749
tig Huizen,
Huizen, wane
waarvan
vanhonderd
honderdzcveneiwijftig
zcvenenvijftig behoorden
behnorden aan
aan
tig
Oosthuizen.. In
Streek van
achtbonderd Roeden,
Roeden,
Oosthuizen
In eenen
eenen Streek
van ruim
ruim achthonderd
is
Dorp
is die
ditfnaie
fraaie
Dorpgebouwd
gebouwd 1angs
longs de
de RingOoot
ning(loot van
van de
de BeemBeemfie!". MenMen
oncmoet
'er een goed nantal fraaie Burgerwoooiniier.
ontmoet 'er een goed aental
fraaie $urgerwoonlu, gars, blijken draagende
van den
welvaart der
der Plaatze,
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andere,, nit
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De
is een
een aanzienlijk
aallzienlijk Kruisgebollw,
pronkende,
Hervormde Kerk
Kerk is
I-3ervormde
Kruisgebouw, pronkeude,
op
het midden,
met ~en
het
I'raaidoorlllchtig
doorluchtig Torentje.
Torentje . In
In hat
op het
midden, met
een [calli
Zvidelijk
Kruispand
onunoet
men
eene
ongemeel1
pragtige
eene
ongemeen
pragtige
Zpidelilk Kruispand ontlnoet men
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en wit
wit Marmer,
Marmer.met
metheerlijk
heerlijk Beeld
Beeld..
Gra
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vary ZWan
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den Heere
Heere fRAN~OIS
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dens Getlagts, aan 't welk nog heden de Heerlijkheid behoort,
leggen bier begraaven . De Gezant gaf een blijk van het belang y
welk hij tle :de in den luister der ttaatelijke Godsdienstoeffeninge, door het fchenken , ten behoeve der vieringe van bet H .
vondmaal, van drie Zilveren Schotels, twee Zilveren Bekers,
een Tafellaken en Servetten . Te Oosthuizen
insgelijks eene
Vergaderplaats van Doopsgezinden . Het Raadhuis, 't welk tevens tot eene Waag, Wagthuis en Gevangenis client, is merle
een aanzienlijk gebouw . De Heer heeft 'er eene deftige Woo .
lung, in den hedendaagfche fmaak gebouwd .
~s

OOSTKAPELLE ,

eene zeer

aanzienlijke Heerlijkheid, never

een frail Dorp, op het Zeeuwfche Eland l#'alcheren, in her
Noordlijke gedeelte daar van, fchietende met zijne &gen Duinen aan de Zee. Van ouds behoorde de Heerlijkheid aan den
Abt van 1/dJelhurg, die 'er eene aanzienl ;j1re Lustplaats halt,
Van wegen de aangenaamheid van den
U7estho>'en geheeten .
oord, vindt men rergens in Zeeland zo veele deftige Lusthuizen, als in deeze Heerlijkheid . Dat van den Heere mart in~
zonderheid air, zo om de fraaiheid van 't gebouw , als de
fchikking der plantaadjen .
Zie SMALLEGANGE, 1(ronijk van
Zeelana ; GARGON, Wa/ch.
~

Ar•cadia .
OosrsounriRG ; zie

OOSTERSOUBURG .

OosT-TER SCHELLING ; Zle TER SCHELLING .
OosT-vLIELAND ; Zie VLIELAND.

OOSTVOORN,

of her Land van Yoo' n,

AAN DE OOSTZYDE

een der drie hoofdverdeelingen van het
van,Y'oorn, is een Schiereiland, wordende gedeeltelijk van de
Noordzee, gedeeltelijk van de Maize befpoeld . Ter plaatze,
aiwaar dit Land niet door Duinen tegen de Noordzee beveiligd
words, moot bet, door zwaare Dijkwerken , voor affpoelen
behoed woruen . De grond is genieenlijk tamelijk hoog : zodat
nen 'or weinig overlast vats bet winterwater heeft . De bezorgin ,
VAN F~,AKKEE,

Land

OOSTVOORN, OOST VEERD .

I~9

ging der Dijken itaat aan een Kollegie van een Opper- Dijk .
graave en zes Heemraaden, welken een Penningmeester i~,
Gemeenlijk alle Maan.
toegevoegd, nevens een Sekretaris .
dagen, vergadert dit Kollegie, in een der Vertrekken van bet
Stadshuis in den Brie!.
een Ambagt of Polder, met een Dorp van
OosTVOORN,
dien naam, in bet even genoemde Dittri , de aangenaam{te
landiirceke in dien oord, hebbende veel I-Ioutgewas, de verblijfplaats van rijklijk Wild, vooral van gevogelte, als Patrij .
zen, Faifanten en meer diergelijken .
Volgens de opgave van
den Jaare 1732 , betloeg bet Ambagt zesentwintighonderd en
vier Gemeten en zesenveertig Roeden Lands . Men telde 'er
vierenzeventig Huizen . Het Dorp is klein . De Kerk, itaande
in 't midden van bet Dorp, hoewel een oud gebouw, pronkt,
nogthans, met een goed aantal fraai befchilderde Glazen van
de Jaaren 574.4 en 1745 . De Toren is tamelijk hoog en words
wel onderhouden, op kosten van den Lande, omdat hij den
Zeelieden tot eene Bank verftrekt. Op een hoogen heuvet
bath men bier eertijds een vermaarde Burgs geUigt, dienende
tot dekkinge van den mond der Maaze. Niet verre van daar
leeren
n van yoorn,
plagt in eene vlakte to leggen bet H'of der
omringd van een hoogen Muur, dje verfcheiden Poorten of
ingangen hadt. Op eene hooge Duin ftaat een gebouw, in
den Jaare 1743, door Opper . Dijkgraaf en Heetnraaden ge .
itigt, buiten kosten der Bedijkinge, om to dienen tot eene
Vergaderplaatze flier Heeren, bij bet doers van DijkCchouwea
of openbaare Aanbefteedingen .
Uit de Vergaderzaale beefs
men, zo over den Mond der Maaze, als over bet omleggende
Land, een der fraaifte Gezigten, welke men zich kan verbeel .
dent.
Zie ALKE : ADE, Befckr. van Brie/k,

O0sTwEERD, eene Heerl9kheid, in bet Nederkwartier van
bet Sticht van Utree~r, tusichen de Dorpen 1Jfaarzen en Zuilen , aan den Oostkant van de Vegt . Men vindt 'er iiegt$

vijf of zes Jluizen.

In de dikke muuren en zwaare verwuifzels

6

OOS'T' OUt?, OUST- YSS LM 1' D

, e

gels van een derzelven, zoeken zomtnigen de nlerktekens vat
voorgaanden moister.
OosTwouo, een Dan, in de zc gett erode vier Noon erko .
gen, grenzende, ten Noorden, nan her Regtsgebied van Medenblik, De uitgeflrehtheid words berekend op driehonderd
eenendertig Morgens en vijf honderdvijf Roeden . In den Jaare
1632 telde men 'er negenenzeventig H,uizen ; rurm honder4
jaaren hater i}onden 'er niet meer dan negenenvij `tig. Onder
~ndere ontflondt deeze vermindering nit eenen Brand, in de
maand Junij des Jaars 1710, met voordagt geftigt, door eenen
booswigt, die eerst elf jaaren hater, binnen Enkhuizen, voor
zijne euveldaa,l, de verc iende firaffe ont v ing . Nogthans beefs
}set Dorpje eerie eigen i erk en afzonderlijken Leeraar .
Zie Chronijk van .

edenblika

Oosr • vSS LmoNDE, een Ambagt, in - Zuidhonand, In tip*
Riedertvaard, ook bij den naam van Gijsbregt - akobs - 4md
Jags bekend. In de Lijsten van Verpondinge ftaat het aange~
fehreeven voor vijf honderd eenentachtig Morgens en honderd
vijftien paeden Lands, en voor honderdvijfentwintig Huizen .
}Iet Dorp van dien naatn legs fchuin over her Kralinger Veer,
In Schieland, De Kerk is ruiin en groot, voorzien van een
vrij hoogen Toren. Len zwaar Kalleel, in den Jaare 14$x,
aldaar gebouwd, wierdt, omtrent twee ) euwen daarna2, tot
den grond toe afgebroken, en, van meows, veel fraaier hero
bouwd .
Zie GounHovzN ; SPAAN, 3efchr. vat

Rotter darn.
OosT- ZAANDAM

zie

ZAANDAM.

OO~TZAANEN, een Ambagt of Ban, van merkelijke u .itge
ftrektheid , in het Baljuwfc iap van Kentzer:erland, onder
oordholland, bevattende in alles tweeduizend drie intwintig

Morgens en zesennegentig Roeden Lands,

In den geheelet
fan

OOSTZAANEI'4

OOSPZAANER-OVERTOOM, enz.
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Ban telde men, in den Jasre 1732, zcventienhonderd negen .
entachti Huizen en huderd vijfenzestig Molens . In het djJ
verloop van eene Eeuwe, was het getal der eerften met
achthonderdenvijf verineerderd .
Volgens de opgave in den
Jaare 1749, ftonden, to Ootzaanen alleen, vierhonderd ne•
genendertig 1-luizen , die Verponding betaniden .
Bet Dorp
OostzIAarees legs cnntrent een half uur gaans ten Oosten van
tie Zaan, en beflaat, in de lengte, van het Zuiden an het
Noorden, weinig minder den een uur gaans . Elk s huffs fleet
eenigermaate op zich zelve, tusfchen twee Slooten, en van
den weg afgeicheiden door eei wijder Sloot of Vaart, over
welken eene thenigte Bruggetjes lcgt, den toegang derwaarts
verleenende. De perk is een goed gebouw, in het begin der
voorgaande Eeuwe gefhgt, in de pleats der voorgaande, die,
reeds eenigen djd geleeden, was afgebrand, en eene Parochie .
kerk piagt to weezen . Zij words door haaren eigen Leernar
bediend . De Doopagezinden, lioewel in dee'en oord zeer
talrijk, hebben 'er .geene Kerk ; Roomschgezinden , egter,
vlnth men er veele ; zij hebben hunne Vergaderplaats in eene
Buurt nan de Zaan, het Kaif genaamd . De Koophandel, welke
eertijds hier zeer fleck plagt gedreeven to worden, is, vooral
in de laattte iaaren, merkeEijk verminderd . Nogthans vindt men
'er nog verfcheiden Molens en andere Fabrieken .

OOSTZAANER- OVERTOOM, is cene annzienlijlre Buurr, eel
weinig ten Zuiden van Oistzaanen, nan den Ydijk ; hij client
tot een overtogi van kleine Vaartuigen uit de Vaart de Geuwc
en bet water de Taiske, in het Y.
OOTMARSEN, ook wel Ootnarfu m genaamd, is een klein
Steedtje, niet verre van de grenzen van bet Graaffchap 8cn
them, in het landfchnp Th'ente, onder de Provincie Ores ijs.
fed. Volgens zommigen zoo bet den naam ontleend hebben
van de aloude Mrfen, weike, eertijds , hier hun verblijt
zouden geld hebben. Dc
'Bats is klein, en van weini
aenzien,
Coy,

I~9

OOV

OP-HEMERT, OP-HEUSDEN, OPMEEL

Oov, op een kleinen afiland van de Stall Nieuwmeaen, ill
eenen Streek Lands, de Cirkel van Ooy genaamd, die door
het zwellen van de rivier de Waal, in het naajaar , meestal
under water that, 't welk, door middel van twee Sluizen,
met voordagt char in gelaaten words . Eenige Opgezeetenen,
char toe aangeileld, hebben bet opzigt over de Dijken en,
vend ere waterweeringen . In vier Di(Iri&en is deeze Cirkel
verdeeld : een char van behoord aan bet Schependom ; een
antler aan bet Rijk van NieriwrMegen . De twee overige ziju
de Heerlijkheden Ooy en PerJingen -- Te gader worden de
Hervorniden door eenen Leeraar bediend . ~-- 't Huis to Ooy,
de wooning van den Heere der leerlijkheid , is een ilaatelijk
ouci gebouw, voorzien van twee zwaare vierkante, en twee
fierlijhe zeskantige Torens ; een der laatilen, ilaande agter her
Slot, is bijkans geheel van Duifl`leen opgemetzeld .
Zie Po 1TANUS.
Op- HEMERT, dus genaamd in ondcrtccheiding van Newer:
flernert, is eene Heerlijkheid, met een Kerkdorp, 't well
ziinen eigen Leeraar heeft, gelegen in Gelderland, in de Thie.
rerwaard, aan den Waaldijl . Dc Heer der Heerlijkheid beefs

zijn verblijf op bet

Hriis to Op Hensert .

OP - HEUSDEN, een Dorp, in Gelderland, in de Neder - fled
tuwe. Behalven dat bet zeer fraai betim erd is, heeft dit
Dorp nog to meet aanziens, door zijne bekoorlijke legging
midden in Koornlanden, aan den Rhijndijk, tegen over do
Stall I ageuingen. De Kerk is oud , en voorzien van een fpitd
fen Toren. Een eigen Leeraar neemt 'er den predikdienst waar .
VPMEaR, eehe vrije Heerlijkheid en Lore, in bet gedeelto
van Noordholland, de vier Noorder - Koggen, behaande, na
genoeg, vierhonderd veertig Morgens Lands, met tweeenzeventig Hnizen . 'l'er wederzijden van de zo genaamde Veea
kenvaart, is bet Dorp zeer fraai betimmerd . Dc Kerk, egret,
heel's niet veel aanziens . De H rvormden van Oprneer hebben
eenen Leeraar met die you Spanbroek gemeen,
O~

(PME'tR . (PETI US )'

I~9

OPMEEK , ( PETRUS ) of komilig uit het aanzienlijk West
friesch Geilagt van lien naaiu , door Vrouwe JACOBA VA14
DEYEREN, in den aanvang der Vijftiende Eeuwe, tdt den adethand verheven , wierdt gebooren to 11in/lerdd#i, op den derv
tienden September des Jaars i5?b . Al vroeg verloor hij zijt=
nen Vader. Zijne Moeder, MARIA VAN M ERSLOOT genaamd
vertrouwde hem aan het onderc~ijs van ALARD'US VAN AMSTER°
DAM en NIROLAAS CANNIUS , vermaarde Geleerden van died
tijd . Naa de gronden der Taalkennisfe geleid to h`ebben, ver=
trok hij eerst na Leuveti, en genoot aldaar het onderwijs van
Alk?nth2r . Vervolgens natn hij zijn
PETRUS NANNIUS , van
verbltjf to Doortiik, om 'er zich voorn amelijk op de Wish
kunde toe to leggen . Door zijne Moeder zijnde thuis ont.
booden, in het eenentwintig(Je jaar zijns ouderdoms, tradt hij ;
kort naa zijne wederkomst, in 't huwelijk net SARA sASBOU',
Dogter van PIETER SASI3OUT, bij welke hij verfeheiden kinds'
ren verwekren Thans maakte hij zijn werk van bet vertaalet't
van verfcheiden kleine Boeken, uit het Latijn in het Neder~
duitsch, onder andere het bel ends Werkje van viNCENT D>
t,IRINS teen de Hefts rS .
Tot nog toe halt OPMEf R zijn verblijf gehouden to 4mfier
data . Van char vertrok hij, ooze&er om welke reden, n
.Delft . flier wierdt hij bekend met PETROS RESENIUS, Rektor
`pan her Gitijn1che School .
Diens bedreevenheid in de Griekk
f ;he taale maakte hij zich ten nutte, oni 'er zich in to iaaten
onderwijzen ; geli k hij zelve, van zijnen kant, RESENIUS in
de Wiskunde onderrigtte . Zijn vorderen in die taale kwamen
hem to made in de beoeWetaing der God ;~eleerdheid, op welke
hij zich nu voornaamelijk toeleide ; naa alvoorens van de Gea
neeskunde en Regtsgeleerdheid zi}n hoofdwerk gemaakc to
hebben. OPIMEER was een ijverig voorfiander van het Room
J'che Geloof, en befieedde finks zijne kundigheden, ter wederlegginge van de Onroomfchen van dien tijd . Ter geleg'en~
heid der onmenfchelijke wreedheden en bitters vervolgingen ~ ;
door den Deer VAN LUMEX en DIDERIK soNOY, tegen de Rooni
fchen gepleegd, vondt oPMEER zich. genoodzaakt ; Delft t
verlaaten . Ilij begaf zich in het Spaanfch,e Leger, welk, Id
den Jaare 1572, voor Leiden lag, bi} den Spaanfchen Bevel
hey
V v
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OPMEER, (PET .US) OPPERUOES, eri .
RANC1SC0

BALDES,

die hem tot Ceheimfchrijver van
Deezen Vektheer volgde hij, ze
dart, na Henegouwen . Doch zijne nitlandigheid was van korten dour : de Schout van Ami?eidarn onthoodt hem derwaarts,
om de Roomschgezinden in 't oude Geioof to vei'ferken, teen de bedenkil]geti der J-fervormden, wier geta!,l hand over
hand, begun toe to neemen
Ilij vertoefde to /Jm/lerdarn tot
op de verandering der Regeeringe, in den Jaare I57&, wanieer hij, nevens veele andere Roornschgeznden , de Stack
verliet, en, zedert, nevens dezelve, openlijk wierdt hgeh
daagd.
Thans begaf hij zch met der woon wederoni n
Def't, en overleedr aldaar op den vierden November de
Jaars 1594. Hij heeft vericheiden Werken nagelaa ten, under
andere Opus Cironograp/:icuFn, of Kerkelijke en Waered1ijke
Gefchiedenis, zedert de Schepping der Waereld tot op hat
Jaar 1590 naa de geboorce van CURI5TUS ; el] Cti;/i/k Marielaarsboek : een zeer'partijdig geichrif't, als wordende de wreed
heden van LUMEL en SONY oars de Hervormden in 't algemeeii
ten kisce g1eid..
Zie 'a Mans Leaven voor zijn jWaitelaarsboek ; VAt. . ANDREAS, Bib!.

den Krijgsraad benoemde .

Bee .

OPPERDOES, ears Thm in d pier- Marc/er . ffgen, gelegeir
under den Regtbank en niet verre van de Stad Medenhlifr
De uitgeftrektheid words begroot op ruirn honcierd tweeenvilf
tig Morgens Lands . Volgens de jonglFe opneeniing, zouder
'er honderdzeven Huizen ftaan Bet Dorp is l ;kin, en kg
digs aan de Zuiderzee . Bet Geregt der Veer - Noorder - Kog..
gen is in deeze Ban .
OPPER - GELDERLAND. (Staats- Onder deeze benming ver.
-oat men dot gedeelte van bet Kwartier van Roermonde, of
bet Over- Kwartier van Gelderland, 't walk , hij bet Barriere .Trathat van den ware 1715, den Algerneene Staaten in vol .h
ien eigendom is afgeftaan . Her geheete Kwartier legs befioob
ten tusL13en .Kleejland, 't GraafThhap ieirs, 't Keurvorften-

OPPER- GELtERLAND, (STAATS-) enz .

&oi

Thndcm I(e,ilen, Guilkeiland n Starts - liraband. De dde
voornaamfe Steden zijn Reermonde, VIo en Gelder, en
tie eigenaars daar van net Huis van Oostenrijk , de Mgenieen
Staateri en de IConing van Pruisfen, tusichen welke drie Mo'
gendheden alto net Kwartier verdeeld is ; ten zij men daar
ievens voege , als eene vierde belanghebbende Mogendheid,
den Keurvorst van de Pairs, aan Welken, in den 'hare 1719,
door den Keizer, de Stad en net Ampt Erkefens wierdt af.
gel aan . Naast den Koning van Pruislen , zijn, egret 9 de'
Algemeene Staaten de voornaamffe deelgenooten ; a1 zjnd
dezelve eigenaars van de Stad en bet Regtsgehied van 17en1o
de Forten Stevenswaard en St . It ichiel, en her geheele Ampt
'an Montfoort, uitgezonderd de Dorpen Zvalmt en E1int
die aan 't Luis van Oostenrijk hehooren . I- Jet Geregtshof
over dic nandeel, vergadert to Venlo ; list heihat uit viff Raaden, een lVloinb'oir of Fiskaai, en eon Griffier . Eon den
Randen voert den ttel van eerflen preefideerenden of Voor
zittenden Read . Het Hof beth magi, orn, uit naarn van bun'
lie Hoog Mogenden, Brieven van Kwit1cbe1dinge, Wettigin
ge , Veniam iEtatis • enz, to verleenen . Ale de Leden
van deezen Rand, gelijk ook de bedienden, zijn vrij van de
gewoonlijke belastingen, met reams van her huisvesten vain
1(rjgsvo1k. Vogens bet Tra5taat van Barriere, moeten t1t
do Regeeringsposten in Opper-Gelderland aan Roomschgeziri .
den hegee'en worden . De bijzondcre Steden en Plaatzen it
cUt Kwartier, worden op hears eigen Artikels befchreeven
tier merken wij hog nan, dat in geheel Opper - Geiderland
fiegts twee Hcrvormde Kerken zijn , to 1-'enlo en Stevt2s
waaril, die bediend worden door vier Predikanten, alien Le
den van de Kiasfis van .NieubvInegen
ORANJE- POLDER
gelegen in Staats Vlaanderen, in he
Arnhagt van Tzendij/ee, onder bet Vrije van SluI, is vaii
erkelj ke nitgeflrekthcid, als bevattende zeventienonderden .
zes Genreten en tweeentachtig Roeden Lands . De Huizei
ftaan bier en daar verfpreid . Het outwerp van een Dorp e

Kerk, al voor veele jaaren beraamd, is niet ten uitvoer ge
Vv z
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ORGEL, (MARTYN) OROBIO . (ISAAC

OnGEL. (MRTYN) 1eezen naarn voerde dc perloon, vet .
1e, in den aanvang tier jongstverloopene Leuwe, den eerfieti
Papiermolen, die door her water words road gedreeven, aan
leide, op den Bouwhof, Klein Hattem genamd, usfchen
Beekbcrgen en Appeldoorn .

ORoBlo, (ISAAC den Nederlanderen, en ook elders be
Itend , door zijn geichul met den vermaarden ReInoI]frant1chen
Uoogleeraar PIITL1PPL'S VAN LnuBORCII . Gebooren in Spanje,
van Ouderen, dcii Godsdienst van 't Koninkrijk toegedaan,
wierdr liij, nogthans, opgcvoed in de leerbegrippen van het

:r oodendom ; war van hij evenve 1 mess antlers waarnam, dan
de Vasten en den Grooten Verzoendag, in 't eerst leide hip
zich toe op de Wijsbegeertc van R1STOTELL , en gaf vervolgens dear in onderwijs aan het Floogeichool van SlamanNaderhand iiam hij ziju verbiijf to Seviie, on 'er de
ca.
Geneeskunde to oefTnen . Niet lang ha 1t hi aldaar vcrtoefd,
of hij wierdt aangeklaagd als een ,good, en in de gevangenis
der lnquifirie geworpen . J-ftj zelve geeft eene rreWende be.
fchrijving vain de rampen en folteringen , welke hij , in den
gedugten Kerker, heeft uirgeftaan
Geworpen in ecu hok,
naauwlijks grout genoeg om zch char in to kunnen omkee •
ten, verzekert hij, dat zijue vcrdrietige oplluiting hem hijkans liet verfiand kostre, en mecrinaalen nan hem zelwen deeds
vraagen, ,, of hij inderdaad die uROBIO WOS, die in Se i1ic
,, vrij en vrank plagt to wandelen, op zin gemak Jeefde,
en Vrouw en Kinderen halt"? No cens dngt hij, dat zijn
voorgaandc leeven flegts ecu droom was, en dat het flok,
gelijk bet, waarfchijnlijk, zijne flerfplaats zij .n zoude , this
ook zijne gehoortepinats geweest was. Op andere tijden hieldt
liij zich onledig met Overiiatuurkundige Twistgedingen, want
in hij den drieleedigen post van Tegenwerper , Verweerde
en Voorzitter bekicedde.
Met deeze en foortgelijke harsfei
fchimmen ich een geruimen tijd hebbende bezig gehouden,
wierdt hij gebragr vocir den Rand der inquilitie, en, aizo hij
ftandvastig bleef in bet onthennen van zijn joodendoni, op
den Pinbank gebragt : want van hij de volgende befchrijving
geeft . In 't niidden van ecu onderaardsch gewelf, door cenige
tours-

OROBIO.

(ISAAC)
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t~ ortzen vcrlicht, verfeheen hij voor twee perfoonen ; een
van hun was cen Regter, de andere de `Geheimfchrijver van
de Inquifitie . Op zijne aanhoudende ontkenning van 't geed
men hem ten Taste leide, gaf men hem over aan den Scherp .
regter, die hem voorts ontkleedde, handen en vacten met een
touw bonds, en vervolgens deeds klimmen op een ftoeltje,
om aizo het touw to kunnen haalen door ijzeren ringers , in
den muur vastgeklonken . `.f oen rukte men den ftoel van onder de voeten des lijders, zodat hij aan het touw bleef hanger , hetwelk de Beul , van tijd tot tijd , vaster zamenrukte.
Eene bijitans on'ijdelijke pijii veroorzaaken de banden, wanneer dezelve in het vleesch dringen, en handen en voeten dermaate doers zwcllen, dat het (Toed aan de toppers der Nagelen
In bet oogenblik als oROBto's fmarten bet
words uitgepersr.
hoogite toppunt fchcenen bereikt to hebben , verzekerde men
hem , oni hem eenen fchrik aan to jaagen , dat dit (legts een
begin was, en men hem, diensvolgens, raadde to bekennen .
Men Melds den
Ondanks dit apes bleef OROBIO ftandvastig.
of van verdere folterint;en, deeds zijne wonders geneezen, en
ontiloeg hem nit den Kerker .
Zo ras hij zijne vrijheid halt bekoomen, verliet hij Spanje,
floeg den weg in na Fr°ankriik, en wierdt vervolgens Hoogieeraar in de Geneeskunde to Thouloufe, flier gedroeg hij zich
uitwendig als een Lid der Roomfche Kerke . Doch onmagtig
om zijne waare gevoelens voor zich zelven to houden, en het
openbaar maaken van dezelve in zijne tegenwoordige woonplaats
voor onveilig houdende, vertrok hij na Amfterdaru , deeds 'er
openbaare belijdenis van den Joodfchen Godsdienst, en lies zich
befuijden, in de gemelde Stad oeffende hij de Geneeskunde,
dock wierdt, intusfchen, bekend met den geleerden vAN LIMBORCB , met welken hij eenen befcheiden pennettrijd voerde,
Qver de waarheid van den Christlijken, met opzigt tot den
Joodfchen Godsdienst . De 4:'nica Collratio of Vriendeli jke
Onderhandeling, beheizeude een verllag van het Twistgeding,
hers dienen tot een model van befcheidenheid voor de Gefchil.
voerende Godgeleerden . Jammer is het, dat de laatere Twistfehrijvers zich daar aan niet g`fpiegeld hebben . I-let ijveren
voor de waarheid, of 't Been men daar voor aanziet, is pligtman .
V v
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T'ORVILLE , (JA COBUS PFTILIPPUS) ens .
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ine gelcerde \7rienden , van de verzamelde Aantekeningen,
bij de uitgave van Latijnfche en Griekiche Schrijvers .
Lang. Bonds de Heer DORVILLE in beraad orntrent eerie keuze
vII, cen vast verblijf. Bijkans had( hij zich tort Utrecht bepaald-,
wanneer Burgerneesteren van Amfierdam hem ianbooden den
I-ioogIeeraarsIoe1 in de Gefch4edenisfen en Welfpreekendheid,
welke reeds zedert eenge jaaren ledig halt geIaan .
IIij
hezat then tot in den Jaare 1742 , watneer hij char vail
afiland deedr, ten behove van PETRtJS URMANNUS SECUNDtJS,
JTloogleeraar to Frarieker. Diet ledig brags hij, zedert, tien tijd door, maar befeeddc denzelven, zo veel zijne lic .
haamszwakheid
d gedoogde , ann Obj'ervatioes Misccile#!ee,
weke hij , van tijd tot tijd, in 't Iicht gal', en bet in orde
brengen van zijne Reis door Sicilie. Doch deeze 1aat1e heeft
iiij niet votooid, maar zijn geleerde Opvolger de afgebrokene tank opgcvat en voilponnen, onder den titel van Mcula.
De Beer D'ORVILLE overleedt aan den Steen, op den deitien..
den September des Jaars 1752, bet zesenvijftigfte zijns outer .
&ms . De Hoogleeraar hat's eenen Broeder, izi'ait getiaamd,
die zich eerst op de Regtsgelecrdheid, en naderhand op deli
Koophandel toelcide, loch sevens met zo veel fmaaks werk
inaakte van de t'ichtkunde, tat de Hoogleeraar, in den Jaare
1742, een bondel v
fraaie LatijnI'che Gedichten, door zij .
en broeder, in den Jaare 1739, nagelaaten , in 't Ilcbt gad,
De I-leer D'ORVILLE, (bans Schcpen en Raad dee Scad .urn.
Jierdarn, is de Zoom vain den Richter.
Zie

P. BURMANUS

Sec. Orat . Fanebris in

JAC. PHIL . D'ORVJ-LLE.

Os, een Dorp in bet Kwartier van Maasland, in de Meie
dj van 's llertogenhOscb , en de Haofdplaats van bet gantfche
(wartier, 't welk zevention Dorpen en Heerlijkhedet bevat .
Os legs omtrent vier unren gaans in 't Noordoosten van de
tad 's Nertogenbosch . Die van Os, in den Jaare 1309, van
de Flertoginne van Braband, Stads Voorregten verkreegen heb-

bende, maakten, eerlang, eenen aanvang met bet bouwen van
Muu
Vv 4
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OS, O~ 1)ORP, O,STADE.- (ADRIAAN

VAN)

Muuren en Poorten . Doch het werk wierdt niet voltooid,
Men ziet 'er nog e~nige overbl ;jfzels van, rondom de Kerk,
dir-nende one de Ingezeetenen, in Oorlogstijden , tegen vijandelijke iirooperijen to beveiligen . Aan de Oostzijde der Plaatze Haas een zwaar Rondeel, eertijds van de Heeren van Os
besvoond, dock naderhand tot eenen Herberg gebruikt, Voorts
Iegt het Vlek in een vrugtbaaren oord. Midden door hetzelve loops een breede Straatweg. Op een ruim Marktveld ziet
nlen eene zeer groote Waterput, van boven met Leijen overdekt ; Tangs een breeden trap klimt men na beneden . Behalven den Aklterbouw, geeven de Weeverijen een beilaan aan de
7ngezeetenen . Het getal der Huizen words op ruim vijfhonderd begroot . De Gereformeerde Kerk, een aanzienlijk Kruis •
gebouw, met een hoogen fpitfen Toren, flaat , midden in het
bore, op een ruin en fraai Kerkhof . De Leeraar, welke
bier den dienst verrigt, neemt dien ook waar to Heesch. Onr
der de drie Jaarmarkten, is de P'aerdemarkt zeer beroemd .
De Regeering beilaat uit zeven Schepenen, en even zo veele
Gezwoorenen, die uit hun hidden twee Burgemeesteren verkiezene
OSDORP, ook we! Ostdorp of Oestdorp genaamd, is een
groote Buurt, in Kennemerland, gelegen aan den Osdo7 per'weg, zijnen aanvang neemende ten Zuiden van den Trekvaart
van 4'rr/ferdam na Haardesn, na genoeg bij de plaats , alwaar
ode Paal van Halfwegen tusfchen de twee Steden i}aat . Volgens
zommigen zou Ma LIS s1 oKE, reeds op het Jaar 1155 , onder
d benaarning van Okesdorp, zo veel als Osfendorp, naar de
menigte van Osfen, welke men 'er weidde f van deeze Buurt
gefproken hebhen . Osdorp behoorde eertijds aan de hleerel!
VAN BREDERODE . Door troop wierdt het een Ambagtsheerlijkheid der Stad Am ierdam, in den Jaare 1529, underhand, in
den Jaare I53I , door Keizer KAREL DEN V, onder zekere
yoorwaarden bekragtigd .

Zie

COMMELIN,

Befcfir, van AmJierdam .

OSTAUE, (ADRIAAN VAN) hoewel elders gebooren, verdient
eene plaats onder de Nederlandfche Kunstfchiiders, omdat hij

onder

OSTADE, (ADRIAAN

VAN)

OTI~RLEEK, enz .

29?

ander dezelve zijne meesten leeftijd geleeten beefs . Hij kwam
tar waereld to Lubek, in den Jaare 6io , dock moat at
vroeg zijne gehoorteplaats verlaaren hebben . Althans vindt
men aangetekend, dat hij tot Leermeester in de kunst halt
den vermaarden Nederlandfchen Schilder 'RANS HALS . Langen
tijd woonde hij to F1aar em , dock vertrok van daar na i1r .
fferdnm, in den Jaare 1662 . Uit vreeze voor de Franfchen,
wierdt hij, eerlang, to raade, eene wijkplaats to zoeken in
zijn Vaderland. De Kunstkundige Heer KONSTANTYN sENNE.
PART deeds hem van befluit veranderen, en nam here in zijn
huffs . Flier vervaardigde osTADE de kunflige gekoleurde Tekeningen, welke naderhand de cigendom zijn geworden vats
den Heere IONAS WITZEN. 's Mans fmaak vie! inzonderheid
op Boerenwooningen, IJerhergen en Kroegen, met af d 3rzel .
ver toebehooren van Hui~geraaden en andere hehoeften . De
n tuurlijke afbeelding van dit alles treks nag heden bet fchil .
derminnend en kunstkundig oog .
OSTAOE overleedt in den
Jaare 1685.
Zie

HUU$RAKE1J.

OTERLEEK, een Ambagt en Dorp, in bet Baljuwfchap van
de Nieuwburgen, tusfchen de Schermer en de Hc~igenwaartd,
beflaande lets minder dan tweehonderd eenentwintig Morgens
Lands, nmeestal moerasfigen grond .
Het getal der Huizen
words begroot op eeneuveertig . Ilet Dorp heeft een klein
Kerkje, en een vierkantig Torentje, met een achtkantig Spitss
je gedekz .

OTTELAND, een Ambagt, in de Alhlasferwaard, groot
yijfhonderdveertien Morgens en tweehonderd Roeden Lands.
llolgens de laatfle opneeming tlonden 'er in 't geheel vijfenn
veertig Huizen, die vast bet Dorp merle gerekend ; 't well
Been ander aanzien beefs, dan een net Kerkje, zedert bet
Jaar 1734 gebouwd, pronkende met een achtkantig Koepel .
Qrentje, nit walks top een Lantaarntje fierlijk uitfleekt .

V v
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OTTO DE 1I, vierendertigIte Bisfchop van Utrecht, Zoon
van BERNARD, Graa3'e 'aM der Lippe, was Proost to Utrecht, roan hij , op verzoek der Graaven van Holland en
Gelderland, ii] den ware
op den Bisfchoppelijken Stoel
verheeven wierdt . Zo ras hij , door den Aardsbisfchop van
,eiders, to Frank/bit, gewijd was , en, als Vorst van liet
Keizerrijk, van K&zer FREDERIK DEN II, Zijne Leenhuldiging
liadt ontvangen , verzelde hij Graaf WILLEM DE I op eenen
togs na S// t ie, laateude, intusfchen, bet waereldlijk betIuur
van zijti Bisdom in handers van zijuen broader, Graave HER
JIAN V4N DER LJPPE.
Van 's Kerkvoogds verrigtingn in bet
Oosten vinden wij tiers antlers vermeld, dan dat hi1 hat Slot
van C:farea hole herftellen. Diet lang naa zijne wederkornst,
weke voorviel in den ware I22 , raakte OTTO Ifl een he..
vigen twist met GERARD, Graave van Gelder ; 't zij, omdat
de BisI'choppelijke Amptennars, in Salland, 's Graaven Leen
inauneii door veelerlei knevelaarilen tot eenen opftand ge
tergd hadden ; of, gelijk anderen meenen, omdat de Graaf den
Bisfchoppe!ijken , die langs den Rhijn handel dreeveii, to Lobet . buitenfpoorige Tollen hadt doers af'perzen, en daar door
Iloffie tot ongenoegeu gegeeven . Hoe 't zij,deBsfchopgn
holpen door zijnen broader, en door den Bisfchop van Mun
fler, verzameide CCII Lager to Deventer, deeds daar made
eenen hival in Sailand, tastte den vijand aan , geleid door de
twee Heeren HERMAN VAN VOOItST en door Heer DIRK VAN
BOEXLIORST, overwon dezelve, en maakte zich meester van
humie Kalleeleri. AIS overt innaar wedergekeerd na Deventer,
dankte de Bisfthop zijn Lager af. Doch hij genoor geene
lange rust . Want als de Graaf van Ge/der, in 't volgende
iaar, zich nicer openlijk tegeii OTTO verzette, moest deeze,
van nieuws, de wapens nangorden . Zijne Legermagt beflondt
nit duizend Ruiters cii een bekwaam getal Voetknegten Doch
vermids de Graaf van Gk/er eerie veel talrijker mast bij een
hadt, behaalde hij, met kleine mocha , de overwinning op
den Bisfchop, en noodzaakre hem, de %vijk to neemen na
Devenler ; welke Stad cerlang belegerd wierdt. Ten zelfden
rude lecdt OTTO merkelijk nadeel, door eenen itival der Ge
derfithenn en Jfollanders in her Neder/Jic/it ; de lacuften, onder
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4tanvoering van Graave ELORJS DEN IV, bemagtigden de Sted~
~t Gemn en 's Bisfchops I-Juis aldaar, en oaken 'er den brand
in. Kort dear naa wierdt 'er , tusfchen den Bisfchop en den
Graaf, ecn Befland getrolfen, welke , eerlang , in een vastest
Vrede veranderde,, OTTO verkreeg daar bij regt op hot Dross .
amps van Salland, tegen betaaling van tweeduizend Markets
Zilvers . Aan Graave FLORIS beloofde hij achthonderd ponders,
waar tegen zekere Hollandfche dienstrnannen voor onderhoo .
rigors des Bisfchops verklaard wierden .
Van korten duur was de rust, welke de Bisfchop, slag bet
1luitei van dit Verdrag , genoot . De tweedragt , gereezen
l lsfcheil EGBERT, Burggraaf van Groningen, en de GELExir aGEN , een verinogend Gefagt in die Stad , bewoog oTTO osn
ale Scheidsman tusfchen beiden to treeden .
't Gelukte hem,
de arri jen tot flaan to brengen, en den fchijn van verzoeninge to doeu aanneemen . Doch de GELERINGEN, geholpeu
en opgeflookt door RUDOLF, Slotvoogd vail Koeverden , zogten den vrede niet ; zij fpaardeu moeite noch kosten om EGEERT eenen kans of to zien. De Bisfchop, hunnen toeleg
vernomen hebbende, verzamelde eenige R .uiterij in Salland ;
dock RUDOLF verfloeg dezelve, en baande zich eenen weg
na Groringen , 't welk ilraks belegerd, en zo zeer in 't
naauw gebragt wierdt, dat de Bisfchop na alle kanten om
hulp moest uitzien, Ire Graaf van fielder kwam hero in perfuon zijnen dienst aanbieden . FLOrus van Holland zondt hens
een good deel Krijgsvolk . Met deeze magi, to Ommen bij
een verzameld, brak de Ke'kvoogd op na Groningen, terwijt
hem de Mond- en Krijg~behoeften, in een groot aantal Vaar .
tuigen, lange den Vegtilroom wierden naagevoerd . Op hot
gerugt van 's Bisfchops naderinge, brak RunoLF op voor Gro.
ningen, en trot here to gemoete tot bij Koeverden. Geen
half uur gaans lagers hier de Legers van elkander, zijnde alleenlijk gefcheiden door een open moeras . Its 't eerst felieen
men, door onderhandeling , den twist to zullen bijieggen,
Doch 's Bisfchops eisch, vorderende verbeurdverklaaring van
2UOOLFS goederen, en van verfeheiden zijner bloedverwanten,
baarde, aan de andere zijde, zullr cone verbittering, dat men
do be(lis f ng mu de wapenen overlies, 0 den zevenentwin`
ti ften

oo

OUDAAN, ('t H'itis) OUDAAN. (JOACHI-M)

tigilen Jnlij des Jaars 1226 raakten de Legers aan elltander .
Dc Bisfchop moedigde zijne benders ten flrijde, door het vergunnen van Afiaaten , en 't fchenken van den herderlijken zesen . 't Gevegt mm eenen nanvang in 't water. De Bisfchoppelijken, meest alien zwaar gewapend, fchooten to kort ; zij
wierden, door de Drenters, van verre met pijien en lanzen,
en van nabij met zwaarden , in menigte gedood . Schrik en
wanorde baarde eene algemeene vlugt, die in 't Moeras moeilijk en gevaarlijk vie! . Onder dit alles vie! -Bisfchop OTTO zelve in 's vijands handers, die hem wreedelijk mishandelde. Met
ears zwaard fchoor men hem de Priesterlijke Kroon zo ruuw
en onzagt van 't hoofd, dat 'er vel en vleesch aan badgers
bleef. Teen flak men hem den hall af, en dompelde bet Lijk
in bet water, waar nit hat, eerlang, opgehaald, den zijnen
awergeleverd en na Utrecht wierdt gevoerd ; in de St . Martensberk legs het aldaar begraaven .
Zle

BARLANDUS ; BOCKENBERG

Bata

via Sacra .
OUDAAN, ('t Iluis) eertijds Oud - 4a genaamd, legs in bet
I ederkwartier van 't Sticht van IJtrecht, aan de regter zijde
van de Vegt, ears weinig bovet'1 bet Dorp Breukeler . Het
Huffs, in een ouderwetfchen fmaak gebouwd, was reeds aanweezig, gelijk ook bet Gellagt, walk char van den naam voerde, in den Jaare 1350 .
.Bij verandering van eigenaaren, was
'er, in den Jaare 1536, bezitter van Heer JAN VAN DUVENVOORDE, ten wiens behoeve hat, door de Staaten 's Lands van
Utrecht, voor eerie Riddermaatige Hofiiad wierdt verklaard .

Zie Utr. Placaatboek.
OCIDAAN, (JOACHmI) gebooren in het Dorp Rhijnsburg,
van i loaders zijde vermaagfchapt aan de vermaarde broeders
VAN DER KODUE, in de Nederlanden genoeg bekend -, door
zijn vermaard werk, getiteld Roomfche Mogendheid, voorts
zijde Poezij en andere Werken .

Zie

D•

VAN HOOGSTRATEN.
OunA

OCIDDORP, (Heer Adrzaans •) OUD1 LANDD, end .
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OUDDORP, (Heer Adriaans-) of meestal enkel Ouddorp genaamd, legs in den Polder, Dude Land van Diependortt gehee .
ten, in 't Land van Voorn, onder Zuidholland, ongeveer eett
half uur gaans van Ooedereede . Bet Dorp, hoewel niet groot,
ass bevattende ilegts ruim zestig Huizen, beefs eenig aanzien,
omdat men 'er verfcheiden zindelijke wooningen ontmoet ; de
meeste van deeze iiaan condom bet Kerkhof, 't welk, door
middel van een iieenen muur, van den weg words afgefcheiden . Hieromfireeks fiaan Lindeboomen van ongezneene hoog •
te, welke, volgens Overlevering, reeds tcweehonderd jaaren
in dien Band zouden geweest zijn . De Kerk, een fraai Gee
bouw, is zints bet jeer 1734 bijkans geheel vernieuwd . Op
een Grafzerk vindt men uitgehouwen den naam van Ji r n1A .
GHIELSE DUFFEL, met een - Vischnet en Kaakmes, omdat bij
De Doopsgezinden
den eerilen Haring zou gevangen hebben .
hebben 'or in3gelijks eene Vergaderplaats ; dock eenen Leeraac
getneen met die van Goo reede, Wijdcrs beefs men 'or ook
een Gasthuis . Niet verre van Oaddorp legs een Bergje, of
Heuvel , Spreeuwerif ein , of gemeenlij k de Blaauwe ~tee~s
genaamd . Volgens Overlevering zou, bij ouds, deeze hoogte tot een toevlugt voor het Vee gediend hebben, bij hooge
watervloeden . \Vijders levers deeze Hey vel zekeren rnodeli
been uit, vats welken de Gevels van zommige Iiuizen to
zijn opgemetzeld.
Oudpor

OUDELANDE, eerie Heerlijkheid, in Zealand,
op lies Eiland
Zuidbeveland, met een tamelijk groot Dorp, voorzien vats
eene ruime Kerk en Toren, die door haareli eigen Leeraac
words bediend . De Heerlijkheici words begroot op vijfhon .
decd negentig Gemeten en vierenveertig Roeden ; wanneer
dear onder niet gerekend worden eenige kleine Polders : to
gader met deeze betlaat de Ileerlij! ;heid in rifles elfhonderd
zestien Gemeten hondeidzevfn Roeden . (rode ande beefs ziju
eigen Kollegie van Dij&graaf en Gezv orenen .

OUDENI3OSCH, een aanzienlijk Vlck, its list Oosterkrvartier
van list Markgraaffchap van Bergen op den Zoom, olntrent
vier uuren gaans tea Noordoosten van de Stad van diets naam .
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Dc Plants, voorzien van eene r&me Haven, die in den Mark
flroom, voor "t Land char buiten, uitkoomt, it zeer rege .
fnaatig bebonwd, met viji fchoone Straaten ; op eene derzelyen words eene bloeiende Weekmarkt gehouden . Men begroo
bet getal der Ingezeetenen op ruim vijftieiihonderd . De Graanhandel geeft 'er i erkelijk vertier, gelijk ook her bijna dagelijksch affcheepen van Rijswerken . De Gerelbrmeerden hebbet~
'er eene Kerk en eigen Predikant ; en de Roomschgezindetr
eene ICapdl, in weike de Monniken van cue Abtdij van St .
Bernard den dienst waarneemen . Deeze trekken de Tierdeu
der Geestelijke Goederen, dock met het bezwaar van ul't de .
zelve her Traktement van den Hervortnden Leeraar to moetet'
betaalen . De Re eering beftaat, behalves den Drosfaard vary
bet Kwartier, die in den Oudenbosch zijne wooning beefs,
iit en Blrrgemeester, zes Schepenen, vier Gemeensmannen
en eenen Sekretaris,
Ovnz IoNCE, een Ambagt, i°n 't Land ran P arn, onde '
de Heerlijkheid van Grijsoord. Het bevar verfeheiden Polders, to zamen, volgens de Verpondingslijsten, begroot op'
vierendertighonderd tachtfg Gemeten en eenendertig Roeden
Lands. Bij de laat1 a opneeming telde men, in alles, twee•
honderdzeven~nzeventig Iduizen, drie Meeftooven en eer~
Koornr olen . Het Dorp is regelmnatig betinlmerd met verfcheiden Straaten . Do Kerk is een ruiin Gebouw, met eerr
Koor van ongemeene grootre, en een zwaaren vierkanten Toren . Voorts heeft men 'er een Raadhuis, r r welk sevens tot
eerie Waag err Gevangenisfe verflrekr, als mede een Gasthuis :
OUDEWATER, eene Stad, in het B'aljuwfchap van dies naani
n her Zuidoostlijk gedeeite van Holland, ten Zuiden en Noorden van her Sticht van Utrecht ingeflooten . Geese verdere
vitgeflrektheid heeft bet Baljuwfchap, dan de Stad en derzelyen Regtsgebied . De Stad Oudewater legs aan de !Uvier ale
"slel, na genoeg in 't midden tusichen Schoonho'en en IVoereien. Zo onzeker als van veele andere Steden, is ook do
Indies 't waar zij , dat
Naamsoorfprong van deeze Stad .
1E JDRIK VAIN VIANDEN f B1sfehop van Utrecht, in den jaart

OUDEWATEL
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z 65, Oudewater tot eene Stad heeft verheven, volgt daar
tth deszelfs Oudheid . Vijftien jaaren laater, wierdt zij , door
Bisfehop JAN VAN NASSAU, ian L0R1S DEN V, Graave van
Holland verpand . Al vroeg verk!aarde zich de Stad voor Prin
fe WILLEM DEN I . De Spaanlche Veldoverfe, Heer VAN SlIER..
E$, floeg 'er bet beleg om, op den negentienden Julij de
Jaars 1575 . Op den zesderi Augustus de Stad opgeeiseht,
dock tot antwc)ord bekoomen hebbende, dat men dezelve voo'
den Koning, onder den Prins VAN ORANJE, dagt re bewaaren,
begun hij, eerlang, eeii zo geweldig vuur to maaken, dat,
op eenen dig, zeventienhonderd kogels regen dezelve geflaakt
wierden . Eindelijk wierdt men der Stad flormenderhand mees
ter . Toen floegen de Spanjairds ian 't inoorden, zonder ofltzag voor ouderdom of kunne . Eeii feile brand, bij ongeluk
ontfaan, of met voordagr gefligt, leide her meererideel der
Huizen in koolen . Der opmerkinge wairdig, is bet geen om
trent den Nederdu itichen Predikant SAN IAIcSZOON words vend
haald.
Hoewel voor vijfhonderd guldens gerantloeneerd
wierdt hij iiogrbans opgeknoopt, dock, nan zestien maanden
hangens, zin Lijk irng zo vol en blank gevonden, zeif de
oogcn zo fielder en de wangcn zo weinig !ngevallen, us nan
ieniand, vier dagen nun den dood, zelden words befpeurd.
diet anger, egrer, dan tot in den ware 158o, bleeven de
Spanjaards meester van de Stud . Dc Franlchen vertoefden 'er,
in den Jaare i672, van den negenntwintigfen Junij tot den
elfden der volgende maind .
Oiidew,ter, 't well men, ten alien tijde, voor eenen Sleutel
van Holland heeft gehouden, is ecue tnmefljk 1erke Stud . De
Vestingwerken heflaun uit eenen Hoofdwal, en wren Boiwerhen met drie Halve Muanen , apes oniringd van cone diepe
Graft . Men heeft 'er vier Poorten : de Broekerpoort ; de Lind..
fchooterpoort , eertijds bet Kafleel ; de lNieuwe of IJtrccht
fchepoort ; en de Ysfdpoor! ; de lazifie client tot eene Hoofd
wags voor de Bezettinge . Her getal der Huizen vindt men op
vijfhonderdviereidertfg hegroot . Her Studhuis is ecu vrij aan
zienlijk gebouw. In de Vergader'laats der %Troedfchap, ecn
ruim verrrek, ziet men de Sr ianfche wreedheden , van dcii
Jaare 1575, kunflig uitgebeeld, in cene groote Schilderij door
1 . STOOP
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OUDE WATER .

De Hervormde Kerk , gebouwd, flair men wil ;
STOOP.
reeds in den Jaare 1003, is zeer mitn en aanzienlijk, met
een fierken Toren
Aan eene der pflaaren hangs een Marine=
ren Gedenkteken, ter sere van RUDOLF SNELUUS VAN ROYEN,
1JooIeeraar in de Wiskunde to Leiden , in den Jaare j 6 i
Door twee Leeraars words de Gereformeeraihier begraaven
tie Gemente bedend .
Uit oiwermogen vats Stalls Kasfe,
heeft men, al voor sang, een derden Leeraar afgefchaft . De
RoomschgezJnden hebben 'er twee Vergderp1aatzen ; de eeue
bhourt aan de Janfeniten . Ter verzorginge van ouderloozen en behoeftige bejaarden, dienen een Weeshuis, een Gasthuis en een Armenhuis .
Men hadt hier voorinaals een gezelfchp van Rederijkers ; zij hieldel] hunne zarnenkomfien in
een geweezen klein Kerkje , zedert in een Latijnsch School
veranderd . Berugt is de JJ7aag van Oudewater , door heE
gebruik, welk men 'er eertids van plugs to maaken, in bet
weegen van perIooren , van Toverije befchuldigd . Indien de
or ; pro11g flier gewoonte aan Keizer KAREL DEN V moet worin toegefithrceven , flrekt zi) der naagedagtenisfe van diets
Vorst tot seas. Want, door let gewigt eens zo gcnaarndeti
Toveuaars zo lang to bepaalen, flat genoegzaam ieder volwas
fen mensch, zeif van de tengerfte geaalte, altoos zwaarder
weeks, fpaarde de Keizer veele ongelukkigen in 't leeven ;
die voorts, nit kragt eens getuiglchrifts, to Oudewater afge.
geeven, elders veilig waren .
Onder de geleerde Manners
welke OfIdelvIiter heeft voorrgebragr, zijn meest bekend jco .
us AIUOINIUS, de grondlegger van de Gezinte der Remonftrantn, en RUDOLPHU5 NELL1U5
beroemd Wiskun1tenaar
genie Hoogleeiaaren aan 's Lands Hoogefchool to Leide . Het
kweeken van Flennip, en bet fpinnen van Touwwerk, geelt eeii
efaan nan een goed aantal van Ingezeetenen
De Regeering
beftaat nit Baljuw, die sevens Dijkgraaf is vats de Linden,
order Oudewater behoorende, twee Burgemeesteren, zeveii
Schep enen en achitien Vroedichappen . Eindelijk merken w ij
hier flog flan, flat Oudewater eene der kleine Hollandfche Steel
den is, welke, eertijds, ter Dagvaart beiclireeven wierden,
dock, 0111 deeze of geene redenen, al voor sang, van flat
Voorret zijn uitgellooten
D.

Zie KINSCHOT, Befchr . v, Oudewater.
Ovi
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OUDE WETERJNG, een Dorp in Holland, onder Rilniand
behoorende, aan dcn doortogt uit bet Leidfche na bet Braefemmeir . Het bel}aat uit een langen Streek Huizen, veele van
w€lke de blijken vertoonen van den bloei der Plaatze en vann
den welvaart der lngezeetenen . De grond daar van is, de
onophoudelijke doortogt van binnenlands vaarende Schepen,
tut fchen A flerda#E , het AToorrerk vartier, Gelderland, Otier .,
ysfed Frieshind , Groningen, Zealand, Braband en Viuanderen . Alle deeze kunnen, ginds en wader, de Oude iJ" tering niet mis vaaren . Tot gemak van deeze, is een hooge
houten Vuurbaak opgerigt, aan den mond van 't Leidfche
Meir. In de Oude Glreteri, g ilaat bet Regthuis van de IIeerlijkheid A~kesnade . Behalven die der Hervormden, is 'er cage
Gemeente van Remonflranten .
x

OUDEARSPEL , eerie Hooge of Vrije Heerlijkhcid in bet
Noordelijk gedeelte van Holland, onder Geestzner-dmba t,
ten Noorden van de Stad fdlkmaar. Zij worth hegroot op
twaalfhonderd negenendertig Morgens en vierhonderddei Lien
Roeden Lands . l;ij de jongile opneeminge table men honderd~chtenvijftig Huizen, zo ten platter Lande, als in bet L)orp
van dien naam,'t walk zeer zindelijk bebouwd is, fangs eenett
meestal beiiraaten wag , tar len .gte van bijkans vierh' nderd
Roeden . Dc Kerk llaat een weinig buiten hat Dorp ten Dos •
ten. De vierkante Toren is zonder Spits . Een blijk van owL
heid ziet men aan de menigte van Duiffleen, van walker bet
Koor is opbehaald. Voorts heeft men 'er een Regthuis en
Waag, en de Veer der Heerlijkheid eerie fraaie wooning . I-let
Gehugt In Koe 'ijk behoort onder Oudkarspel.
OUDSHOOEty, volgens zommigen t oudshaarn, zo veal als
de hoek van 't Woud, met Gnephfek, twee onderfcheidere
Ieerlijkheden, in R ~idnland, doeh al van ouds aan den zelfden Atnbagtsheere behoorende, zijnde alleeniijk gefcheiden door
cane gegraaven Van, de Heirnans LV eteri~y
genaamcL Zo
absj legs Oudshoorn aan Alfen, dat bet, dikmaals, daar onder begreepen worth, hoewel zij niets gemeen hebben met
olkander. Te zamen worden de beide Heerlijkheden be tr~~Qt
.IIL D EL.
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OUDSHOORN, OUWER1ER L

op ruim zestienhonderdvierenzestig Morgens, en , vol ;ens de
1aattle opneeming, bet getal der Huizen op honderdvierentachtig . Eertijds plagten die van Oudshoorn barmen openbaaren
Godsdienst to verrigten in bet iaabuurig Al fin . E.en gefchil, over
de Kiesbeurt van eenen Leeraar, bewoog den Heer KORNELIS DE
YLAMING VAN oUDSIIOORN, kleer van Oudsnoorn en Gnephoek,
eerst Scliout, en naderhand Burgemee(er van ArnJterda n, eene
afzonderl :jke Kerk to bouwen, om door ears eigen Leeraar be-.
diend to worden . Tot een model nam men de Ooflerperk to
Amfierdam . Eene uienigte van gefchilderde Glazen, door voornaame Kollegien , Steden of 'erfoonen vereerd , nevens
verfcheiden Lijkwapenen en Graftekenen van bet Ge(lagt
der Heeren VAN OUDSHOORN , dienen tot f eraad van bet
Kerkgeboutw ; 't walk, ten platters Lande , in fraaiheid , naau=
welijks zijns gelijken heeft. 1-let zo genoemde A/f n/chc Pasthuis ilaat binnen Oudshoorn ; alle naehten koomen en vertrekken 'er vijf Postrijders : to weeten, van en na Amflerdarn ,
Dordrecht, Rot~erdam, 's Gravenhage en Utrecht . De Maalea worden aldaar geopend, de Brieven gefchift, en aldus na
de beflemde plaatzen verzonden . Daarenboven is bier de pleiilerplaats der Jaag • en Pakfchuiten, tusfchen Am1lerdam en de
Steden Rotterdam, Delft en Leiden, als merle 's Hage . Van
wagers de rnenigte der Reizigers, tustchen de gemeide Plaatzen,
veroorzaakt zulks game kleine beweeging. ---'Niet verre van
Oudshoorn, noordwaarts van daar, leggen eenige -Iuizen, rle
tidderbuurt genaamd . Men verhaalt, dat eenige Huislieden,
door FLORis DES' V, Graaf van Holland, otn den Ade1 to tar •
gen, tot den Ridderftand verheeven , aldaar inzonderheid ge •
wound, en aan de Buurt den naarn zouden gegeeven hebben .
OUVERRERK, tar onderfcheidinge van andere, op den 2'sfel,
gebi jnaamd , een Ambagt, in de I rirnpenersva and , under Zuidholland, tusfehen de Steden Rotterdam en Gouda, van weike
bet Dorp bijkans even verre , to weeten ongeveer anderhalf
uur gaans, afle ;t . Volgens de naauwkeurigfte opgave, zou bet
Ambagt bevatten zesdenhonderd vijfendertig Morgens en vier
honderd Roeden Lands , en bet getal der Huizen , in alles,
weinig minder dan driehonderd bedraagen . Ouwerketk bezit
bet

OUWERKERK.
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bet oudile der Graaflijke Handvesten , we'ke ergens bekend
zijn , naamelijk van den jaare 1097, gegeeven door Graaf
FLORIS DEN II .
Indien men kan ftaat maaken op de echtheid
van een Opfchrift, aan den muur van de Konfiftorie of Kerken .
kamer, zou deeze reeds in den jaare 909 gebouwd, en dus
he°t Dorp van eene zeer hooge oudheid zijn . Oii verkerk, 't
welk voornaamelijk fangs den IJsfeldijk gebouwd is, beflaat,
in de lengte, bijkans anderhaif uur gaans . Om de veelvuldige
fcheepvaart Tangs de Rivier, en den doortogt van Postwagens
en andere Rijtuigen , is 't verblijf aldaar niet onvermaaklijk.
De Steenbakkerijen, bet maaken van Hoepels en verfcheiden
andere Neeringen en Handwerken, geeven merkelijken bloei aan
de Plaatze . De Kerk, ondanks haare hooge Oudheid, is een
zindelijk gebouw. Geen klein fieraad geeft, van buiten, aan
dezelve de hooge achtkantige fpitfe Toren, met een hardflee •
non Omgang, op ieder der vier hoeken met een hoog toorntje
voorzien . Van binnen pronkt de Kerk met de Begraafplaats van
het Geflagt der Graven van NASSAU VAN DE LEK, Heeren van
Ouwerkerk . De Leeraar der Plaatze neemt insgelijks den Predikdienst waar to Krimpen op den rsfel. Van hier dat hot getal der Ledemaaten op weinig minder tan zevenhonderd worth
begroot .
Zie 0UDENIIOVEN, Befchr . van Zuidbolland.
OUWERKERK of Ouderkerk, eene Ambagtsheerlijkheid, oak
wel Outer-4m/lei genaamd, gelegen in het Baljuwfchap van
4rnflelland, aan de Oostzijde van de Rivier den 4n/fel, ruim
een uur gaans ten Zuiden van Amferdam . Het geheele Ambagt, de Polders, char toe behoorende, mete gerekend, words
begroot op ruim vijfendertighonderd Morgens Lands . l3ij de
opneeming van den Jaare 1732, telde men, binnen den geheelen omvang, tweehonderd negenenveertig Huizen en vies Mo .
lens . Eetl bevallig aanzien heeft het Dorp Ouwer'erk, door
deszelfs legging onmiddelijk aan den Amflelfiroom, en is bet
verblijf aldaar zeer aangenaam, van wegen den yeelvui+di en
doortogt van Schepen, Schuiten, Rijtuigen en Voetgaagers .
Uit de fomine van drieduizend Guldens, voor wellte de,
rug, welbe bier over den Strooln is gefla;en, wet
eons
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eens verpagr words , kan men van de leevendigheid der Plaard
ze ccii denkbeeld vornien . Voor veinigc jaaren heeft men
eene geheel nieuwe Kerk geiiigt, zijude ccii Kruisgebouv ; 0111
haare lioogte, kan dezelve, wijd en zid, op een verren of
hand gezien werden . Eer Dog de Oude Kerk to Ani1crdam
tot eene Kerljelkerk verheven was, dat wil zeggen, vOar hen
jeer 1300, plagten die van Amfierdam, in hen, oude geffigt,
hunnen openbaaren Godsdienst to verrigtcn . Dc Am1terdam
fche Portugeefche Jooden hebben to Ouwerkerk een Kerkhof,
ten zuiden van hen Dorp , aan de Vaart, welke tea 4bkotide
loops, ter plaatze, meent men, alwaar hen Lusthuis der flee
ren van Jim/lel, Reigersbroek of Reigersbosck, plagt to flaan .
Dc Anibagtsheerlijkheid van Oiwerkerk, wear under merle behooren de Buurten van Duivendrecht en den Omval, b2hoort
aim de Stad Amfierdam ; zij kogt dezelve, van de Graaflijkheld, in den Jaare jij, voor vijfentwuntigduizend en ethi
honderd Golden,,
Zie Handi'esten van Jimfierdam ; COMI\1ELIN en WAGENAAR .
Ieer 'an) was de Zoon
Natuurlijken Zoone van .Prunfe
IVIAUR iTS, geteeld bij eene Jonkvrouw VAN MECHELEN ; zijue
Moeder was ELiZABETH, gebooren Graavun VAN IIORN . Al
vroeg koos hij zijns Vaders heroes, den Krijgsdienst to Lnne. In den Jiare 1678 was hij togenwoordig in den Veldilag
van St . Dcnijs, en aldaar de oorzaak der beboudenisie, indien
Diet van bet leeven , alihans der Vrijheid van Prunfe WLLEi1
OU%VEEIK, (FIENiUIt VAN NASSAU,

van

LODEWYK VAN NASSAU,

III . Want als deeze zeer diep under de Vijandeiijke Troepen van den Hertog VAN LUxEMBUItG was vervallen 1gtte de
ileer VAN OUWERKERIt, die zijne Hoogheid geLadig verzelde,
eenen F'ranschinan, met een PiIoolfchoot uit den . Zadel, zo
als dezelve, met losgelaaten teugel , en overgehaald geweer,
op den Pruns of loam. Vordezkicnoghedbiftn
den de Algemeene Staaten den jongen Field met eenen Degen
van hooge waarde , en bevorderde hem Zijne Hoogheid tot
in den Jaare 1688 verzelde
Hoofdman van zijnc Lijfwegt
DEN

hij den Vorsi op deszell ovcrtogt na Engeland, en under,
VQfldr

OVENS,

(JURIAAN)

dog

vondt aldaar de blijken van Koninklijke gunile . Eerst wierdt
hij tot Opper-Stalmeeller , en tot Kapitein over de vierde Bende van 's Konings Lijfwagt aangefleld, en vervolgens, bij Akte van hat Parlement van den elh"den Maij des jaars 1689, met
het regt van lnboorlingfchap begifdgd ; Zedert verzelde hij dcn
Koning, beflendih, op deszelfs Krijgstogten, en klom allengshens op tot de waarciigheid van Generaal der Engelfche Ruiterije.
Naa den flood van Koning wILLEM keerde de Heer VAN ovwERKERx to rug na Holland , walks Staaten, in de maand Januarij des
wars 1704 , hem benoemden tot Veldmaarfchalk van bet Lager van
den Staat : cane benoeming, welke, in 't eerst, bij de overige
Gewesten, eenigen tegeniland ontmoette, dock, in de maand.
April des zelfden Jaars, door de meerderheid, ter Algemeene
"Vergadering wierdt toegellemd . Zedert was hij tegenwoor :iig
in de Veldtogten, om de Spaanfche troonsopvolging, en gedroeg zich zeer loflijk in dezelve, tot in den jaare 1708,
wanneer hij, op den elfden Maij , to Rousfelarar, zijne dagen
eindigde, in den ouderdom vale zevetienzestig Jaaren . IJij was
getrouwd met ISALELLA , Dogrer van den IIeere KORNELIS
deceive
eERSSEys, Heere van Sommelsdijk , en teelde bij
Zoonen, welke deals in de Nederlanden , deals in En eland,
den krijg gevolgd hebben . De oudile loon, HENRflC VAN
ISASSAU, wierdt, door Koning Willem , tot Pair van Engeland
verheven, onder den tirel van Graave van Grantham.
Zie

lercure Hi/torique.

OVENS, (JURIAAN) een defog Knnstf'childer, inzonderheid van
fliflorien en Nachtlichten . Een der vier hceken van de Gaanderij van 't Amuierdamfche Stadhuis prorkt met cen gewrogt
van zijn Penfeel. Boveti de rI'hefaurie Ordinaris ziet men
CLAUDIUS cIvILIS, omringd van een drum Bntaaf1che Xlel{den,
door hem ter maaltijd genodigd in her zogcna'mde Hkalig
naa bet eindigen van bet
aloud, bij maanlicht, en vervolgens ,
feast, aangefpoord, tot her opvatten der \V penen , om bet
Ronleinfche dwangjuk van den baize to fchuiven . Des childers geboorteplaats was, mis'ch~en, de Fceder~kj id ; altirans
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OVER - BETUWE, OVERBEEK, (BONAVENTt . VAN)

leefde hij aldaar nog in den Jaare 1675, zijne kunst o effeneu.
d e ten dienfie van den Hertog van Holfiein .
OVER -BETUWE, een Ampt, in het gedeelte van Gelderland,
het R 'artier van Nieuwmegen genaamd, tusfchen den Rhijn
en de Waal, zijn begin neemende omtrent Schenkenfchans, en
van daar, ten Noorden van Nieuwmegen, westwaarts ffrekkende, tot omtrent den Dijk, welke dwars tegen het water
de Linge legs. Men telt daar binnen vijf Panderampten en
acht Heerlijkheden . Het hoofdbefiuur ftaat aan eenen Amptman, zijnde gemeenlijk een Lid vary den Gelderfchen Adel,
lie Schouten of Regters ffaan onder zijn bewind .
OvERBEEIC, (BONAVENTIJUR VAN) een verniaard Amfierdamfche I urstfchilder, dock die zijne edele begaafdheden door
een losbandig gedrag bezoedelde, wierdt gebooren in den
Jaare r66o. Eene overhellende zucht voor de Oudheid deeds
hem vooral zich toeleggen op het fchilderen van ftukken uit
de o«de Gefchiedenisfen . Daarenboven vondt hij veel finaak
in de overblijfzels der vroegere dagen, in Italie nog voorhanden . Corn zijne neigingen to ruimer bot to vieren, deeds hij,
t of driemaalen, eene reize na Rome, en keerde telkens van
daar to rug met eene verzanieling van tekeningen, afgietzels
en bootfeerzels der Oudheden van Italic. Zedert atbeidde hij
aan een groot Plaatwerk, 't welk hij Overbliffzel van and
Borne wilde genoemd hebben, dock niet tot volkomenheid gebragt heeft . Door eene ongebondene leevenswijze verhaastte
hij zijnen flood, wclke, in het zesenveertigffe jaar zijns ouderdoms, voorviel in zijne Geboorteftad . Naa 's Mans aflijvigheid, wierdt de nitgave van het firaks genoemde Kunstwerk door anderen bezorgd,
Zie VAN GOOL

OVER • FLAEKdE, antlers ook Zuidvoorn genaamd, is de derde hoofxvcrdeeling, in welke het Lard van Yoorn, in Zuidholiand, onderfcheiden is . Het is een Eiland, en ontleent zijnen naam van de rivier Flakkee, of het Haringvliet, waar van
het

OVER •FLAKKEE, OVERKWARTIER, enz ;

Sit

bet ten Noorden words befpoeid .
Niet bet geheele Eiland
behoort aan het Land van Voorn, maar een voornaam gedeelte,
in bet Oosten, aan het Land van Puttee .
Opmerl~elijk is
het, dal op een Eiland, voor 't overige geheel Hollardfche
bod xm , de aanzienlijke Ambagtsheerlijkheid Sommelsdi jk on .
der de oppermagt der Provincie Zeeland behoort . Ter behwaame plaatze zullen wij lour van nnder verilag doer . Zeer
vet en vrugtbaar is de grond deezes Eilands, waar van getuigenis kuhnen draagen de uitmuntende Tarwe , Garst en
Eoolzaad, welke bier gewonnen worden . Steden cntmoet men
'er niet, maar wel verfclieiden zeer frame en welvaarende
Dorpen . 'Er is een good aantal Hervormde Gemeenten, en
eene van de gezinte der Doopsgezinden to Middelareas,
OVERKWARTIER van Utrecht, bet vierde onder de hoofdverdeelingen van bet Sticht, grenzende ten Noorden aan de
Vuurfche Veenen en gedeeltel jk aan de Amersfoortfche bergen, tell Oosten aan Eemland en de Veluwe, ten Zuiden nan
de Rivier de Lek, en ten Westen aan den Vaartfchen ,hijn,
boven Utrecht. Men ontmoet in dit Kwartier, behalven de
Steden Rheenen en 1I ijk bij Duurflede, verfcheiden aanzien.
lijke Heerlijkheden en Dorpen, als Amerongen, Zuifeflein,
Doom, Moersbergen, Zeist en andere, als mede een goed
aantal Riddermaatige Hoffleden .
OVERLANGBROEtc, to gadcr met Nederlangbroek, eene Heerlilkheid in bet Overkwartier van Utrecht, dock die ieder een
afzonderlijk Geregc hebben, behoorende aan de Domproostdij

van Utrecht.
Van merkelijke uitgeilrektheid is deeze Heerlijkheid ; beflaande Overlangbroek zevenhonderdzesennegentig
Morgens en driehonderd Roeden, en Nederlar.g'roek twaalf.
honderd drieentwintig Morgens en vijf honderd Roeden . De
Rijweg na Wijk bij buoy flede is de fcheiding der twee Geregten ; zij worden doorflroomd van een Water, de Lang.
broeker Wetering genaamd, aan welke de beide Dorpen en
verfcheiden Riddermatige Hoftleden leggen . Ii; en onder de
beide Dorpen telde men, in den 3aare 1748 , honderd& twinrig
Huizen . Hoewel van weinig aanziens, heel's, nogthaus, ieder
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OVEPMAAZE .

(tier Land van)

Dorp zijie eigen Kerk, met een afzonderlijken Leeraar. In de
Key k van Over/agbroek ziet men verfcheiden aloude Wapen
fchilden, meestal van bet eertijds beroemde Geflagt van ui
TERWEErW .
Voorts leggen in deeze fleerlijkheid eenige aan
zicilijke Adelijke Huizen en Riddermaatige Hoft'ceden .
Onder deeze algemeene be
OVERMAAZE . (Net Land van
raanhing zijn bekend de drie Landen van Va1kenburg DaaThern
en 'silertogenrade, welke, bij den M'inferfchen Vrede, in dcii
ware 1648, verklnard wierden to zullen blijven onder 'tgebiecl
der Algemeene Staaten, welke reeds toen een nanmerkelijk gedeelte dear van in eigendom bezaten .
Het Land van Overwaaze wordy dit Gewest genoernd, ui hoofde van deszelIs
Bggnge, ten aanzien tier Vereenigde Provincien, nan geene
zijde van of over de Rivier de M'iaze .
Dc grond deezer
Landflreeke bevat zeer goede Koorn- en Weilandeii, dock
moot , in zommige oorden, met veel arbeids tot vrugtbaarlieid
Dc bergen, welke men bier en dear onr.
genoopt worden .
inoet, leveren Seenkoolen, IJzer en Lod . Men adernt 'er
gemeenlik cene zeer gezonde luchr.' Niet den besten naam
}icbben, intiislchen, de in- en opgezcetenen ; zij dean bekend
voor wraazuchtig tegen hunne beleedigers. Voorbeelden van
dieverij en moord zijn bier niet ongemeen .
Behalven den
Lendhouw, geeft can een good gedeelte der Landzaaten een
be[taan, bet bereiden van Lakens en andere Wollen Stoifen,
bet macken van veelerhande ljzer • en Koperwcrk, als mede
bet planters van Tabak . De Bosichen, welke men 'er ginds
en elders aantreft leveren insgelijks hunne voordeelen op .
Bij wijze van Bede moet bet bend an Overwaaze, jearjik, cene fomme van vijftigduizend guldens opbrengen . Near
gelange van elks vermogen, is deeze fomme over de Landen
van Val/cenburg, 'silertoge'grade en Doaihern omgeflagen.
iet meer den veertien Gereformeerde Kerken tell men binten den geheelen omvang, wear onder drie Walfche Gemeenten . 1)e Hoog- en lNederduitfche behooren onder de Klasfls
van Maauicht .

OVER .
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OVEUMEER, eene Heerlijkheid, in bet Nederkwartier van
bet Sticht van Utrecht, gemeenlijk bekend bij den naani van
Nederhorst, hair bet Slot van dien naam, in de Heerlijkheid
gelegen ; tot welke, onder anderen, mede behoort het Horset
weir, tusfchen h'orthoef' en Aake>'cerl, een kwartier uur gain
ten Westen van 's Cravclarid ; als ook de Buurt Overmeer,
-- De Qvermeer f tae Sc i s, daar tegen over, midden in de
Vegt, ook wel de Jli lerda n genaamd, behoort onder de
Provincie Holland.
In of omtrent bet Jaar 1747 is dezelve
lnerkelijk verbeterd .
Tegenwoordig kin de Scbans rordoln
bevaaren worden • In overoude tijden lag hier ecn Dam, met
Sluizen voorzien . Te Muiden lag toen hog Been Sluis : zodat,
in dien tijd, hier de Waterkeering fchijnt geweest to ziin .

OVERSCIItr, met Schteveen, een Atnbagt, in Holland, deck
on :ier SckieThnd, dock voor lief grootile gedeelte onder D el/
land behoorende, tusfchen Delft en Rotterdam, dock mast
aan de laatstgemelde Stad . Net geheele Ambagt tiwordt begroot
op negentienhonderdeccemwigtig Morgers en vierhonderdderrig Roeden Lands, en het getal der Fluizen, zo ten platters
Lande als in bet Dorp, op tweehonderdneben~~ntwintig en een
Net Dorp Over/thie legs, voor een gedeelte,
Koornmolen .
ter wederzijde van het Water de `chie, gedeeltelijk aan den
Rijweg . De geduur ge Scheepvaart, zo van Jaagfchuiten als
andere Vaartuigen, tusfchen Delft, Delfshaven, Rotterdam en
andere plaatzen, maakt deeze Plaits zeer leevendig . Druk
is bier msgelijks de doortogt van Rijtuigen .
Men vindt 'er
een goed aantal zindelijk betimmerde Huizen .
De Kerk is
een grout gebouw, en heeft een fierlijken Toren, met eenen
Traps of Omgang, pronkende met vier kleine Torentjes op
de hoeken.
De Steden Rotterdam en Debt oefl"enen ieder
afzonderlijk regtsgebied over een gedeelte des Dorps : to weeten Delft over bet Noordelijk, en Rotterdarn over het ande •
re gedeelte, voornaamelijk Tangs cie Schie .
Zie

nu,rlswvrr, Refc/zn v, van Delft ;

SPAAN ,

v.

Bc,/clariir . van Rotterdam ;
handy. Chroz%9k .
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OVERTOOM, OVERIJSSEL .

OVERT00M ; zie SLOOTEN .
OVERIJSSEL, in rang de zesde onder de zeven Vereengde
Provincien , grenzende , ten Oosren aan hat Graaffchap BEntlzem
en hat Bisdom MusJ7er, ten Zuiden nan hat Graaffchap Zutfen,
ten Westen tan de Veluwe en dc Zuiderzee, en ten Noorden
aan FrieIand en Drenhe. Zij ontleent den naam van haare
ligginge, nan geene zijde of over de Rivier de 7J'e', ten opzig
te, iaarne1ijk, van hat Sticht van Utrecht, want onder zij welter behoord liceft . Het geheele Gewest bevat drie hoofdverdeelingen : Salland, Twentlie en J7/le ;2hove ;; . De drie 1Ioofduieden Deventer, Kanipen en 2wol leggen in SALLAND ; voorts
de onbernuurde Steden en voornarne Dorpen of Vlekken, Hasty
felt, Genernuiilen , Omn,en , Ht rdenb,g, Gramsberg, 1#'iLIem en (raf'ztrst ; ft2 TWENTHE 0/den/eel, Ootmarfen, Enfchede , Goor, Geia'er, RtjsJGn, 4lmelo en Diepenizeim ; en
eindelijk in VOLLENHOVEN , de Steden Vollenhoven en Steen•
wijk, ais made Blokz :j1, Kuinder of Kuinre en Zwartfluis.
Bijkans allerlei grond ontmoet men in dit Gewest : vrugtbaar&
Koorn- en Weilanden, Moerasfen en Ileivelden, Veenlanden en

Boutgewas . Kamper ..Eiland en Mcistenbroek zijn inzonderbeid vermaard door de finaaklijke Boter, walks zij nirleveren .
Zeer lang was dit Gewest onderhorig an de Bisfchoppen van
Utrecht,

dock moest, in 't einde ,

zich nan Keizer KAREL

DEN V onderwerpen, in den Jaare 1528 . In den Jaare 1572

koos bet, gedeeltelijk, de zijde van ORANJE, dock flegts voor
sane korte pool ; nog in hat zelfde Jaar wierdt bet wederom
afia1lig, en bleef in dien hand, tot in den Jaare x8o, wanneer
Pries WILLEM bet Gewest tot onderwerping noodzaakte ; hat
annecnien van bet Utrechtfche Verbond was reeds 's Jaars to
vooren, door dwang, uitgewerkt . Geduurende de Kerkelijke

Gnlusten, in hat begin der voorgaande Ecuwe, waters de Stan
van 't Gewest meest op de zijde der Remonfiranren, en dus.uic
sfiet zest gezind tot bet bewilligen in ten Nationani Sijnode . In
erfoon na Deveriter gereisd, haalde Pries MAURITS dezelven
over, door de verzekering, dat men niet voorhadt, hat Sijno
dc to doers flrekken tot eenig antler einde, dan tot bemiddeling
der
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der Kerkelijke gefchillen , zonder de Gewesten of derzelver
Leden ergens in to verkorten , of iemand ter zaake van den
Godsdienst to b ezwaaren . i n den Jaare 1622 vielen de Staaten
klagtig over den hoogen aanflag van hun deel in de gemeene belastingen . In plaatze van drie en een halve golden , welke zij
van 't honderd moesten opbrengen, begeerden zij eene Golden
vermrndering, ter zaake van de brandfchattingen , welke hull
Gewest, als meer bloat leggetlde dan andere, aan den vijand
moest opbrengen. Geduurende eenige Jaaren vcrkreegen zij
hunnen wensch, dock wierden, vervolgens, op de gewoone
hoogte gefteld . Een hevige twist ontflondt, in den Jaare i655,
tusfchen de Leden der Staatsvergaderinge, ter gelegenheid der
vervullinge van het Ampt van Drosfaard van Twenthe. Zo hoog
liep de oneenigheid, dat men, van weerskanten, de wapens
opvatte, en de gemoederen niet tot bedaaren konden gebragt
worden, zonder de tusfchenkomst der Stanten van Holland en
' estfriesland . Vergeefs hadden Graaf WILLEM VAN NASSAU en
de Raadpenf onarls DE WITT hunne poogingen aangeweild, onl
de onlusten to doen bedaaren . Nieuwe twist beroerde, eenige
Jaaren laater, het Gewest, veroorzaakt door den naijver van
twee aanzieniijke Geilagten, VAN HAAnsoLTE en VAN RAASVELD .
Men be~eide onderfcheidene Staatsvergaderingen, en voer hevig
uit, van wederzijde, tegen gepleegde wederregtelijkheden .
Eene bezending der Staaten van Holland maakte ook nu wederom een einde aan den verderflijken twist . Zints deezen tijd ge .
beurden, in het Gewest, genne zonderlinge voorvallen, die insgeiijks niet elders plaats hadden, dan alleen het befaamde ge_ .
fchil, over de wettigheid der Drostendienlien, wederfproken
door Jr. VAN DE CAPELLEN TOT DE POLL, welke, om die reden,
van de Landfchapsvergaderingen uitgeflooten, dock naderhand
in zijne eene en regt herf}eld wierdt .
De Regeering van Ovcrijs/el befiaat uit twee Leden, na .
melijk Ridderjchnp en Steden ; deeze zijn Deventer, Ramp
pen en Zwol. Het getal der Edelen s niet bepaald ; men telde
'er, ten eenigen tijde, negenenzestig, die geregtigd waren
om op de Landfcbapsvergaderingen to verfehijnen . De aanzienlijkf a Amptenaars ten platten Lande, zijnde gemeenlijk
Ridders of Edelen, zijn de Drosten van Salland, Tuwenthe en
yal•

316

OVERYSSEL .

l7ollenhove . Een van deeze bekleedt den post van Voorzit •
ter ten, Landsdage, of, bij derzelver afweezigheid, de Drost
van 7sfel uiden , van Haakshergen of van Diepenheirn , of
ook wel de Hoogfchout van Hasfeit en Hasfeleram pt . Een
der vereischten, om als Lid der Ridderfchap to kunnen verfchreeven worden, is de eigendom van een Landgoed en ande •
re vastigheden, to zamen waardig niet minder dan vijfentwintig duizend Guldens . De uitfchrijving van den Landdag gefehiedt door de Gedeputeerde Staaten, zijnde een altijd zittend
Kollegie, beilaande nit drie Ridders en cenen Afgevaardige nit
ieder der drie Hoofdtleden.
Ten aanzien van bet Kerkelijke, is Overijsfel verdeeld in
vier Klasfen : I . De f(iasfis van Deventer ; II . De Klasfis
van. Kampen ; III . De Kias/Is van Zvolle ; IV . De Kias/is
van Vallenhaven en Steenwijk . Onder de eerfle Kla~fis behooren vierentwintig ; onder de twecde, negen ; onder de
derde, zeventien ; en onder de vierde, negen Gemeenten,
behalven die der plaatze, alwaar zij vergaderen .
Zie ALTING, Not it . Germ . Iefer.
I AGGE , Korte Befclzr living van
Overysfei ; MOENEN, Kroriijk vast
Deventcr, enz .

PAATS„

PAATS .

ADRIAAN )
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P.
PAATS, (ArnUAAN) bekleedde den post van Raad en Vroedfchap der Stad Rotterdam, in den Jaare i68, en verfcheen,
als Afgevaardigde van dezelve, ter Vergaderinge van de Staa •
ten van Holland, ten tijde als de Overijsfelfche Regenten, on •
der elkander, geweldig overhoop leggende, de beflisfing van
hun gefehil aan hunne Edel Groot Mogende kwamen voor •
draagen. Nevens den Heer xoENRAAO VAN BEUNINGEN, Burgemeester van Amilerdam, vertrok, ten dien einde, de Heer
PAATS na OA~erysJel, en bewerkte, naa lang over en weder
handeleu, eene gewenschte bevrediging.
Gewigtiger was de
post, welke, in den Jaare 1672 ; den Deere PAATS wierdt
opgedraagen. Dc Staaten der' Vereenigde Gewesten , thans in
Oorlog met Fcanki ijk, waren bedagt onl aail die Mogendheid
elders werk to verfchaffen . Eenen Oorlog tusfchen dezelve etl
den Koning van Span je befchouwden zij als dear toe een dienflig
middel . Ten dien elude zonden lion Hoog Mogenden, in de
rnaand Maij des gemeaden Jaars, den Heer PATS na Madrid,
oin zijne Katholi;ke Ma ei}eit in hunne belangen over to haalen,
In 't eerst hadr hij merkeli ;ke moeite, om de Spaanfche Mo
gendheid to beweegen.
De overlast, welken de Spaanfche
Nederlanden" do r den voorfpoed der Franfche Wapenen leeden, deeds hear aan de hand koolnen .
De Staatfche Gezant
maal to zich die gezindheid ten nwte, en bewerkte, eerlang,
een Verbond, 'r welk vijfentwintig jaaren inoest duuren, en
vaar b'j Spanje b :loofde, aan Frankrijk den Oorlog to zullen
verklaaren : geiijk ook, in de Ynaand Oe ober, gefchiedde . De
ilcer PAATS vertocfde, zedert, aan 't Hof van Madrid, tot
in den jaare 1675, ais gewoonlijke Afgezant.
Gednurtnde zijne uitlandigheid, was de (leer PAATS een
voorwerp van het mistrouwen van eenige zijner Stadgenooten .
Eenige burgers van Rotterdam, kcit naa de verhefing van
Prin4e WILLEM DEN III, eene Eijst van Vroedichappen, wetke, widen ze, hun verdagt waren, en wier afzctting zij verlan -
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langden , aan de Vroedfchap runner .dad hebbende overhan .
digd, hadden, benevens den naam van PIETER DE GROUT, ook
dien van den Heere PAATS char op gedeld . Pries WILLEM
bewilligde in deeze fchikking . Doch de Gezant was niet in
't Vaderland to rug gekeerd, of zi jne Hoogheid herdelde hem
In de voorgaande waardigheid . Dit niettegenilaande moet hij
seen zeer ijverig voorilander geweest zijn van het Luis van
o cinje ; althans vindr men den Heer PAATS bij naame genoemd,
in den vermaarden Brief van den Franfche`n Gezant d'AVAux aan
den Koning zijnen Meester, onder de welgezinden, die wederogn rnoed gre pen , dat naamelijk het gefchil tusfchen Pries
WILLEM DEN III en de Stad Amilerdam, over de befaamde Werving van nieuwe Manfchap, tegen den zin van zljne Hoogheid
zoude uitvallen . IHet laatile openb~ar `bewind, welk wij van
den Ileere PASTS vinden aangetekend, is eene bezending na En-.
geland , om nevens eenige anderen to dienen tot raadgeevers en
onderregters der
Staatfche Gemagtigden , in den
Jaare
i68,, derwaarts vertrokken, om eenige gefchillen tusfchen de
Engel1che en de Nederlandfche Oostindifche Maatfchappij to
vered'enen.
Hij vertoefde 'er tot in de Lente des volgenden
Jaars, wanneer hij na't Vaderland to rug keerde, met den fpijt
van geese afdoening van zaaken to htbhen kunnen uitwerken .
Zie Refolullen van lie/land ; Hall.
Mercurius ; Tweejaarige Gefchiedenis.

PAIN ET VIN, (1Ioz s) bekleedde alreeds den aanzienhijken
Krijgspost van Lieutenant- Kolonel, in diensr der Algetneene
Staaten, toes deeze, bij de bevordering of aanilelling van Legerhoofden, in den Jaare x666, hers tot Kwartiermeester Generaal van de Legers van den Staat benoemden . In den Jaare
1672 halt de Staatfche Veldoverde Graaf VAN KONINGSMARI~
an hem toevertrouwd de bewaaring van den post bij de
,Atieuweri'rugge, tusfchen het Dorp Bo-degrave en de Stad
IVoer •den : een post van merkelijke aangelegenheid, om den
sftogt der Franfchen of to fnijden, naa dat deeze het gemelde
Dorp
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Dorp veroverd en verwoest hidden. Doch, in Ilede van den
riaderenden vijnd of te wagten, verliet hij zijile flerkte, en
nam de wijk na G0ud4, alwaar hij met opene armen ontvangen wierd . Intusfchen eves deeze aftogt gefchied buiten last
van den Graave VAN ICONINGSMARK , die zelve insgelijks van
char was geweehen, en wierdt hem dezelve zo kwalijk geno .
men, door den Prins VAN ORANJE, dat Zijne Floogheid hem
deeds in verzekering neemen, en voor den Krijgsraad to refit
ftellen . Het vonnis, over hem geveld, onder medewerkitig en
op aanhouden der Staaten van Holland, hildt in, verlaating
van zijne Krijgsawpten , verbeurdverklaaring van zijne goede
ren , en eene eeuwige gevangenis . Vermits zijne I-Ioogheid
het oord.eel en vonnis over de misdeed aan den Kiijgs
read hadt verweezen , verwague men dat dezelve in de uit
fprak zon berusten .
Doch de Prins was van gevoelen,
dat het gefireeken vonnis niet overeenkwam met de krijgs wetten , als ftrenger firaff'e eifchende, en vorderde, diensvolgens,
herziening van den Krigsraad . Aan deezen eisch voldoende,
bleef, nogthans , 1e Krijgsraad bij zijn gevoelen, verzwaarelj
do aUeenlijk bet vonnis met de verwijzin.g van den Gevange
ne, om voor 't Leger gebmgt, en met her ztvaard over 't
boofd gethaft to worden Nog al diet voldaan met deeze ver
zwaarng was do misnoegde Prins .
En geenen kans ziende,
om bij den genoeinden Regtbank verandering to bewerkel],
trop hij do zaak aan hem zelven, benoernende eenen Regtbank,
beftaande nit Raadsheereii van den Floogen Raad , van hot
Hof van Holland en van den Read van Brabant. OvereenkomlUg met 's Prinfen wensch, itreeken dceze bet vonnis, volgens 't welk PAIN ET YIN her ieeven halt verbeurd, en met
het zwaard mocsr geftrafr wordeti, Op den Brie ntintigIen
Januarij des wars 1673, wierdt deeze ftrafFe utgeueffnd, in
't Leger Nj Aifen .
Wijd vetfchilde hit oordeei, welk onder
do Landzaateu over dir onnis wierdr geveld . Zomrngei be_
fchouwden 't als ten hoogften regtvaardig, op do onderfetliug dat
PIN ET PIN, ht kosre wat her mogre, cenen post niet mows
verlaateii hebL,en, den eon gen cO ook zeer oekwa~~n in dicta
oord, oin den wijkenden vijaud den hertogt afreftai den .
Van
ecu verfchi!lend begrip waren anueren . 1)e Grief' VAN Ito~
INlNGS
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PALUDANUS . (BERNARDUS)

INGSMIRK, die, vOor PAIN ET YiN, den post aan de N/eu .
weibrue hadt bezel , hadc last van zijue Hoogheid, om in

den uiterften nood vats char to wij ken na Leiien . Welke
misdaad, vraagde men, was 'er dali iii bet bedr .ijf des Kwartiermeesters, die index load Lick in den uter1len nood bevondt,
als zijnde afgefiiecden van den Veldoverlk, en leggende op
eenen post, welke nan de zjde des Vijands geheel open lag .
Dc Fleer P1ETER DE GItOOT, die zich thans butenslands opliieldt, fchceef ann cenen ziner Vrienden, hoe hem van Rotterdam gemeld was , dal PAIN ET VIN bij ziju Ilerven hadt verklanrd, dathij om bet voigen van zijnen last gefhaft wierdt ; en
dal de de Velrnaarlchalk WIRTS iitet over hem bade willen zitten, orn dal hij Been PILATUS zijn wilde, en, om 't yolk to
voldoen, onfchuldig bloed vergieten .
Zie VALKENEr&, Venvard Europe ;
COSTERUS, Hi/I. 1/er/thai ; Iloll.
.Mercurius van 1672 ; Leur. de
Mr . DR GRQOT .

PALUDANUS, (BERNARDUS) met een verlatijnden naam, volgens de gewoorte der tijden, eigenlijk VAN DEN BROEK geheeten , wierdt gebooren to Steenwijk, op den achttntwintigfen
OtIober des jaars 1550. Zucht tot geleerdheid, vooral tot bet
opipooren en verzamelen van Natuurlijke Zeldzaamheden, deedt
hem ecue uitlaiidfche reize onderneemen . Niets flegts doortrok
liij de Zuidijke Gewesten van Erropi, maar bezogt oak ecu
voornaam gedeelte van A//c en Jifrika. In den Jaare t8o ont
moeten wij hem to Padiii-i, alwaar hij den trap van Leernar in
de Geneeskunde en Wijsbegcerte bekiom . In enen Brief,'s wars
to vooren ann hem gefchseeven , vinden wij hem genoernd, Ridder
Yan :leruj-il?m . Geduurende zijne Reen , vereerde hem de Keizer van het Duitfche Rik met de titel van Paltograave, Comes
.Palatirus,
Wedergekeerd van zijne omzwervingen, zette zcli I'ALUDA1'.itJs neder to Zo1e, en wierdr, van de Regeering, tot StadsDokter verkoozen. Naa cenigen tjd then post bekiced to
heh

?ALUDMtJS (flERNARIMi)

I~9

hebben, vertrok hij na Enk/luizen, in die zelfde hoedanigheki
door de Wethouderfchap derwaarts b eroepen. in den Jaare
1591 verkoozen hem de verzorgers van het floogefchool to
Leiden tot Hoogleeraar in de Geneeskunde . PALUDANIJS toolI
de zich genegen om het beroep to aanvaarderi . Doch hij zag
'er van of, op de erniige verklaaringe van die van Enkbuizen,
om hem bit-men hunne Stad to willen houden . Hij voldeedt aam

dit verzoek, en fleet het overfchot zijtier dagen in de gemelde Stad, tot dat de Dood door van een einde maakte, op
den derden April des Jaars 1633. 's Mans of beelding gaat Ia
prent uit . Zijn Schoonzoon, de geleerde G VAN 1JEtWEN1-WIZEN, Rektor van 't Larijnfche School, eerst to Enkkuj'
Zen, daar naa to Eaasle,n, vereere ' Mans gethgtenis met
een Grieksch, en de bekende Haarlem-che Leeraar s . AMP
SiNG met cen Latijnsch Gedicht . Uk agting vapor den over
leedenen, ftelden de kinderen en erfgeuoarnen een Gedenkte
ken in de Zuiderkerk to Enkhuizen, van zwart Mariner, vera
ineldetide, in vergulde letteren, zijoen leeveusloop en lof.
11 0 . M. 5.
//.ternee ill ernorie
D.ERNARDIPALUDAr4I

Ph-i pietate erudEtine et morum
Ca;2dore fpetiatisf. Dee ac kominib.
Exteris civthusq. eeque c/vu-i ;
Corn . Palatini Cefar . dntiquar. M!dici
Summi ac Reipubi. EnckhuJan . Primarii
Qjii
Post 4am, Europam, 4f *am
Fere univerfas lujiratas,
Naturam tetarn Itzdefes/a curd
C'urioftta:e arcis inc/u/am
LXXXIII An. curium, nemini grave
Qjiampluriniis usilem, Dee duce
Peratum,
lid bona patria vifu majova et
Perenniora vocatus facros Gincre$
The depofuit.
XUI . DEE!.,

'1 Y
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PALUDANUS . (13ERNARD US)
Liberi ac hredes moesti
Mozurnt
hoc pofuer.
Anno ii . n. C . xXxv.
lieu lubricas mortalium niuzis Vices!
ii cu ii as Ponti, que vel Indicurn quatet
ATereus, ye! 41mm lIttus, ant Aijpticnm
Qui coma Terre atque /Rtr'ieeis Jhiis fuis
Congefla thecis claujerat miracula ,
ceco faxeoque huic camccri
Non ultinium orbis ctauditur rniracuuin .
iVatits Stenovici Anno
MDL. Ocobc
xxviii .
Den atus Enc/zuJe Ai'ino
MDCXXXIII . Abel! 111 .

Nunc ipfe

Onder de fchriften, door PALLIDANUS opgeIleld, munen
nit, zijne Aantekeningen op de Scheepvaart van j. ITUGEN
vervattende een reeks van Aanmerkingen
VLN LINSCHOTEN,
over Lauden , Steden , Zeden Gewoonten, Krniden, Gevasn
fen en veelerhalide zeldzaaaie voorthrengzels der Natunre.
Zine Kunstkamer was eerie verzanieling van al wat de Natuur, in hasre ondcrichidene Rijken, in alle gewesten des
AardtikS, nitleverde . \Tan wijd en zijd wierdt hem dit alles
coegezonden, door fleden van nauzien en kunde . Jammer is
bet dat de brieven, wclke deeze geichenken verzelden, naa
's Mans overlijdefl ziin verlooren geraakt.
Zie

I1OOGSTRAATEN

Woordenboek .

PAMPUS, eene vermaarde Droogte, in de Zuiderzee, voor
denmond van bet Y, zeer belemmerende voor de Sciirepvaart van Amfierdam, narirdien de groote Schepen over de
ondieute moeteu geholpen warden , door bet 1osin van een
gethe1te hunner Laridinge in Ligters , of antlers char over
gefleept, door Warerichepen , of door iniddel van zekere z%vaa
xc gevaarten , Kcjmeelen gcnaaind , weike onder de Schepeti

PAMPUS, PANNERDEN, PAPENBIOEk .
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gins, Luther, Melanchton, Beza, Calvinus, Morris, Gual.
terns, .Buchananus, Thuanus, 7unius, Janus Douza, Lip'
fins, Baudius, Vos/lays, Barhe, s, Cujacius, Barciujus, Car-

tefias, Lubienitski, Crwius, ,`anus SecunEdus, Hoog/traten,
Antonides, Urban . s de VIII, Alexander de VII, Machiavel,
Tar quato Tasfo, UitenboFaart, Bpiscopius, Brands, Dirk
Volkertsz Coornhert en Lubbert Gerritsz . Alie deeze of beeldingen, welke de groote Gehoorzaal van bet Doorluchtig
School verfieren, zijn van den Heere PAPENnROECK, de ovens
ge van Iaater tijd . Eerie fraaie of beelding, op eerie zees
groote koperen plaat, van de overblijfzels van Itet aloude wijdvermaarde Palmyre, r'ever's de borstbeelden van ju ins CESAR
en cicaRO, ter zelfde plaatze, zijn insgelijks gefehenken van
de zelfde kunstminnende hand . De geleerde Pier a EURMAN
vereerde dit gefehenk met een deftig Opfchrift in ,,atijnfcbe
dichtregels .
Zie WAGENAAR, Bejchrijving vas 4raJierdam .
PAPENnoRF, eerie Heerlijkheid, in bet Nederkwartier vas
bet Sticht van Utrecht, paalende ten Noorden aan de Vrijheid
den Stad . Haare grootte words gerekend op tweehonderdveertig Morgens Lands . De Buurt van dien naamIegt een half
nun gaans van de Stad . Eertijds behoorde de Heerlijkheid
aan de Abtdij van St. Paulus to Utrecht ; bij bet aanllaan der
goederen van die Abtdij door de Staaten, wierdt aij aan Bert
bi jzonderen eigenaar verkogt .
PAPENDRECET, eerie Hooge Heerlijkheid en Dorp, in Zuidholland, tegen over de Stad Dordrecht, aan de Rivier de
Merwede gelegen . In haaren omvang bevat de Heerlijkheid
zeshonderdzestien Morgens Lands, en in apes, die van het
Dorp char under begreepen, honderdzevenivntwintig Huizen~
Volgens zommigen zou de Naamsoorfprong moeten gezogt
worden in eerier' Overtogt, Drecht, welken de Paapen, of
Priestess, hier eertijds over den iiroom hadden . Al van ouch
was her Dorp vermaard door de Salrnvisfcberij . Nog tegen_
woordig is bet vrij aarizienUjk, door eerie menigte van zinde.
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fijke Huizen, ftrekkcnde Tangs den Dijk, ter lengte van ruim
ten our gaans . De Kerk, een net gebouw, pronkende met
ten fraaien Toren, words door haaren eigen Leeraar bediend .
Dc Stad Dardr&st is eigenaares van de Hooge Heerlijkheld .
PAttcELUs, (JAN) gebooren to Leiden, of, volgens tom
migen, in een Dorp sari 't Leidfche Meir, dock in welk
jaar is onzeker . Eerie natuurlijke zucht dreef hem tot de
Schilderkunst, in welke hij den vermaarden VROOM tot Leermeester halt. De, voorwerpen, welke hij dagelijks van nabij
konde befchouwen, trokken bovenal zijne beoeifening . Deeze waaren Zeegezigten, Stranden, Schepen en Onweders . De
laafte wiste hij, in alle derzetver majelteit en moister, met donkere wolken, iikkerende biixemltraalen, fchuimende golven,
zeer naauwkeurig en treffende to verbeelden . Inzonderheid
tcekken ook hem kunstkundig oog zijne afbeeldingen van Visfchers, hunne Pinkjes, over rollen, zeewaarts voerende, of
wederom andere met vol gelaadene Manden itrandwaarts to rug
keerende. Even onzeker ais van zijne geboorte, is cook de
zijd zijus overlijdens .
Zic HOU BRAKEN.
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Hertog van Parma, en van MARGA
RETA , Natuurlijke Dogter van Keizer KAREL DEN V, Landvoogdesfe der Nederlanden . In den jaare ts65 tradt hij is
't huwelijk to 3rusfel ; 't welk wij hier aantekeuen, omdat,
volgens zommigen,op hem bruilofstfeest zoo gelmeed zijn, bet
cerise otrtwerp van hem befaanide Verbond der Edelen, 't
'we1k, in 't volgende jaar, aan zijne Moeder zo veele moeite
berokkende, en hem zelven, naderhand, overvloedige gele •
genheid verfchafte, ter betooninge van zijne krijgsbekwaamheden, tot welke hij, tints zijne jengd, was opgeleid . Weinig
deels, intusfchen, als Hoofdbevelhebber, fehijnt PARMA gehad
to hebben in 't bewind van Oorlug, tot in den Jaare 1578.
Volgens een Verdrag, 's Jaars to vooren geflooten met de Alemeene Staaten, badt de Landvoogd Dots JAN VAN OO5TENRYI, de
Y y 3
Spaan-
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't Staatfche yolk, onder 't Gefchut der Stad, noodzaakte tat
van PARMA of to deinzen, met verlies van bijkans vierhonderd
Man ; bern2gLigende, in dcii aftogt, bet flat Grobberdmk,
daar men den brand in flak , gel9k ook in eenige wooningen .
let inters, intusfchen, dais in 't gelaat, droeg de Landvoogd
in bet harts Orn zijnen vi jand to vcrfchalken , hadt hij 't eerlle
na A;2twerpen, 't laatfle ins Maastricht gekeerd .
Op den
twaaifden der genoemde Maand verfcheen bij onverwag voor
die Stad. Eer fief fchieten cenen aanvang narn , zondt PARMA
cenen Brief aaii de Gemagdgdn de Scaatn, thins to Antwer
pen vergaderd, waar in Ilij dezelve, als eeii middel en voor
waarde van verzoeninge, vermande, den Roonifchen Godsdienst en de gehoorzaamheid inn den honing to herifellen, iii
den ftaa, zo 1s onder Keizer RAREL DEN V hadc plaits gehadt. Het antwoord der Staten, hoewel niet regelrecht, b&
heists , nogt1ans, weinig min,1er clan eene weigering . Zij berepen zich op de ffrafheid dci' P1akaten, als merle op des
Landvoogds toeleg orn bun bondgenootfchap to floopen, en
toonden zich meet gegeii, om onder bemiddeling van den
Keizerlijken Gezant to 1nde1en .
Binnen en huitn Ma astrch : (ondt bet altos gefehapen .
filet petal der Soldatn, van ondefcheiden landaart, heliep
bij de duizend . Twaalf Burgervendeis, alien ftrijdbaar yolk,
befonden door elitander nit honderd Man . 'Boeren met dorschviegeis gewapend, met vrouveen en kinderen binnen de vesting
geviugt, bedroegen ruim twedui?end in petal . Over deeze
rnagt voerde bet bevel aiurcnioa VAN ZWARTZENBURG, alto
de (leer DE LA NOUR . , tot Overlie beiioenid, in zijnen aantogt
met hulpbeiiden, de toegangen ongenaakbaar bath gevonden .
De Spanjards lager in geezer voegen uitgehreid : MONDRAGON,
net een deel yolks , voor de voocfthd 1v' ; ten Noorden der
&ad, tegen over de Hoogter Poort, bet Regiment van Lomhardije, met eenge Hoogduitfche en Waaifche Knegten ; in
't Westen , PAR : A zeive , met den bloem van den Add, en
't Regiment, 't weik onder Don JAN, tegen den Turk gediend
Overile van 'c
iadt ; meer Zuidelijk, de Heer VAN HTERGES
Gefchut . Het geheele Leper halt onderliuge genieenfchap,
door midget van twee bruggen, haven cii beneden de Stad
Yy4
die
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die sevens de Maze flooten . Uit LuiIerIand ontving de Land
voogd zijne toevoer.
De cerife aanval der belegeraareu geichiedde tegen eene Gor •
dijn, bij de Brusfelfche ,Port, die voor de zwakfle wierdt
gehouderi . Zlj bezweek inderdaad, voor 't geweld van twintig
Ivtuurbreekers en dertien Veldltukken , dock vertoonde, door
baare opening, van agteren, eeii nieuwe garden Wa!, van ecne
Graft omringd . Driemani geboodt PARMA den aanval, dock
wierdt telkens to rug geflagen . Thans begon men de Stad to be
(chieten bij de Hoogterpoort, in apes nit vierenvijftig ftukken .
Cefchut . Meer dan een etmaal duurde dit, over dag en nacht,
van den zevenden op den achtften .'pri1, tot dat men twee ta .
inelijke openingen hadt gemaakt . Op den Inatfien dag viel men
an 't ftormen . De wederzijdfche Manichap ontmoette elkander
n de opening, en vogt even kloekmoedig nan wederzijde, hand
*an hand, en voet bij voet . Een man to paerd, met losfen teu •
gel sanrennende, zogt den belegerden een fchrik aan to jaagen,
et den kreet ; zege, zege, Sint acob! 't Regiment van
Jembardije is binnen . Doch hij miste zijn doel, door de
etrouwheid der Verdeedigers in 't luisteren alleen naar het
woord van huniie beveihebbers : waar door, onder de befpriugets zo fc'nroomlijke flagting wierdt aangericht, dat PARMA na
de eene opening tweemaal, na de andere tot vijf reizeri versch
yolk moest zenden, en nog, met het vallen van den avond,
den aftogt doen blaazen, nag een verlies, meent men, van
peer dan tweeduizend Man . FABJO FARNESE, bloedverwant
des Landvoogds,
cii verfcheiden aanzienlijke Edelen en
evelhebbers, bijkaris vijftig in getal, waren ouder de gefneu
yelden .
Ondanks deezen wederfpoed, kon PARMA niet befluiten om
f to zien van zijuen toeleg, wieris eerIe van belang deeze
was . Naa zijn verlies nit de naaste bezettingen vervuld to
1ebben, deeds hij, bij de Brusfeliche Poort, eene platte Kat
jligten, met gefchut belast. Vijf weeken lang deeds hij van
char het Rave!ijn beichieten, ten koste, elken dag, van bijvans twintig Man. Eiudelijk wonnen de Spanjaards den be
1ekten weg ; dock het flerken op eeii Eilandtje voor de Stad
h.la dQQr die van binnei belet ; welke, daarenboven,
t
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its een heftigen uitval, rip den derden Maij, onder den vijani
eerie vreeslijke ilagtiug aanrigtten , zonder ander verlies aan h un .
d e zijde, dan van eenige gewonden .
Op den derden Junij, zondt de Landvoogd eenen brief aan
de belegerden , behelzende, nevens betuiging van mededogen
met zo veele dappere Krijgslieden, eerie verkiaaring van zijne
genegenheid om een eerlijk verdrag to gunners . 't Bleek genoeg, fchreef hij, dat het, in deezen ftaat, met hors niet lang
kon duuren, en de hoop op ontzet ijdel was . Vrijeiijk mogten zij boden uitzenden, om 't Leger to bezigtigen.
Diep
liep het, daarenboven , in den tijd der genade ; denwelken indien zij verloopen lieten , bet verderf, niet hem , maar hunner eigen hardnekkigheid zou to wijten zijn . Fier was het
antwoord, welk van de belegerden hierop volgde : „zij leeden
„ nog geenen kommer, groot genoeg om hun zwigten to ver• fchoonen ; 't moest 'er antlers op aankomen met luiden, wien
• weerhaarheid en cooed alleen met verlies van handers en den
• jongften droppel bloeds zou ontzinken . Proefs genoeg had, den zij van de genade der Spanjaarden, en kruid en iood voor
,, hun ten beste."
Met fchieten en beakers op bet Ravelijn maakte men nu
wederom eenen aanvang, en wierdt het eindelijk meester : met
een zwaar verlies, nogthans, aan de zijde van PARMA, geleeden in het fneuvelen van den Heere VAN mERGES, 't welk de
Veldheer zeer ter harte trok . Intusfchen waren de Staaten
bedagt op bet ontzet van Maastricht . Aan de benaauwde
Stedelingen zonden zij eenen troostbrief, met belofie van ontzet, en derden hun, met een, weeten, dat de Graaf VAN HoHENLO, tot dat oogmerk, yolk verzamelde .
Dit laatile was
waarheid, en kwam ter ooren van den Landvoogd .
Op dat
de belofte der Staaten niet moat vervuld worden, beiloot deee
ze, hun in de voorbaat to zijn . Op Zondag, defy achtentwin.
tig(len van Junij, met het aanbreeken van den slag, maakte
pARMA een aanvang van fchroomlijk form loopen, en deeds
bet, op dien dag, tot negen reizen hervatten, alto het gepleegd geweld, telkens, met evenredige kloekmoedigheid geweerd wierdt .
Ongelui kig overviel, 's anderendaags morwens, eerie lluimering den %Vagters op de Walled, afgemat
ir y S
f
vaii
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De Veldheer, hier

van verwittigd, gebiedt de zijnen, in flute de Wallen to be•
klimmen . Het overvallen en afmaaken van de Wagters baande den Spanjaarden den weg na binnen . „ Wat hun voor„ komt" ( ik gebruik de woorden van den- Ridder uooFT)
• is 't lijf quijt . De ongenae baart wanhoop , wanhoop dul,, lei moedt , daar men 't weeren en wijken dock eeven duur
bekoopen >noest . . Hier bezettelingen, girds burghers, el• ders boeren, drommen zich t' zaamen in de flraaten, en
•
„ biedcn forslijk 't hoofs. Veele vrouwen, daaronder, laaten
,, 't leeven op de plaats : andre geholpen van maaghden en
,, jongens, fmakhen met fleenen en antler tuigh, uit de yen" filers, en van de daaken . De tfaagende meenighte neemt de
• viuclut raa de brug. Daar vallen d' achterflen op de voor,, il(n, en ooverrompelen zij zich onderling . Deez, gedron• gen door zij.n niecgezellen , raakt aan 't wippen ter zijd'
• af : die, met den vijand op de hielen, waaght den fprong
,, uit verbaastheid ; en daar de Spanjaardt niet toereikt, doer
de flroom hem 't werk to vooren . Anderen, min gejaaght,
• near ten uiterflen vertwijfelt, loopen, in plaats van ze to
,, vlieden, den doodt to gemoet, met kiezen van 't waater .
,, En 't gait zeeker genoegh, van moeders zoo mistroostigh,
,, da t zij, woedend teghen haar eighe kindred, als uit erbar„ ming , hen in de vloedt, en zich zelve . daar naa werpen .
• Metr to moorden was 'er fchier met, als PARMA lief uit„ blaazep en omroepen, dat men ijder, die de waapenen af .
• leiude, to fpaaren hadde . Toen grog het plunderer aan,
• en 't pijnighen, dermaate, om zwaar ranfoen to bedingen,
• dat d' ooverblijvelingen zich hunner behoudenis beklaagh .
„ den ."
Het winner van Maastricht was oorzaak , dat de Landvoogd,
in geruimen tijd, mess gewigtigs konde bij de hand neemen :
want, door verlies van yolk, was zijn Leger merkelijk gedund,
en h~j zelve, door 't oververgen van lichaam en geest, in een
zwaaue ziekte geflort . Van bier dat zijne Troepen de rest van
't jaar ileeten, met flroopen, en 't houden, flu en dan, van
hutgevu~.rten net de Staatfchen . Den Veldtogt des volgenden
wars t58o, opende de Prins VA, FARMA, met het doer bemagtigen

331
PARM ., (ALEXANDER EARNEST, Hertog van) 33

PARM& (ALEXANDER FARNESE, llertog von).
-------_._---,-------

Mortagne en
het blaa-blaa
tigen vai,
van. de
'811 St
St.. Amand,
methet
tigen
de Steden
Steden Mortagne
Amand, en·
en-met
en brandfchatten
ken en
platte Land
Land rondom
,Uoernik en
en~ken
brandfchatten van
van het
het platte
condom ',Doornik
Rijsfel..
Rijsfel
In
zomer des
des iiraks
ll:raks genoemden
uit Italie~
In den
den zomer
genoemden Jaars,
jaars kwam
kwam ult
ItalieL
herwaarts over
PAR-.
herwaarts
over de
de geweezene
geweezene Landvoogdes
Landvoogdes MARGARETA,
MARGARETA, PAR
MA'S
met oogmerk,
oogmerk,zo zo
fpraak grog,
ging, stn
-om het
het
MA's moeder,
moeder, met
alsIllsdedefpraak
bewind, vait
van nieuws,
te aanvaarden
aanvaarden.. De
De Hertog,
Hertog, nanaN·,mm
bewind,
nieuws, to
N : en
gereisd, om
zijnc Moeder
begrqeten, gaf
gafniet
nietonduidclijk'
onciuidelijk'
gereisd,
om zijne
Moeder tote begraeten,
te ver1l:aan,
geenzins fmaakte
fmaakte;; als"
to
veriiaan,dat
dathaare
haareoverkomst
overkomst hem
hem geenzins
als=
zullende, vreesde
hij, dezelve
hemalleen
aileen in
in 'r
zullende,
vreesde hij,
dezelve dienen
dienen om'
om hem
be
't be-wind van
vanlapenen
wapenen
laaten,dock
dochvan
vanalle
nile aandeel
aandeelin
in de
wind
to te
laaten,
de t'.(':::ee-'
egee~
ring
eerzuchtig vermoeden
vermoeden
ring te
to berooven.
berooven . Zijn
Zijn eerzuchtig
gafgafhijkIaurliik
hij k laarlijk
to
te verftaan
verfiaan aan
de nei
nei;;;ingen'
aan de
de Oud.
Oud • Landvoogdesfe;
welke, de
ingeu
Landvoogdesfe ; ~elke,
bot vierende,
vierende, aan
aan den
den Koning
verzogt.a de'
de'
van haaren
haaren zoone
zoone bot
van
Koning verzo,gt
die
door
kragt
Nederlanden wederom
wederomtotemolten
lUogenverlaaten
verlaaten ,, als
Nederlanden
als die door kragt;
van wapenen
wapenen moesten
lUoesten gered
gered worden
worden:: iets,
ami'
van
jets, beter
beter voegende
voegende aan`
de frisheid
frisheid van
van eenen
eenenPrinfe
PrinCeinindedekragt
kragtzijner
zijnerjnaren
j~~ren,, dan
de
dan'l
nan eene
van afgaanden
P
AR~;lA
aan
eene vrouw
vrouw van
afgaanden onderdom.
1A zelve
zelve
o uderdom.
PA
fchreef aan
aan den
den Kardinaal
fchreef
Kardinaal GRANVELLE,
meldende
dar
zulk
een
GRANVELLE , meldende dat zulk een
aanveele
veele onaangenaamheden
onaangenaamhedenononrierverdeeling van
het bewind
bewind aan
verdeeling
van bet
ler .
hevig
was . In
hevig was.
In 't
't eerst
onverzetteliJk;; dock'
doch'
eerst bleet
blee$'de
de'Koning
Koning onverzettelijk
toen verfcheiden
verfcheiden Spaanschgezfnde
Grooren'in
de Nederlanden'
Nederlanden;
toen
Spaanschgezinde Grooten
in de
hun verzoek
verzoek nevens
nevens dat
dat der
Hertoginne voegde,
voegde, lief
liet PHIIAPS1
PHlLlPg
hun
der Hertoginne
zich
eindelijk
PARMA zo
io wel
weI in
in de
de LandvoctgLandvol1gzich ci
ldelijkoverhaalen,
overhaalen, om
om PARMA
dij,
als in
in 't 'Krijgsbewind
te vestigen
nstigen.. Nog
drie jaaren,
j3arell', eg'
eg·;
dij, als
Krijgsbewind to
Nog drie
'er,
eer
de
geweezene
Landvoogdes
na
[{alie
ler
verliepen
ter verliepen 'er, eer de geweefene Landvoogdes na Italic
wederkeerde .
wederkeerde.
Nietsverrigtte
Hertog VAN
VAN PARMA
PARMA,, ge
ge·Niets
verrigtte van
van beJang
belang de
de Hertog
duurende
bet overige
overige des
des Jaars
Jaars rI520,
dat hij
hij bet
het bele~
be!eg'
duurende het
llo, dan
dan dat
om
K4merik iloeg.
l1oeg.Meer
zaaklijkheids leverde
het volgende'
volgende
om Kamerik
-Meer zaakUjkheids'
leverde het
.
Jaar
nit. Naa
Naa een
een vrugtloozen
vrugtloozen toeleg
toeleg op
V/i~(ilJgen ged
gedaan
te
Jaar lit
op hits/ingen
a l to
hebben, wierdt
bedgt, hoe
hoe 'er
'er kans
!rans ware
zich van
van
hebben,
wierdt hem
hem berigt,
ware om
om zich
Breda
Breda to
te verzeekeren.
In bet
het Kaiieel
Kafl:eel disc
~.iier Stad
Stad zat
zat thaws
thalls in
in
verzeekeren . In
KAREL VAN
VAN GAVRE,
GAVRE, Heer
Heer van
,'an Frezi
Frezir;,
eerruime bewaaring
bewaaring KAREL
ruime
:, eervan bet
hetStaatfche
Staatfche Leger,,
Leger.
tijds Bevelhebber
over den
denlijftogt
Iijfwgt van
tijds
Bevelhebber over
doch, op
op zeker
zeker vermoeden
vermoedenvan
vandubbelheid,
dubbelheid, van
van s;:\joncn
post
dock,
ncn post
verlaaten
: wonverlaaten.. Deeze,
Deeze, hebbende
hebbendededegunst
gunst
Soldaatcol ::"':\1"011derder
Soidaate9i
nen,
ncn, en
en eenigen
eenigen verleid
verleid door
belofce van
';;<'11;
door belo'te
van groote
groote b~ioD,}J'
b ooiwt13
];;.;t

S3~t

PAItMA . (ALEXANDER FARNESE, (Yerleg vast ~

list zulks den Laudvoogd weeten en met een dat 'er negts
vijf of ze endertig Soldaatcn in het I ai}eel lagen , in de Stad.
meer dan een half Vaandel van Jonkheer FLORIS VAN
1)iet
~REDERODE. i n fehijn van voor 'alfertogenbosch en Eindhoven,
thans door de S.taaten gedreigd , to zorgen , verzam de hierop
AR1A eenig yolk , under den Heer VAN HAUTEPENNE en den
Overile MAARTEN SCHENK . In den nacht naa den zeveneai
twintigaen Junij kwamen deeze agter 't Kaaeel van Breda.
flier was het water afgelaaten, om de Graften te diepen, en
bieidt 'er Schildwagt een der omgekogte Soldaaten, die wel
Brie uuren geuaan hadt, verzendende telkens zijne aflosfers .
De weinige bezettelingen , door FREZIN met een vat Bier
befchonken, waxen inet drank en vaak bezwaard . Onverhinderd beklom PARMA's yolk de vesten ; wordende, egter, gezien van eeu H.ollandfchen Hopman, die met een Jagt aankwant, en door 't ilaaken van twee fchooten de Stedelingen
vvekte. Soldaat en Burger lisp hierop to wapen ; dock moest,
uaa 't bieden van hardnekkigen wederfiand, zich gevangen, en
de Stad overgeeven . Zo zeer was PARMA in zijnen fchik met
de tijding der behaalde zege, dat hij ze terilond na Spanje
overbriefde. WILHELMUS LINDArws, Bisfchop van Roermonde,
zondt hij iiraks daarop na Breda, om 'er den Roomfchen
Godsdienst to herf}ellen.
Een Jaar hadt nu bijkans her beleg van Kamerik geduurd,
en bev-ondt zich die Stad in groote verlegenheid, naardien zij
geen anderen toevoer halt, dan dish de Franfchen 'er zomtijds binnen bragten . Men at 'er paerdevleesch, honden, kat .
ten en ratten ; voor een koe betaalde men driehonderd, voor
een fchaap vijftig guldens . 't Pond brood goldt 'er vierentwintig, een eij twee, een loud zout vier f livers . In deezen
hand kwam de Hertog VAN ANJOU, thans tot Landheer der
'ederlanden aangenomen bij de Staaten, met een Leger van
aienduizend Knegten en vierduizend Ruiters, tot ontzet lit
Frenkrijk toefchieten . Hij iloeg zich neder bij Grievecourt,
anderhalve miji van de Stad . Tusfchen beiden lag de Landvoogd, in ilagorde gefchaard, den fchijn vertoonende van dent
Franschnian hen hoofd to willen bieden . Doch ziende den
li rtog naderen, brak hi ; op, verliet zijne febauzen, en trok
of
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of na Yalenchlen. ANJou , thane ruim baan hebbende na ha
merik, fchikte derwaarts de ruimte vary allerlei voorraad,,
en deeds 'er, 's anderendaags, eerie flaatelijke intrede .
Omtrent deezen tijd bekwatn de Prins vAN PARMA de tija
ding, dat de Stad Doornik van bet meerendeel haarer bezette
.
linger outledigd was .
Derwaarts floeg hij dan op weg, en .
'er bet beleg om op den eerfleu O&obey .
Naa verloop vane
veertien dagen hadt de Landvoogd zich Werfchanst, en begon
hij, nit drie~ntwintig Busfen, aan verfcheiden oorden, de Stad
to beuken .
Bij afweezigheid van den Prinfe VAN ESPINOV,
Beveihebber der Stad, voerde thane het gebied daar binnen,
zijne Greinaalin, PHILIPPE CHRISTINA VAN LALAING, Znster dea
Heeren VAN MONTIGNV : Vrouwe van mannenmoed, en waagende hear eigen leeven tot za verre, dat zij eene wade in
baaren arm ontving . Gemoedigd door zulk een voorbeeld,
floegen de bezettelingen, vooral de Qnroonrfchen , den vijan
meermaalen af. Veelen, en onder anderen eenige aanzienli}ke
Spaanfche Bevelhebbers, vonden'er hinnen dood . Met eene
wonderlijke floutheid brags 'er, daarenboven, zekere IColonel PRESTON eenige verilerking binnen, in 't leases van de
maand November . Doch de Rooinfche Burgers, week g&
maakt door eenen hunner Priesteren, lieten de verdeediging
glijden, en meestal op de Onroomichen , de zwakflen in getal,
aankoomen . Its PARMA's Leger was insgelijks groot gebreiC aan
lijftogt en andere noodwendigheden.
Dit baande den weg tot
een verdrag, 't wele in 't Iaatst der getnelde maand getroffen
wierdt, en voor de burgers en foldaaten draaglijk, dock bovenal voor de Prinfesfe VAN ESPINOY eerlijk was. Zij mogt gears
werwaarts zij wilde, met al hear gezin, kleinoodjen en huisge~
De Prinfes, op dat wij dit ter loops aanteekenen,
araaden.
trekkende door 't Leger, wierdt 'er met zulk eene toejuiching
ontvangen, dat ze eer ale verwinnaares, dan ale overwonnert
de Stad fcheen to verlaaten .
's Daags naa de bemagtiging van
,Deornik deeds PARMA eene flaatelijke intrede, en flelde thane
tot Bisfchop MAXIMILIAAN VAN MORILLON, Proost van lire,
Groot-Aardsdeken to Mecr elen , die de zaaken des Kardinaals
VAN GRANVELLE, zints deszelfs vertrek nit de Nederianden,
Niet zo gelukki flaagde de toe,leg op
~tadt waargeuomen s
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J3rgen op Zoom, in den afloop des wars ondernomen
Eige
nar van 't Markgraaffchap was thane JAN VAN WITHEM, Heer
'an Beerfele, woonagtig, buiten bewind, op zijn H&s to
IVouw, en inisnoegd op de Staaten, orntht deeze de Stad bezet
hadden met eenige Franfhe Vaandels . (gym deeze to verrasfen
en de Stad an .PARMA to leveren, ontworp hij eenen nanflag,
door 'er cenige nianfchapbinnen to brengen ; dock deeze vondt 'er
liaaren dod of gevangenis, doordien zij, onkundig van' den weg,
door 't vraagen na derzelven, zich zelven verriedt . Dc over
winst van 't Slot Wouw was al de vrugt van den flood van zeventig en de gevangeneeminge van honderd Soldanten .
Diet flegts door wapenen, rnaar ook door fchrijven, zogt
de Landvoogd de Staatsgezinde Steden zijner heerfchppije to
onderwerpen . Dic deeds hij in den aanvang des bars i8a,
ter gelegenheid van den bedoelden doodiijken fchoot, geflaakt
door eenen JAN JAUJIEGUI op bet hoofd des Prinfen vN 0RANJE,
De Landvoogd, waanende of geloovende, flat zijne Doorluchtigheid aan de wonde was gelorven , lief , in de manad Maart,
brieven afgaan aan de Wethouders van Answerpen , BusftI,
Gent, Brugge, Ozsdenaarden, Bergen op Zoom en andere
Steden, beheizende nanbod van zijne hulpe, orn zich met den
Koning to verzoenen, en aizo vergilfenis to bekoornen van de
misleidingen van 0RAIvJE, welken hij den eenigen oorfprong
der gemeene elenden noernde . Ten gelijken oogmerke fchreef
bij ook aim den Admiraal VAN TRESLONG ; dock alles zonder
Meer verbitteringe tegen Spar je, flan zwenken in 'c
vrugt.
houden met den Prins, wrogt de alomme gevloekte Vorlienmoord .
De Flertog VAN PARMA (lit mid del bebbende zien tc niet
loopen, bef loot ecu krgtdaaiger to werk to lichen . In 't
begin van April trot hij to velde , zo 't fcheen om Menen,
dock in waarheid om Onde'uz dev to helegeren . Op glen act•
lien der maand verfcheen hij vobr de Stad . Dc Bcvelhebher
char binnen , FREDRIK VAN LETt BCRG1J, misleid door Glen ge~
waanden toeleg op Mcnen, bath zijae hezeting verzwakt,
door eenig yolk derwaarts to l!ikkcr, flat onderfchept en ge .
flagen was . De gebeele wg bLioidt due, boven de i3ur
crs, in vierhonderd knegten . Nogthans wierdt hec beleg traag
lijk
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Jijk voortgezet, voornaamelijk door· de onbekwaamheid van
PARMA'S yolk tot het delven van l\1ijnen en het opwerpen van
Bat[{;rijen.
De hoop op Olltzet, waar mede de Stedelingcll
gevoed wierden, fchraagde hUl10cn tI1oed, in't doen van uitvall en en afweeren van befiormingen.
EindeJijk ontving de
Landvoogd een deel Bergwerkers uit B,)heemcn, nevens eene
verllerking van dde duizend man, deels IIoogduiticlien, deels
]3ourgondiers, geworven op bevel des Konings. Nu was de
. vijand de Stad te magtig, en moest c:eeze zich overgeeven;
bedinge.llde, egrer, betcr voonv~arden dan men had kUllnen
vermoeJen.
De Bezetting mage uittrekken met geweer en
pakkaadje, doch in geene drie ma~llden tegen d(;11 Koning dienen.
De Burgers moesten zevcntig dnizend guldens voor
rantfoen betaalen, binnen eene ma2nd. De Onroomfchen, mids
vooraf de Kcrken hermaaltt hebbende, haddcn vrijbeid om te
gaan, werW:l'lrts zij wilden, met vergulluing van een Jaar
tijds, tot verkoop hlll1ner goederen.
Naa de bemagtiging .van Ollded{J{Jrde'll, voorgevallen op den
•vijfden Julij, en een deel ZijllS volks den Graave VAN MANS~
VELD gelaaten hebbende, trok F,1~NLSE op, om de St~atfcben te
bt!llookcn. Deeze lageu verfchanst niet verre van Gcnd, ell
wei zo vast, dat men 't ongeraaden oorJeelJe, op hen eellen
kans te waagen.
Niets anders rigHe hij dus uit, in de(;zen
oord, ,-hn de verovering van de Stt!rHrcn G,JVr;? en Kasten!!.
Intusfchcn vonden c\e Spa3!Jschgezin:!e Ro()mfchen, ill Antwerpe~,', doer bcdi'eiging van ballingfc:i;lP, zich genoodznakr. dell
Hertoge vall AI'iJOU. bij de Al[(emt:cne SW:ltcn tot Lanrlhecr
lIangenO!iJeu, d"n eed van getwmvheid te zweereil. P''.RM.<\~
zulks verfhmn hebbende, uit vreezc dat w:lllhoop ar.n 's l{onill[(&
gena de hen den St~;:tcn \O~KOnJf'n ZOU doen roev..llcn, Wh:ict
hierom te rn::lde, b:j P!aka,H te doen afkondigcn , dJt hij 111111 den
gedwoll;;en ecd n;mlm~r tell kwaade tocrekene:l wiUe, l10ch
daarom van hunne getrouwheid kW::lud(; gevaelcns zaude hcbben.
Omtrent deezcn t;jd hh'ldt de L:mdvoogd eene algemeene
monllerillg v:m aile ziji1e Troepen, zo in de Sredcn en Sterkten, als t~ VeiJ.=: l\len te:de 'er zesenvijfdg duizend vlif~
honderd vijftig Knegten, en drie dLlizend vijfhollderd uven-

en-
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endertig Ruiters ; zij kostten , maandelijks, aan den Koning,,
zeshonderd tweeenveertig duizend driehonderd zevenenvrjftig
guldens, behalven nog een derde gedeelte Bier fotnme, welke
aan bet onderhoud van c en nal]eep wierdt befleed . Nogthans
klaagde PARMA, tat hij niet meer dan dertig duizend man
konde to velde brengen, ter zaake van de 7nenigte Steden eif
Blokhuizen, welke hij moest bezetten . Lene merkelijke duia •
ring ontflondt 'er nog onder deeze benders, in den afloop dec~es wars . Naa de bemagtiging van verfcheiden plaatzen, van .
meer en min aangelegenheids bettondt de Landvoogd eenen
leans to waagen op Brusfel, en brags daartoe zijn Leger ii ;
tint ewest. Doch hij liep bier zijn eigen onheil in den m ond.
b e Stad was rijklijk voorzien van weerbaare manfchap en
Loodige mondbehoeften, en overzulks bet bezetten der toe'
Ja hij vondt zich zelven welhaast
ga gen van geene vrugt .
in groote benaauwdheid, vermits, agter zijnen rug , Artois
en ,Henegouwen afgegeeten, en Frankrijk geflooten was . Zijn
zoeken om in bet Land van leans door to dringen, wierdt hem
belet door den Hertog VAN ANJOU . Hier bij kwam (bet was
in de maand November) bet hoog opzetten van bet Winter
water, nog meer gezwollen door bet openers van Sluizen en
bet doorileeken van Dijken . Krankheid en kommer vermeerdarters dagelijks in 't Leger des Landvoogds, ~vien telkens
veelen afftorven, of ontliepen na den karat des Hertogs . Dies
brak. hij op, om bet yolk de winterlegeringen to doers betrekken, met agterlaating van zevenhonderd zieken, in den
omtrek van Brusfel.
PARMA, in den aanvang des Jaars ia8 , door irieveti, Cent
en andere Steden, vrugtloos hebbende zoeken om to zetten,
openee zijne Krijgsbedrijven met eenen aanflag op Eindhoven,
door den Graaf VAIN MANSVELD welke nog in die zelfde
maand de Stad meester wierdt, onder belofte, aan de bezel
sing, van vrijen uittogt met pakkaadje, voile geweer en viieNiet dan naa bet doorftaan van de uitertie
gende vaandels .
elende, . bath men to Eintthoven tot de overgaaf beflooten .
iIog yerfcbeiden andere Plaatzen gingen aan den Graave over .
lntusfchen hats de Landvoogd zijn Heir in Brie hoopen verdeeld . Doch vernomen hebbende, hoe 't Staatfche Leger,
~
we
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under den Manrfchalk BIRON, merkelijke fchaarsheid heerschte, vetzamelde hij zijne benders, en trok na Rozendaal, met
oogmerk om zijnen vijand flag to leveren,
Bij Steenbergen
wierden de Troepen handgemeen , op den zeventienden Junij,
en vogten tot 's avonds ten tiers uure , met bijkans even
grout verlies aan wederzijde, van meet en min vierhonderd
uian. Door den val van zijn paerd, hadc de Staatfche Veldheer
bier zijn been gebroken . PARMA, 's anderendaags, zijn Leger
in tweeen gedeeld hebbende , belegerde met den eenen hoop
Heerer2tads .
lien uitzigt op ,Duirrkerken deeds hem bet beleg
opbreeken, en na die Stad trekken, welker hij in de maand
Julij meester wierdt, en voorts van N:eu1vpr ors , heurne,
Terwijl de Landvoogd
,DixmuidEn en eenige andere Steden .
voor Tperen lag, ilelde hij eenen Raad van Admiraliteit in, en
maakte fch kkingen op de Scheepvaart. De Havens van Drain .
ker ken , Greveling~ n en Nieziwpaort zette hij open voor alle
volken ; zelfs de Hollanders, Zeeuwen en Friefen, die de
Staatfche zijde volgden, mogten 'er koomen handelen, zo wet
ails des Konings Onderdaanen in hunne Gewesten, mils be .
taalende verlofge d .
Daarenboven zondt hij eenige Oorloga
fch~ pen in Zee, cm den Staatsgezinden ook fangs dien weg
of breuke to kunnen doers . Voor de Maaze vielen bun eenige Vaartuigen in handers .
&kend is bet ontijdig erode des Prinfen, VAN oIANJE, in den
jaare i584
Uic de bekentenisfe des moordenaars bleek duideiijk, uat bet gruweliluk niet buiten kennisfe van den Prinfe
Bij zijne tweede pijniging, be .
VA~~ PARMA was omgegaan .
leedt hij, zijn voorneemen aan den Landvoogd geopenbaard
to hebben , die hem bij den Raadsheer van AssotvVILLE hadc
geweezen, en dat deeze hem vermaanJ hadc, indien hij betrapt
wierdt, den Prins VAN PARMA met to moeten noemen . In een
xnder vet boor, volhardde hij, buiten pijn, bij deeze bekented
piste, met bijvoeging uit den ltaadsheer verftaan to hebben,
dat PARMA den toeleg preen, en hem 't loon, in den Ban, eertijds tegen oRANJE uitgeloofd, bezorgen zoude .
Naa bet bemagtigen van zo veele laatzen, van meet en min
getvigts, lfondt PARMA, rustende op de behaalde voordeelen, na
hooger geluk . tend was nu bijkans drie vierendeel jaars door
XX111, ~z Ls
Z x
hew
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hem ingetlooten geweest, wanneer men, daar binnen, tilt be
nauwdheid en kommer, to raade wierdt, met den Spaanfchet
Veidheer in onderhandeling to treeden . Draaglijk waxen de
voorwaarden des verdrags, dock de Onroomichen daar bij genoodzaakt, de Stad to verlaaten . Om de Gentenars to ftree
len , meldde hij hun, in gefchrifce ,, dat hij hen aanzag voor
" nieuwlings geboorenen, door 't werk deezer verzoeninge,
,, en hen voortaan niet ale Landvoogd wilds handelen , maar
,, gelijk een vader de vrugten zijner lendenen ."
Thane meester van genoegzaam heel Vlaaiideren geworden,
betloot de Prigs VAN PARMA , met nile zijne magt op 4ntwerpen aan to vallen . Het grof gefchut van Gevt en andere
plaatzen deeds hij op het Slot Bevere;2 brengen, en maakte dit,
en her Dorp M:lfen , tot den ftapel van zijne Mondhehoefteri .
Wilders deeds hij, meer tian drie mijien wegs, eene Vaart graa
yen, om zijne noodwen1igheden, van Gent af, to fcheep to
krnmen vervoeren . Op den Brabandichen bodeni lag zijne ineeste magi , to Staaroek, onder Graaf PETER ERNST VAN MANS
Ondanks deeze voorzorge, kwarn 'er, nu en clan, rijkVELD .
lik toevoer van leevensmiddelen, binnen de Scad, daar met
thane ongeveer vijfenrachtigduized eeters telde . PutMA, voorziende, hier handen vol werks to zuilen hebben, brags, met
origelooflijke moeite, van Dendermonde tot in de Schelde,
wel tweentwintig Pleiten , zekere p1tte Vaartuigen . Hij
wilde zich daar van bedienen, tot bet leggen eener Schip .
brugge, tusichen twee Schanzen, ter wederzijde der Riviere
opgeworpen, de eene ST . ?IITLfl'S , ann den Brabal)dfchen,
de andere ST . MAMA geheeten, ann den Vlaamfchen oever.
Een nderen Schans bouwde hij, tot dekkinge van den Rou
wenfeinfchen Dijlr . Onder dit alles zondt PAR; A eenen mmnelijken Brief, op den dertienden November des wars 1584,
nan de Wethouderfehap der Stad, otn dezelve tot onderhan
deling to brengen . Met even veel be!eefdheids zondt deeze
tot antwoord, dat zj gezind teas de vijandlijkheden to lies .
ken, mils 'er de Hertog insgelijks van shag, err vrijheid vary

Geweeten gunde . Ligt begreep men evenwl, dat zuJks niet
zou worden ingewilligd .
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Te gelijk met dat van Art werpen , haUt de L ndvoogd
her beleg van
rusfell om hander . Naa lang vrugtloos hoopens op onizet uit Franks ijk, tradt dit in onderhandeling,
op den tienden Nlaart des Jaars 1585 . Met de Regeering en
Burgerij, en wet de Bezettiiag, wierdt ieder een afzonderlijk
Werdrag getroffen, Bij het eerlle verworven de Gnroomfchen
verlof om nog twee jaaren in de Stad to mogen blijven woonen, mils geene ergernis geevende door 't oeffenen van huts
geloove . Ten zelfden tijde verklaarde de Landvoogd, 1~ntwerpen, Bergen op Zoom , , echelen en andere Steden , in
gelijhe genade to willen aanneemen .
Midlerwiji hadt de Landvoogd, naa zes maanden timmerens,
zijne Brug over de SGnelde voltooid . 'fan de beide oevers
af, tusfchen de Schanzen St. dl'larh en St . Philips, zag men
zwaare paalen geflagen, tot dat zij vijftig voeten in 't flijk
en water ifonden . Iamengevoegd met leggers en gedekt met
planken, vernaauwden zij den doorvaart, meer dan duizend
voeten . Het midden , wijd dertienhonderd voeten, wierdt
geffopt door tweeendertig Pleiten, leggende de eene omtrent
twintig voeten van de andere, en to zatne 7 vastgemaakt met
tnastent , die insgelijks een vloer van deelen droegen . Elk
fchip halt, ter wedereinde, een Stuk Ge{chur, , en een Anker
tegen Eb en Vloed ; voorts dertig man, tot befcherminge, en
De Brug was
om de touwen to vieren of aan to haalen .
breed genoeg voor tier man z'jde aan aijde, clock fprong in
't midden een weinig lair, om to dienen tot eene wapenplaat~ .
Cot ilorstweering diende eene dubbele heiniug van planken,
met aarde daar tusfchen gcuiampt . Nog Been Muske~fcho sr van
de Brug, en evenwij iig da,1r merle, lager \llotten van tViasten, niet zeer digs gevoegd , opdat de Schep?n to moeilijj
ker daar over zouden raaken ; 't welk nog nicer bezwaarlijk
wierdt gemaakt door een be ;'ag van ijzeren pennett?
Leed deeds her de Staten, dar d~t werk, tegen hunne ver •
wagting, zo'veel vastherds halt bekoomen, en warm zij an
op middelen bedagt om her to vernielen . Meenig een boodt
daar toe zijnen dienst aan . G~•en beter raid vondt men, ian
dh n van FREDRIII GANNIBELLI, eenen Italian , tints een=ge
jaaren to ; utwerpen woonagtig . Hoewel zijn eisch hooger
liep,
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lisp, gunde hem de Wethouderfehap, oat sane proeve to lee
men , tiers Pleiten, en twee Schepen , do Foi ruin en de Hoop,
ieder van dertig Jasten . Den bodem van elk Schip lief hij
bedekken met zwaare planken , en daar op rnetzelen , van
groote wine fleenen, ears Bak van vijf voeten dik, lang vain
binnen veertig , wijd en diep drie voeten en een halven.
Voorts ilonden in de Bakken, zesduzend ponders kruids in
de sane, zevenduizcnd vijfhonderd in de andcrc ; dekkende
alles met eene fchuin en fcherp toeloopende Roeve , zes voeten dik, van groote blaauwe Zarkfleenen , ow de Kogels to
doer affluiten . De Bakken hadden verfcheiden gaten ; in die
van de eene wierden lonten gehange , afgeinceten iiaar den
tjd , dien men der Koole zoude guunen om tot bet Kruid to
kruipen. Aan de Bak in 't Fortuin was een Vuurflag geniaakt,
om , door middel van een Raderwcrk , tar bevolene tIonde to
ontfringen . Op den vierden April, wierden de He fiche Bran..
dens (zo noemde men de twee Schepen) nevens tweeendertig
plane Veartuigen, met bet vallen van den avond, van 4nt
werpen den Stroom afgezonden .
Dc Spaanfchen, van deeze toerusting verwittigd, dock van
't geheirn onkundig, begaven zich op de Walien hunnef Sterk
ten, om to kijken . Zeif de Prins VAN PARMA, van veal Adel~
verzeld, nam gang an de Brag, alien in en waan, dat de toe .
rusting enkel was ingerigt om de Brag in brand to fiecken . Een
Spaanfche Vaandrig , die verder zag , raadde den Veidheer, zich
van daar to verwijderen . En , inderdaad , tar goeder ours .
Want naauwiijks halt hij zich geborgen binnen den Schaus St .
Maria, of bet fehip de Fortuln fprong aan fplinters. De sloop
borst kort daar naa . Van den flag overliep de Rivier haare oe .
vers, en daverde de aarde, wel dde mijlen in bet road . Dc
zwaare fteenen, hemeiwaarts gefpat , niaakten , door hunnen
val, gaten in den gronl van acht of negen voeten . De Prin
VAN PARIVIA zelve wierdt tar aarde gefineecen , die, tot zich
zeiven gekoomen, ihaks zijnen degen trok, even als ware de
viand bij de hand geweest, en voorts na den never der Rivie
re fneldc. Hier zag hij bet fchouwfpel van de gedeeltelijk verbrijzeide Brug, en bet nog veal akeliger van eene menigte ge .
knotte en verbrijzelde Lijken, en van zielcoogenden,tot hors of
gelid
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e1uk den flood ontkoomen . Onder de gefneuvelden, ten getale van vijfhonderd , t1de men , nevens andere Spanfche
Grooten, GASPAR ROBLES, Fleer van Billij, weleer Stadhouer van Friesland, en in flat Gewet nog verrnaard om een
1eer1ijk ftuk werk, bet leggen van eenen Dijk tegen de woede
der Zee . Men vondt zijn Lijk, geklemd tegen een pawl, en
char aan vast met de gouden Keten, welke hij gerneerilijk on
den hats plagt to draagen
1\'1agtge moeite halt, onder flit
l1es, de Veidheer, om bet verloopen der zijnen to voorkoomen , Ui't vreeze van de vijandelijke Vloot firaks op den
hats to zuflen krijgen. De zelfde ba'gheid ondr eeu onverzaagd gelaat verbergende, hieldt hij de zijnen finande, tot flat
hem 't hart mimer wierdt, toen 1IiJ niemand zag opdagcn .
Men geeft bier van voor reden , de onkunde der Antwerpetaaren, mislaid door de afgezondene manfcbappen , welke de
vreeze to rug dreef, en boodfchapten flat de 1 -lelfehe Brantiers game uitwerldng gedaan hadden . Eerst drie dagen lacter
wierderi zij nit hunne dooling verlost .
PJRMA, flit tijdverloop re baste genomen hebbende, herfe1tie den geleeden ramp, door de Ponten der Brugge in diervoege zamen to voegen, flat zij zich in 't midden ontf then
konden, even als twee Deuren, en aizo doortog .t verteenen
aan de Branders, in gevalle men, van 's vijands zijde, mogc
goedvinden, dezelven wederom op hem of to zender . Daar..
enboven verfierkte hij zich beter op den Kouwenfleinfchen
Dijk, op welken de Staatf'clien eens en andermaal eenen nanval deaden. In eenen derzelven, die geichapen fcheen om
PARMA uit zijne fterkte to verdrijven, verfcheen hij zelve op
den Dijk . Naa cone ernfHge aanljraak, vliegt de Veidheer,
fleen met Zwaard en Rondasfe gewapend, op de Staati :herj
in . Dit voorbeeld halt kragt . Een drom van Edelen, PARMA'S medgezelten, volgt den Prins om zijnen perfoon to be •
fchutten . De Gerneenen, blankende van cooed, fireeven voort,
op 't geleide hunner Overflen . Btoedig en wakker was de
ftrijd aan wederzijde . leer flan eens noodzaakten de Staacfchen het yolk van PARMA to rug to deinzen . 't Verloopen
zakken
to diaper ,
van 't Getij deeds hunnen mocd
wen zij eenige Schepen zich zagen wcgpakkeii . Andere, deZz 3
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zelven op 't fpoor willende volgen, raakten grond . Dit beIliste de zege an den kant des Veidheers . Meer dan v€ertienhonderd man verlooren de Staatfchen op dien dag . Voor
bet behouden der overhand leide PARMA eerie plegtige dankberuiging of aan Gode , in eerie Kapelieken binnen Mansveldsoord. 's Aiiderendaags bezigtigde hij een houten Rlokhuis, op
ecu Vioc van balken gehouwd , door de Saatfehen , op wiens
uitwerldng zij zo groot vettrouwen gefleld haddeii , dat bet
den nairn van Fir a Ia Guerre , of Einde des Do,-logs hadt
bekoomen . Op 's Veldheereu bevel, wierdt het, als nutteloos,
gefloopr.
?a bet ver(ies van den Kouwenfteinfchen Dijk, hadden die
van 4ntwe-per geetie andere fterkte, aan de zijde der Brug
ge en dienfbg am die to befchadigen , dan den Boevefchans.
't \Terlies hier van volgde fpotdig op bet laatfte . flier bij
kwarn fchatrseid van !eesrensrniddelen in de Stad . Die 'Cr 't
opzigt over hadden, kwamen cues hunnen nood kiangen aan de
Wethouderfchap ; van welie de Heer van ST. ALDEQONDE de
eenige was die den handel met den vijand afkeurde, op welken de Gerneente crnig drong. Eindelijk bewilligde hij, om
door bij nr peribonen to doers beproeven, of de Landvoogd,
de Onroomichen, vrijheid van Godsdienst zoude
WillCn per` efl a, en Ichreef daar over eenen Brief ; die onbanrwoord oleef. Voor 't oproerig dringen van 't Graauw
bezwijkende, hegaf ST. ALeEGONDE, van drie anderen verzeld,
in den avoiid van den neenden van Julij, zich na het Leger
wan PARMA, die hem, 's anderendangs, ten gehoore toelier,
ter maaltijd onthaalde, en naa dezelve, met den Burgemeester, een nur lang, een afzonderlijk gefprek hieldt . De last
der Afgevaardigden hieldt in, eerie algemeene verzoet]ing to
bewerken, en zonder dezelve de Stad niet to mogen overleveren . Doch de Landvoogd, geen fmaak in deeze voorwaarde vindende, vervolgde de vijandlijkheden, en brags, door
bet winners van verfcheiden Schemers , en van de Stad Meche
len, die intusfchen aan hem overging, die van 4ntwerpen
in zulk eerie enge, dat ze, ten laat(te, tot eerie afzonderlijke
onderhandeling beilooten .
A L D E G o N D E, nevens twintig
£fevaardigdeu nit de wet, de Gildeti en de Schuttijen,
ver
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vervoegden zich, in 't inidden van de maand Augustus, bij
den Veidheer to Beveren. Bij hat Verdrag, op den zestienden en volgenden dag der gene1de rnaand getekend, keerde
Antwerpen wader tot bs Konings gehoorzaamheid . Volgens
lietzelve mobs Been andere dan de Roomfche Godsdienst bin
nen de Stad geoeffend worden , en moest dezelve, om 't
Krijgsvolk to vergelden, vierhonderdduizend Guldens opbrengen
De Landvoogd, zijnde weinige dagen vdOr de voltrekking des handers , met de Orde van bet Gulden Vlies u1aate
lijk oinhangen, deeds, op den zevenentwintig(en Augustus,
eene plegtige intrede binnen 4twerpen , daar hij den achtften
tier voigeiide mand d Wet verfielde . Met refit deeds PARMA,
uit blijdfchap, over de behaalde zege
drie dagen gter een,
Mlle de klokken luiden, in eerie Stad , zo nuttg voor der
Staaten Kasfe , dat men 'er, ear zij belegerd wierdt, .vijftigduind Guldens tar weeks voor de Gemeene Middelen van
Verteeringe hadt gebooden .
PAR (A, in de hoop dat het verlies van Antwespen amen
algemeenen fchrik zoude baaren, deeds Brieven in verfcheien Steden ftrooien, waar bij hij dezelve, zo met glimpige
beloften, als door her vertoonen van de zwakheid haarer par
tije, to hemwaarts zogt to lokken . Doch hij bereikte bier
made niet zijn doclwit, maar hdr, daarentegen, her verdriet,
dat rweeduizend Waalfche Knegren, gelegerd in bet Land van
J'Pias, aan 't muiten floegen, eifchende afrekening en voile
betaaling van agterf'ailige foldije. Dit brags hem, bij gebrek
aan geld, in zwaare bekommering, deals omdat de muiteliri
;en cheigden, zich in dient der Staaten to zullen begeeven,
deals omdat 'er een gerugt lisp van hun heimeiijk verlbnd
met eenige Hopluiden van hunnen landaart, die binnen 4n1_
werpen lagen . Om hat dreigende gevaar to ontgaan, verfterkte hij de Bezetting dier Stad, en fireside de Waalen met
lof, goads woorden en beloften, hen sevens doende bewaaken door een goad getal van Spanjaards en Italiaanen . Emelijk flelde hij den dreigenden hoop to vrede met vies maanden foldij, de eene helft in geld, de andere in kiederen .
Den Veldtogt van her Jaar i56 opende de Landvoogd
inlet het beleg dr Stad Gs save . Op den twalfden 1\'Iaij verZz .
1heu
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fchecn hij, in &gee perfoon, voor dezelve, en maakte zo eeti
hevig vuur, uit vierentwintig zwaare Stukken , dat hij de gemaakte ope>>ingen wijd gendeg oordeelde tot het doen van
eenen aanval ; die , egter, mannelijk geweerd wierdt.
Eel'
nieuwe aanval wrogt kleinmoedigheid under de bezettelingen,
en den voorflag om in onderhandelitig to treeden ; tegen welken zeker Hopman DENvs DE CHARRETTE zich vrugtloos aankantte, met zeggen, liever dan met fchande uit eene welvoorziene Stall to fcheiden, met den klieg in den vuist aan de
ziele een eerlijken uittogt ten lichaam to moeten geeven . Bij
Verdrag ging • de Stall over, op den zevenden van Junij . Gelijk lot ondergingen, kort char naa, de Steden Venlo en Nuis :
voor welke laatlIe Stall PARMA, in merkelijk gevaar raakte .
Want als hij de Stall opgeeischt, en eenigen tijd van beraad gegund hebbende, de Vesten naderde , om de bezettelingen tot
een fpoedig betluit to porren, wierdt 'er, onverhoeds, onzee
ker uit welken hoek, gefchooten : zulks hem en zijn gevoig
de Kogels om de ooren fnorden ; zodat men 't voor wonder
hieldt, dat hij 't leeven, immers het lichaam onverzeerd, char
of brags . Dit voorval, intusfchen, hadt ten gevolge, dat Nuis
met to meet hevigheids befchooten wierdt, en men 'er meet
ongeregeidheden pleegde, naa de verovering, dan gemeenlijk
plaats halls bij de bemagtiging van Steden door den Landvoogd ; die, het moorden niet kunnende weeren, voor de
eere der Vrouwen zorgde, door dezelve in eene Kerk op to
Iluiten, In de verdeediging der Stall hadt de Overlie HERMAN
TREDRIH KtoET eene zwaare wonde. bekoomen, aan welke hij
bet bed hieldt, ten tijde van het overgaan . Eenigen van PARte's Volk, in zijne Kamer gedrongen, vonden voor 's Mans
Legeriiede zitten zijne Echtgenoote en twee haarer Zusteren,
nog onkundig van den uiteriien nood . Naa een kort gefprek,
wierdt hem de dood aangezeid, en hij vermaand, zich fpoe .
dig to bereiden . Vergeefs was zijne belle om lijfsbehoudenis,
gebouwd op zijne verzekering, dat hij als een eerlijk Krijgsman zijnen pligt betragt halt . Men antwoordde hens, dat hij,
+als zijnde in den Rijksban, den hall verbeurd halt . Even
vrugtloos als zijne bode, was 't verzoek om van den Prinfe
vAl
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fttop om den hats , worgde hem in zijn bedde, en hing hem
aldus ten Vender uit. zijn Predikatit , C1-1RISTOFFEL FOSSERUS
VAN OPPENHEIM, fl twee Hoplieden, daar gebragt, leedeu
gelijke frnaad en fmart . Inmiddels raakte de Stad In brand,
welke den geheelen dag en volgenden nacht daurde, en een
licht verfpreidde, dat men cen half uur van daar konde zieu
to leezen .
Omtrent deezen tjd, of wet vroeger, halt de Landvoogd,'
iilt handers van ANTONI GRJMANI, Kamerling en Afgevaardigde
van Paufe SIXThS DEN V, ten gefchenke ontvangen, neveris
een loftuitenden brief, een Zwaard en Hoed, gezegend near
de wijze der Roomfche Kerke . Met groote fhatelijkheid , in
't bijzijn van den Keurvorst van Maulers , den Hertog van
Culik en veele andere Grooen , ontving hij de gifts , in de
Kerk van 't Klooster Getiadedal, alwaar hij thane zijnen in..
trek halt. Ten zelfden tijde ombing hij, van 's Konings we
ge, den Markgraaf VAN GUASTO, met hat Ridderteken van
bet Gulden Vlies .
Meurs was de Stad, walks an ears de beurt lag, orn voor
's Veidheeren zegevierende Wapenen to zwigteu . Zij deeds
bet, lievens de Sloten Alpen en Krakau. Vtn daar wendde
hij zijn Leger na Rijuberk, en begon, op den drtienden
Augustus, zich daar voor to verfchanzen . De Stad was wel
voorzien van mondbehoeften, en hadt eene l3ezetting van dui
tend Engelfchen , en ruim zevenhonderd andere Soldaaten,
onder den Over1 MARTEN SCHENK en den Kolonel MORGAN.
Intusichen trok de Graaf VAN LEICESTER op Zutfen aan, walk
bet nog met Spanje hieldt. Eerie dubbele zorge kwelde thane
den Landvoogd : de eerie , de vreeze voor drake genoemde
Stall, de andere, om door hat ophreeken van 't beleg van
.Rijnberk zijne agtbaarheid to kwetzen . zijn fchrander vernuft
deeds hem eenen middeiweg inflaan : Rijnberk geblokkeerd to
Iaaten, en met een antler deal van 't Leger Zutfen to behouden . Zo gelukkig flaagde hij, in 't binnen brengen van voorraad, zeif t'eene reize van wel honderd wagons, dat de Engeisman zijn opzet vanren list . Thane zondt de Landvoogd
zijne Benders in de Winterlegeringen, en reisde hij zeive na
Te
Ji'usfe1, om 'er de Utvaart zijns Vaders to houden .
Zz 5
wee

X46
846

PALM
1 . (ALEXANDER
PARMA.
FARNESE,
11,rttJ! van)
van)
(ALEXANDER FARNES1,
ffertog

weeten, OCTAVIO
OCTAVIa FARNF.SE,
Het"fog van
en Piacenza,
P;acenza,
weeteri,
ARNFSE, Hertog
van Parma
Farms en
was,
op
den
achttienden
Sept.:mber
des
Jaars
1536,
was , op den achttienden September des jaars i5S6 , zijne
zijne
Gemaalin
in 't
't laatst
vaH Ja
Ja-•
Gemaitlin iu
't graf
graf gevoJgd,
gevolgd, overleeden
overleeden in
in 't
laatst van
Imurij des
des zelfden
zelfden jaars.
In erkentenis
erkemenis der
getrouwe dienfien
uuarij
jaars . In
der getrouwe
dienlteu
genooten., deeds,
deedt, kort
aan,, Koning
PHIvan
den Vader
Vader genooten
van den
daar aan
kort daar
Koning iui.
LIPS aan
Zoone iiiruimen
inruimen het
Kafieel
vall
Piacenza,
LU'S
am den
den Zoone
het Kafteel van Piacenza, 't
welk,
uit mistrouwen
op OCTAVIO,
tijd door
Span-.
walk , uit
mistrouwen op
OCTAVJO, langen
langen tijd
door Span
jaards
was bezel
jaards was
bezet geweest.
Tevens bekwain
bekwam de
geweest. Tevens
de Landvoogd
Landvoogd de
de
HertogJijke
waardigheid..
1ertogJijke waardighcid
Geduurende den
den Winter
Winterdes
desJaars
Jaars i1587
de loop
loop van
van
Geduurende
8 7 was
was de
PAR"IA'S
ARMAS voorfpoed
bij
voorfpoed niet
niet gefchorst,
gefchorst , maar
mast het
het Slot
SlotWouw,
Wouw, bij
l1<'rgen op
op Zoom,
Zoom, sevens
nevens de
de Stad
Scad Deventer,
Overijsfel, in
ikrgen
Deventer, in
in Overijslel,
in
z;i~
gevallen, Iioewel
hoewel beide
verraad.. Leater
Laater dan
dan
zj
:Ie mage
magt gevallen,
bade door
door verread
l1aar g-ewoonte
zijnen Veldtogt
V~ldtogt openende
openende,, zondt
hij,
tsar
gewoonte thans
thans zijtien
zondt hij,
dreigellde
kwanfuis om
daar fangs
Iangs in
Holland to
te
lreigende de
de Veluwe.
Veluwe , kwanfuis
in %Iolland
om daar
v2!!en., vierduizend
Knegten en
en duizend
duizend Paerden
Paerden,, onder
onder den
vajiefl
vierduizend Knegten
den
Hcer van
van IIALITEPENNE,
HAUTEPENNE, nl!
Gelderland.. Doch
zijne waste
waare be.
Jdcer
mi Gelderland
Doch zijne
be.
doeling- was
wns de
de Stad
Stad Sluis,
Slliis. en
begon hij
hij dezelve
te belege
belege-.
dueling;
en begun
dezelve to
ren op
op den
den elfden
elfden van
van Junij
Junij.. Veele
Veele moeite
moeite was
'er vast
ten
was 'er
vast !Ian
ann de
de
en den
den
bcmagtiginge van
deeze Stad
Stad.. Flerhanide
Herhaalde uitvallen
uitvallen deed
deeden
beuiagtiginge
van deeze
bekgcr~arellde'n
Mn cooed
moed der
der bezettelingen
bezettelingen gevoelen;
bij welklNl.
bekgcrareii
gevoelen ; bij
welken,
<iGor nood
nood vroom
't eeuigen
dage eene
eeoe zeld-.
zeld.
door
vroom geworden,
geworden, men
men 't
eenigen dage
Z~3me
veranderillg van
van zedell
In plaatfe
plaatfe (fchrijfc
( fchrijft
zaame verandering
zedeii befpellrde.
befpeurde. ",, In
" , HOOF
HOOF r)
der gewoonlijke
gewoonlijke wulpsheid,
woiteren, gachgache.
r) der
wulpsheid, vau
van woiteren,
en
,~, len
len, gabberen,
gabber en , golpen
golpen en
brasfen, galmden
de hutten
galmden de
buttes van
van
en brasfen,
~,, pfnen,
p[,l:nen,lofzrngen,
lofang-en, klaagliederen,
en fnieekerijen
fmeekerijen;; oft ruiklaagliederen, en
., felden van onderlillge vcrmaanigen, gebeeden,
en aanroeping
aanroeping
oftmi„elJvanodrigeman,
gebeeden, en
"Gods."
LEICESTER, inmiddels,
aangerllkt om
Stad to
te
Gods .'LEICESTER,
inmiddels, aangerukt
om de
de Stad
ol1tzeuen,
w:erdt door
PARMA me
te rug
rug gedreeven
gedreeven na
Ostende;;
na Ostende
ontzetcen, w!erdr
door PARMA
.oie
een fiuk
Wals gewonnen
gewonnen bebbende.
zulk eenen
eenen
%ie voorts
voorts een
ftuk Ovals
hebbende , zulk
fchrik
belegerden, dal
dat zij
zij zich
zidt overgaven,
overgaven, op
Ichrik bragt
brags onJer
onder de
de belegerden,
op
cell Verdrag,
Verdrag, eeclijker
eerlijker dan
grond hadt
hadt
cen
dandedegeboodelle
geboodene wederfiand
wederfiand grond
gegecveu om
om to
te verwagten
verwagten..
gegeeven
Niets merkwaardigs
merkwaardigs verrigtte
Nets
verrigtte de
de Hertog
Hertog VAN
VAN PARMA,
PARMA, ge.
ciuurende
het Jaar
onder de
de Bezetting
B~zettlng van
duurende hat
Jaar J 5~7.
J57 . Misnoegen
Misnoegen onder
van
(;(,I'1"tuUuoerg, in
in het
bet volgende
volgende jaar
over waribewanbe •
Geetaideiberg,
jaar gereezen,
gereezen, over
b:1ling, maakte
maakte bern
bedagc om
om 'er
'er zijn
zijo voordeel
voordeel mede
te doen.
hating,
hem bedagt
mede to
does.
Be;l heimelijke
hcimelijke handel,
ten lien
dien einde
aangevangen,, wierdt
handel, ten
erode anagevangen
wierdt

ce-

OlltoUt-
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ontdekt, en
en ge!1:raft
eCllen Staatfchen
Staatfchen Iloprnan
Hopman en
geontdekt,
gefiraft nan
aan eenen
en een
een ge
meen' Soldaat
Soldaat.. 't
't Muiten
Muium ging
ging nogthans
llol!;thuns zijuen
zijnen gnng
g~I1g::: \wa:lrOI1l
ineen'
Va : rOfl1
Prins MAURITS
MAURITS derwaarts
trol;:,, om
de Stad
Stad tot
tot ruder
reden to
rc breu
h:'enPride
om de
derwaarts troll
gen . Op
Opdeli
dellleathers
laatllen van
van iVlaart
Maan begun
hij dede
Staobfchi, Stad te befchiegen.
begun hij
ten , en
Bin,
ten.
dreigde itorm
fl:orm to
te zullen
zullen loopen.
Doch dede
Bezetting"
en dreigde
loopen . Doch
weetende
PARMA in
weetende dat
dat PAItMA
in aantogt
aantogtwas,
was, voorkwam
voorkwarn d~en
den ramp.
ramp,
w&ke zi
door
eene looze
looze handeling
handeling en
zij
door eene
en verzoek
verzoek van
van bemad,
beraad , welke
Spaanfehe Leger
Leger zich
zo fang
lang wist
wist to
te rekken
rekkcn,, tot
het Spaanfche
zich
zo
tot dat
dat het
voor de
de Stad
Stad vertoonde
venoonde.. Toen
Toentrok
Prins 1I1AUR!TS
MAURITS nf,
at', en
en
voor
trok Prins
Hertog
Illcesrer
van
Geertuidenberg,
voor
vijflien
wierdt
de
,
voor
vijftien
wierdt de Hertog messier van Geertuidenberg
Bezettinge,, en
van de
de
maanden foldije
foldije aan
aan de
de Bezettinge
toezegging van
maanden
en toezegging
voorgaaude Vrijheden
Vrijheden aan
aan de
de Burgerije
nnrgerije,, mils
mids dezelve
d!j'zelve niet
niet
voorgaande
Koningverfchuldigd
verfchuidigd..
fireeden met
gehoorzuamheid,, den
ftreeden
met de
de gehoorzaamlieid
den Konng
Tot nog
nog toe
toe hadden
hadden des
Krijgsverri~:thgen
Tot
Landvoogds Krijgsverrigtigea
des Landvoogds
zich tot
tot de
de vaste
vaste kust
kust bepaald
bepaaId.. De
De uitrusting
uitrusting der
zich
der ZQ
zo ge'l::~m.
ge!]rn de
Onverwinnelijlee Vloot,
in Spanje,
met oogrnerk
oogmerk on
om cep
op
de Onverwinnelijke
VIoot in
Spanje , met
ook van
Engeland
van ziziiEngeland eenen
eenen kans
kans tetowaagen,
wasgen,bewoog
bewoog hem,
hem, oak
VIren
nen
kant daar
daar toe
toe mede
zijn.. In
In Vtamuirrm
nen kant
merle behulpzaam
behulpzaam te
to zijn
man , om
am geverzamelde hij
hij een
Leger van
van dertigduizend
dertigduizend man,
geverzamelde
een Leger
fcheept te
vall Dui
Dui>leerkell,
ac'-.ttOfcheept
to worden,
worden, in
kerken, in
in ac:
ten
in de
de Haven
Haven van
twintig Oorlogfchepen.
en den
den voorraad
voorraad voeie
v<JeI<~e
twintig
Oorlogfchepen . Het
I-let Volk
Voik en
hij
na
de
Schepen,
en
vierhonderd
platgebodea1l1e
Va~rmi
hij na de Schepen, en vierhonderd platgebodenide Var rcui .
gan, fangs
langs onderfcheidene
(lien ei.i'
cingen,
onderfcheidene Vaarten,
Vaarten, met
met voordagt
voordagt ten
ten then
De Vloot
Vloot lisp
Jiep in
in, Zee,
Zee, dock
doch zonder
zonder nut
nut tot
tot
de
gegraaven.. De
de gegraaven
het bedoelde
bedoelde oogmerk.
hier, over
over verdrictig,
verdric!ig, om
oni
het
oogmerk. PARMA,
PARMA, hier
geene vergeelThhe
vergeef(che moeite
gedaan to
te hebben,
hebben, list
liet zich
o\'erh:13geene
moeite gedaan
zich overt
anlen, om
het beleg'
beJeg' tete ilaan
e<:nige
len,
om bet
than voor
voor Bergen
Bergen op
op Zoom,
Zoom, de
de ernige
Sta:ltfche Stad
Stad in
in Brabad.
Brnhand. Om
de Stad
Stad van
den waterkant
watcrkunt
Staatfche
van den
Om de
te voorzien,
voorzien, was
was zeer
zeer gelegen
gelegen het
van al
al bet
het noodIge
noodige to
van
bet Land
Land
Tholen, als
als lijnde
door
van
van Tholen,
zijnde flegts
flegts
dooreenen
eenenarm
arm van
van de
de Schelde,
ScheMe,
Vo:{emaar genaamd,
genaamd, van
van de
de vaste
vaste Kust
Kust ge1cheidcn
gefcheiden. Na
't
de Vofemaar
de
Na 't
Eiland Tholen
Tholen zondc
zondt hierom
hierom de
de Landvoogd
Landvoogd een
een goed
get:!l
Elland
goed getal
tot bet
het doers
doen van
eene landing
landing;; die,
Krijgsknegtell, tot
Krijgsknegten,
van eene
die, er;:cr.
eger,
hun
belet wierdt
wierdt door
den Graaf
Grauf VAN
burs belet
door den
VAN SOLMS,
SOLMS, R::velhcbiJer
Bve1hehber
van bet
het Elland.
Eiland.
van
Dus bet
het hoofd
hoofd gefooten
ge!1:ooten hebhende
hebbende aan
nan den
den \Vaterkar.r,
be·
Dus
\Vaterkant, be
float
aan dedeLandzijde
Landzijdezijneri
zijnen flag
flag wisfer
wis[er tc
flout de
de Hertog
Hertog aan
to lleemi~l1.
Icemen.
In "'t laatst
lalltst van
September vertoonde
hij zich
zich voal"
de Stad.
Stad.
van September
vertoonde hij
voor de
In
Op
Op

~4.g

PAttUA.
FARNESE,
He.rtog van)
van)
PAI
MA . (ALEXANDER
(ALEXANDER FARNE$E,
Jiertog

Op
op

gels
den
Noord(chans,, tus(hen
tllsfchen de
de Stad
Scad enentie
de Schelde
Schelde gele.
den Noordfcizans
deede hij
hij den
deneerflen
eerflen nanval
nanval.. flet
Het mislukken
mislukken daar
daar van
van
gen, deeds
gen,
de toevlugt
toevlugt neemen
neemen tot
tot omkoopinge
omkoopinge;; waar
in hij
hij
deedt
deeds hem
hem de
waar in
insgelijks
Naa
een verlies
verIies van
bij de
de
iiisgeiijkszijn
zijndoelwie
doelwit miste.
mists .
Naa een
van bij
en om
om dedeveelvuldige
veelvuldige herfstregens,
herfstregens, brak
brak de
duizend man,
duizend
man , en
de HerHer
tog bet
het beleg
bcleg op,
in list
het begin
eenige dagen
dagen
tog
op, in
beginvan
vanNovember,
November, eenige
voor dat
dar lion
Bon nan
aan hem
hem overging
overging;; 't
't welk
welk hij
hij,, tints
zims de
de
voor
maaud MMaart
aarc deezes
deezes jaars,
jaars, door
den Prins
Prinsvi'r
VAN CHIMAI
CHJMAI belebe1e
inaand
door den
eerlang dit
dit voorgerd
gerd hadt
halt gehouden.
gehouden . Wllgundollk
volgde eerlang
voor
Wigiendonk vnlgde
beeld..
beeld
Door deeze
deeze bemagtgingen
bemagdgingen de
bandell ruimer
ruimer,, en
en over
over .meer
Door
de hander
meer
befchikken, befloot
befloot PARMA
Krijgsvolk hebbende
heboende tote befchikken,
Krijgsvolk
PA1MA het
list beleg
beleg
van Ri,inbe
R ijnberk
meerderen ernst
ernst door
door to
te zetten,
zetten J 't
welk
van
;k met
met meerderen
't welk
flu
nIl bijlnms
jaaren badt
geduurd.. Eerie
Eene merkelijke
merkelijke ververbijkans twee
twee jaaren
hadt geduurd
frerking, door
gebragt, was
was oorzaak,
oorzaak.
fterking,
door de
de Staaten
Staaten claar
daar binnen
hinnen gebragt,
Rijllberk list
bet nog
hieldt tot
tot in
in den
den Jaare
Jaare 1590
1590,
eerlist
het
dat Rijitherk
dat
nog hieldc
, eer
den Herrog
Hercog overging
overging..
san
aan den
PARMA in
eene zwaare
ougelleldOnderdit
dit alles
slles ftorrte
flame PARMA
Order
in eerie
zwaare ongefteldom welke
welketotcverdrijven
verdrijven hij
Spa ging
ging gegeheid, om
held,
hij de
de Wateren
Wateren te
to Spa
bruiken.
Zommigenzogten
z{)geen.dedeoorzaak
oorzaakzijner
zijner ziekte
ziekte in
bruiken . Zommigen
in mismismoedigheid over
beleg van
van Bergen
Bergen (JP
aninoedigheid
over bee
her mislukte
mslukte beleg
op Zoom,
zoom, anderen in
in vergif,
door de
de Spanjaards
Spanjaards zelve
zelve toegediend
toegediend;; veederen
vergif, hem
hem door
ve&
misnoegd waren,
waren, omdat
omdat hij
hij de
de ondernee
ondernee.
le
Ic V2n
van welke
welke op
op bern
hem misnoegd
ming der
cler Spaanlche
Spaan[cheVloot
Vloot op
op Engeland
Engelandniet
niet kragtdaadig
kragtdaadig order
ouderming
freund
hadt.. Zo1.:0hoog
hoog
liependedelasreringen
lasreringenzijner
zijner vijanden,
vijanden, dat
dat
fleund hadt
liepen
hij het
te verdeedigen
verdeedigen ten
anhij
bet noodig
noodig vande,
vondt, zich
zich deswegen
deswegen to
ten Spa
Spaandien gewenschten
gewenschtenuitflag,
uitfiag, dat
dat hij
hij,, tot
COt op
op
frhen
frhen Hove;
Hove ; met
met lien
zijtlen doad,
guast bleef
bleef behonden.
behouden.
zijnen
dood, deszelfs gmlSt
desJaars
Jaars 1590
PARTegenbet
heteinde
eindedes
Tegen
1590 vertrok
vertrok de
de Hercog
Hertog VAN
VAN PARI>iA
na
Franlrrijk,
op
uitgedrukten
last
van
Koning
PHILIPS,
na
Frankrijk,
op
uitgedrukteri
last
van
Koning
PHILIPS,
IA
met
gedeelte van
van zijn
zijn Leger,
om zich
zich tegen
tegen HENet bet
her grootfre
groote gedeelte
Leger, om
HENInK DEN
IV to
te verzettcn
verzettlm.. Graaf
Graaf PIETER
ERNST VAN
VAN MANSVELD
MANSVELD
PITER ERNST
RLK
DEN IV
zou, midlerwiji,
midlerwijI, list
het .bong
.1lOog bewind
bewind der
derNederlandfche
Nederlandfchezaakeii
zaaken
zou,
jn handen
hebben, en
en deszelfs
deszelfs ZOOIl
Oorlog
in
harden hebben,
Zoon KAREr.
KAREL over
over den
den Oorlog
de hoofdbe(lelliflg
haofdbeflelling vaeren.
Eer iiog
nog de
Hertog op
de
voeren . Eer
de Hertog
op weg
weg floeg,
meg,
eene
bezending
wegen
de Rijksvorfien,
()\ltlling
outving
hij eeriehij
bezending
van wegen
de Rijksvorflen,vall
kinae gende
over fchending
van den Duitichen bodem doorkIna·
zijne

gende over [chending van den Duitfchen badem door zijne

Troepen, en
vergoeding vraagend
vraagendi.. PARMA
PARMA gaf
hun
gaf lion
Troepen
en deswegen
deswegen vergoeding
trotsdl
trorsch
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ttotsch befcheid ; onder andere voerde hij hun to gemoet,
dat ze de geleedene fchade gewillig behoorden to draagen,
aangezien hun dezelve tot voorfiand en handhaavinge van des
Ouden Godsdienst was aangedaan .
Niet geheel vrugtloos was des Hertogs optogt na Frankrijk.
Parijs wierdt naauw ingeflooten gehouden door Koning IIEN'
RIK ; 't gelukte den Landvoogd , list beleg to doen opbreeken.
Doch toen hij, vervolgens, in verfcheiden Steden, Bezettin ;
wilds brengen, vondt hij zo weinig vertrouwen bij de Ge..
meente, dat hij nergens wierdt toegelaaten . Eene andere on.
aangenaamheid ondervondt hij op zijnen terug togs, welken
hij moest neemen midden door list vijandelijlr Leger . Bij ge.
brek aan betaalinge , waren de Bezettingen van verfcheiden
Nederlandiche Steden aan 't muiten geflagen ; 't leedt een ge.
ruilnen tild , eer deeze zich tot reden listen brengen . Naa zijne
wederkornst zondt hij den Prins VAN ASKOLI , met eenige
benden, na Frankrijk, om den Hertog VAN MAYENNE, tegen
Koning HENRIK, to onderfleunen .
In flegten ilaat, en onmagtig tot onderneemingen van eeni .
g e aangelegenheid, bevondt zich Ihans de Hertog VAN PARMA.
Behalven de verzwakking van zi ;n Leger, door de flraks ge .
melds verzending van Troepen, heerschte onder de overigen
een algemeene geest van r uiterije, zelf tot in Geld erdand en
De Stad van dien naam was thane=
de Provincie Groningen.
belegerd door Prins MAIJRTTS . Om hear to pulp to kUOlrei ,
halt de Hertog een plan beraa aid ; dock de woestheid der
wegen, derwaarts leidende , vernonien hebbende, flelde hij
zijn voorneemen tar zijde, en i oeg bet beleg voor KnodJ~n .
burg, eene Scerkte , onlan gs door Prins M~URITS , aan de
lVlaaze, cegenover Nieuw ; egen, gebouwd . Doch bij moest
wel beast bet beleg opbreeken, tints de komst van gernelden
prinfe, die hem, met gi oot verlies, van dear deeds verbal .
Zen . Uit fpijt over deeze mislukking, ilortte hij vacn nieuws
in eene ongefleldheid, die hem andermaal sae toevlugt deeds
neemen tot de wateren van Spa, terwijl zijue Krijgsbenden
de winterlegeringen betrokken .
De Lents des volgenden wars i5~ was reeds een good
deal verloopeu, en de Hertog t cg niet hero ld van zijn

zuk~
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zukkelinge, wanneer hij, andermaal, den togs na Frankrijk
on ; crnani , tot ontzet van Rouan , belegerd door Koning
fliNItiIt DJ N IV, gefterltt met Staatfche benders,
't Geltlkte
hem , deii Koning bet beleg to doers opbreeken ; waarnaa hi j
den wee irifloeg na Paiijs , oirnrent welke Stad verfclieiden
fchutgcvegten voovie1en . Doch vermds 'er niets beflisflmds
cbeurde, keerde PAR 1A eerlang to rug na de Nederlanden,
en voorts na pa, om zijne nog wankele gezondheid verder
to herfleieij .
Zijn verblijf aldaar was thans van korten
dour. Van Koning PHILIPS bevel ontvangen hebbende, oni
zijnen togs na Frarikrij to hervatten, floeg hij derwaarts op
weg, ondanks zijne aanhoudende onge1leldheid, in 't erode
van O&oher des boven genoeniden jaars . Hoewel het Leger
Fraribijk introk , zette hij den togs niet verder voort flan
tot 41t :ec'zt . Flier zukkelde hij de gantfche maand Novein •
ber. Op den tweeden December overviel hem ecue zo zwaa •
re flwuwte, flat hij den volgenden flag overleedt . Zijne lang.
d'iurige onge1ekheid is net guuflig aan 't vermoeden derzulken, welke zijuen flood fiellen op reken?ng van vergif,
zonder flat zij evenwel de perfoonen noemen, welke het hem
zoudcn hebbQn toegedicnd . Meer waarfchijnlijkheids heeft de
nieening, welke de oorzaak van zijne Ileepende onpasfelijkheld en char op gevolgden flood zoekt, in de kanskeering van
be Kriigsgeluk, 't weilt, nan eene gunst van etlijke jaaren,
in de viW laatfle hem den nek halt toegekeerd . Veertien maren Lade de Herrog VAN PARMA over de Nederlanden de al
geineene Lndvoogdij geoeffend.
Zie

ZOR

VAN nmTEREN ; HOCFT,

enz.

PAS0R, (GE0RGIUS) gebooren in het Herbornfche, dock in
tveik jear, vinden wij niet aangecekend, bekleedde het amps
an Hoogleeraar th de Godge1terdheid en Flebreeuwfche taale,
to Herhon, gedourende den tijd van negentien janren . Naa
verloop van dezelve verkoozen hem de Verzorgers van het
Fniefche Floogefchool , t ;t het geeven van onderwijs in de
Griekfche taale . Hij eindigde aldaar zijue dagen, in den Jaar

1637.

PASCIR . (MATTHJAS)
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163?. Van ',s Mans naarfljgheid getuigen verfcheiden 5chrif.
ten, meest dienende ter ophelderinge of verfiand van her
Nieuwe Testament.

Ujt zijn huwelijk, reeds op zijne eerfte

ilandplaats aangegaan, was hem aldaar gebo .oren,
PASOR, (MATTHIAS) In den Jaare 1599 . Den grond zijner
eidelberg . Om to ruivolgende vermaardheid leide hij to
mer beflaan to hebben, woonde hij aldaar, een tijd lang, bij
een vermogend' Burger, als Leermeester van deszelfs kinderen . I?e wijsbegeerte en wiskunde wares de weetenfchappen, op welke hij zich voornaarnelijk toeleidie . Ook in deed
ze, als mede in de Hebreeuwfche taale, gaf hij, bovendien,
onderwijs aan eenige Jongelingen . Naa verloop van tijd wierdt
PASOR, in de gemelde 5tad , bet Hoogleeraarampt in de wiskunde aangebooden . Om de Oorlogsrampen . welke ook op
zijn verblijf nederdaalden, vondt hij zich genoodzaakt, naa
verloop van twee jaaren, zedert zijne aanilelling, die Pleats
to verlaaten . Zedert leide hij een zwervend leeven, dock
onthieldt zich meest in Engeland, aan 't IIoogefchool to Oxafzonderlijk onderwijs geevende in de Godgeleerdheic

fort,

en Oosterfche taalen . Ilij verkoos dies leevensiiand, hovers
ecnen anderen, hem aangebooden door den vermaarden Ier •
I'chen Aardsbisfchop

USSEIUUS,

die, met de belofte vale eei

Jaargeld, boven vrije tafel, hem

na Ierl-i,ld zogt to lokken.

Zedert wierdt hij beroepen, ten gemelde plaatze, tot bog..
leeraar in pie Ooutrrfche taalen . Drie jaaren bekleedde hj
deezen post, ors dies to verwisf'elen met het Hoogleeraarampt
in de wijsbegeerte to Groningen,

bet onderwijs in de

wis-

kunde, en naderhand in de Godgeleerdheid, wierdt hem,
naa verloop van eenige jaaren, aanbevolen . PASOR overleedt
in den Jaare 7652 . Nooit was hij gehuwd geweesr . Ondanks
zijne geleerdheid, konde hij niet befluiten om jets in 't licht
to geeven . PIij gaf dear vann voor reden, . de Jeugd niet to
willen aftrekken van de goede Boeken, welke reeds voorhan .
den wares ; als mede de Boekverkoopers niet verarmen, door
dezeiven op koaten to jaagen met de afgifie van werken a
welke fchaars of uooit verkogt worden .
Zie BAYLE, Dick, C,it .
PAS.

St

PASSEGETJLE, PATROONSCHAP. (Refit van)

PASSEGEULE, eene gegraaven Vaart in 't Vrije van Sluis,
ange1eid oin door dezelve, tot in de B;akman, een water,
loopende voorbij het Stedeken Biervilet , en doorgaanden
Vloed en Ebbe to brengen .
PATROONSCHAP , ( Refit van ) bij de Regtsgeleerden 7us
Patronatils genaamd , noemt men bet refit en de magi der
Heeren van zominige Ambagtsheerlijkheden in de Vereenigde
Provincien, (fl) aan de Gerneenten eenen Leeraar voor to fte1 .
len . Van mil)dcr nitgebreidheid Binds dan elders is cUt refit,
als bepaalende zich enkel tot de goed- of afkeuring van den
Leeraar, naa dat door den Kerkeraad een beroep op hem is
uicgebragt . Niet alleen van den Hervormden, maar ook, hier
en daar, van den RoomI'chen Godsdienst vindt men Ambagts .
heeren , welke 't een en antler Voorregt genieten . Meermaa •
len heeft men, op Sinodaale zarnenkomften , poogingen aangewend, orn het Refit van Patroonichap to vernietigen , of to
befnoeien, onder voorwendzel dat het refit tier Kerke daar
door benadeeld wierdt . OLlder andere gefchiedde zuiks in het
vermaarde Sinode van Dcrdrecht, en in een antler, gehouden
to .loom , in den Jeare 1641 ; in welk laatfte eene bepaaling
wierdt gernaakt , dat geene Predikanten , tegen den wit
eener Gemeente, zich dezelve zouden mogen laaten opdringen
als merle, dat de Proponenteu dit l3efluic zouden moeren ondertekenen, en zich ter miakoominge verbinden . loch 's Lands
Staaten hebben relkens ernftig zich daar tcgen verzet, en foortgelijke raadpleegingeii, als Itrijdig met bet refit der Ambagts
heeren, verbooden . Nogthans hebben 's Lands Staaten zelve,
omtrent bet Refit van Patroormfchap, nu en dan eenige fchikkiu ..
Ben beraamd, met opzigt tot de uitoeffning daar van, door
eigenaars van bijzondere Gezinten . Ter gelegenheid van het
veilen van eenige Ambagtsheerlijkheden, die bet Refit van Patroonfchap hadden, in den Jaare 1722, wierdt bij de Staate
van Holland beilooten, aan de Koopers, zo dezelve geene Prozestanten waxen, alleenlijk de oeffening van het refit van Goed .
of Afkeuringe to lasten behouden , terwiji het eigenlijk dus
genaamde Refit van Patroonfchap ZoU berusten in den boezem
van Gekommitteerde Raaien van 't Gewest, onder lietwelk de
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Ambagtsheerlijkheid behoorde . wijders Ieggen de Roomsch,
gezinde Ambagtsheeren onder de verpligting, van rekenfchap
to moeten geeven, waarom zi j deezen of geenen Predikant
niet willen toelaaten . wij merken her nag tan, dat bet aan+
tlellen van Voorzanger en Foster merle onder het Regt van
Patroonfchap begreepen is .
Zie I;, u.
Titt .

VAN zt1RK,
IIEERLYIWEID

Codex Bltavus,
en PATRONAAT"

SCEIAP .

st

1AVL , in de wandeling bekend bij den naam van Gf rya,'
'an Zianduini, een Franschman van afkomfle, dock zedert
etlijke jaaren woonagtig to tl ficrdarn, en oak Burger diet
Stall, was, in den Jaare i6bo, de oorzaak van merkelijke
beweeginge tusfchen het Franfche Hof en de Algemeene Staa .
ten . Op grand van zwaare m sdaaden, hem ten laste geleid,
was, van wegen den Koning van Frankrtjk, nit de tlezetting
van ?p . e, een Luitenant met negen Dragonders gezonden,
om

hers

op

to

ligten .

Het Oorlogsvolk was reeds tot

Rot .

terdam genaderd, waniueer deszelfs oogmerk ontdekt, tie Be..
{velhebber met zijne onderhoorigen gevat en voorts gevanke .
Yijk ha 's Ilage wierdt gevoerd .
Brtalig verzette zich de
Franfche Gezant tegen dies handel, be,vcerende dat de Rrijgs •
iieden ilegts de ontvangene beve!en hadden opgevolgd eli
diensvotgens op vrije voeten moesten get~eld warden. Doch
de Staaten verflonden bet antlers ; zij wares van oordeel , dat
bet Frani'c'ne Krij ;svolk , een Onderdaan van den Staat en
Burger van 4z~ 1l~ r°warn , over wiens gedrag men simmer klagtig was gevallen, dus willende opligten, den dood verdiend
halt. In gevolge van dit begrip, wierdt de Luitenant vet ,
oordeeki om ointh~~ofd to warden, en zijn Volk tot eerie ties •
jaarige Gevangerisfe . Tegen den bei'cemdefi tijd wierdt wiles
tot de voivoer rig van her vonnis over den Luitenant gereed
gem ;iaht, en zeif een iloodkist op het Schavot gebragt . Doch
zo dra het vonnis geleezen was, fehonk men hem vergiffenis,
en zondt hem, sevens zijne Dragonders, wan den Franfchen
Atgezant .
Zie Rollandfche ,Jercurius .
XIII .
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FMJw, (ADIUAAN) een aanzienlijk Koopman to ArnJlerdarn,
al vroeg tier Gezuiverde Leere toegedaaii, en, egret, van geen
c1ein aanzien bij de nog Spaansch- en Roomschgezinde Regee
tinge tiler Stad . Dit bleek in den Jaare 1566. Ter gelegenheid
vw eenige opfchuddinge order 'c gemeen , welke gefehapen
fclieen, zo als ook met 'Cr dand gebeurde, op Beeldeftorminge
to zuflen uitloopen, wierdt i'tuiw,, net nog twee andere Gere
formeerde Burgers , EGRERT ROELOFSZOON CII AREND BOUWER,
door Burgemeesters en Schepenen verzogt , orn kun van goe
den rand to dienen, tot liet doen bedaaren van den woedenden
hoop. PAULA en de twee anderen, zich liicr orntrellt bezwaard
vindende, verzogten tijd van bernad tot 's anderendaags, ntusfchen rain de verbrijzeling , in de Oude Kerk, eenen aanvang .
Ten betIemden tijde op bet Stadhuis to rug gekeerd, erg, bi
inonde van eenen tier Burgemeesteren , gevraagd zijnde naar
cen middel, om de Gerneente tot bedaaren to brengen, en her
pleegen van verderen moedwil to voorkoomen , hernam i'uw,
tie oudite en de woordvoerder, ,, dat zuiks boven zijn verfiand
ging, en tint de Fleerea doen konden, 't geen zij oirbaar
dagten .'Thans weezen hen de Heeren na een afzonderlijk vertrek, orn 'er underling to raadp!eegen . Bij hunne wederkomst
in de Vergadering verzogten en verkreegen ze nieuwen uitfte
tot den volgenden dag, met nevensgaande verzoek om van den
voorfiag van Bur gemeesreren, nan bun gedaan, niemand ope
ring to geeveri. Op den vflfentwintigfen Augustus, 's morgens
ten ache uure, wierdt iuw , van nieuws, op bet Stadhui
onthooden. Thaws vertoond hij een gefchreeven Opftel, en
gal' in herzeive in bedenking, ,, of men ook zoude kunnen
,, goedvinden , de Beelden in de Kerken of to neemen , de
Kerken to fluiren, en de Preeke barren de Std, en bj on,, weder in de Leproozen Kerk, toe to lanten ; voortste gedoo
,, gen, dat de ZiL'ken een Predikant of Priester ontbooden,
,, niar horn gel evi1len, raids de Priester in Loire , met her
,, Sakramenr, bij de Zieken ginger ; en eindelijk op ,zwaare
,, tiraffen to verbiederi, bet beichadigen van Kerken of K1oos
tare : apes, tot dat 'er, hi j den Koniiig en de Algemeene
,, Staaten, op her tluk van den Godsdienst, ruder zoo voor,, zien Zi)fl." Zo veel genoegen vondt dit Ontwerp bj de
Wet
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Wethouderl'chap, dat het firaks, met kielne veranderIng, tot
eerie Keure emaa1ct, en, 's anderendaags, bij 't gefchal van
Trompetten, wierdt afgekondigd, in 't bijzijn vai' eenen cler
t3urgemeesteren, en van ADRIAN PAt.1W met de twee andere
Elervorxnden .
Naa dat de zaaken ildus geregeld warm, vertogten Burge
fleesteren aan de Kapiteinen der drie Schntterien , orn ult
elite Schtitterij twee perfoonen to kiezen , nan welke de Ge
meente haare bezwaaren konde inbrengn en die dezelve ver
volgens aan l3urgemeesteren zouden voordraagen . ADiUAAN
PAUW W1S een deezer Gelastigden.
Den naam van O .per
Kapiteinen, hun gegeeven, wees PAUW vin de hand, als hurt
niet voegende, dewiji zij illeenlijk tot Midde1trs tusfcheri de
Gemeente cii de Wethouderfchap wren anngefleld . Tot foortgelijken post wierdt uw in 't vo!gerde jaar verkoozen,
wanneer men een getal van negen perfoonen, van de beide
Rehgien , benoernde , om , wanneer men zulks noodig oordeelde , met Burgemeestcrer, over zaaken, pie bewaaring der
Stele betreffnde , to fprckeii.
Zeer onrustig was de toeftand van Amfierdarn, in de maand
Februarij des Iaare i 567 . Meermaalen baate gebad hebbende
van den rand van ADRICAN pww, ontbooden Burgemeestereri
hem wederom ten Stadhuize, orn to beproeven, of men door
zijue tusrchenrpraak den oproer zon k, trim doen bedanren .
PuW, hoewel ziekelijk en to belle leggende, vokleedt ann
dir ontbod
In zfjnea weg an her Stadhuis vondt hij in de
Warmoestirnat, hij de Pa peubrug, de Burgerij in de wapens .
Op den Darn wild n eenige Roomiche Burgers hem to 11) e ;
doch men liet hem origemoeid, op bet berigt dat hij door
Burgemeesteren onthooden was .
Boven gekoomen zijnde,
wierdt op hero begeerd, dat hij verneetnen wilde naar den
toeliand van zanken onder de Burgerij, en nail Burgeineesteten daar van veri]1g doers . In 't eerst zogt hij zich daar van
to verontIChnldigen, zich beroepende op de gevaarFjkheid der
taake, wiar van hij reeds ondervinding halt gehad . Op de
belofie, eveiwe1, van voor de velligheid van zijnen per fooii
to zullen zorgen, begaf hij zich an de Warmoesfhaat, in
welke hi), bij de Paapenbrug, d Ouxoomfche burgerij iner,Aaa 2
kelijk
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llVRG den Ouden, in de maand April des Jaars 1567 op 't
Stadhuis ontbooden, en dezelven verzogten om den Heere
v AN BREBERODE, op bunnen eigen naam, doch voor rekening
cler Stad, ac1ltduizend guldens te (ellen, onder verband van
zekerc Landen diens Edelmans. Zij voldeeden aan dit verzoek, uit hunne eigen en hunner vl'ienden beurfe, mids ter
verminderinge der op te bren.;ene fomme zouden dienen de
penningen, op 't Stads Excijmhuis voorhanden, bedraagende
tweeduizend viifhonderd guldens.
Naa het veruek van den Heere VAN BREDERODE uit Am/lerdam, namen aldaar de zaaken cen ongelukkigcn keer, tot nu.
deel der Hervormden; veele v~n welke de vlugt namel!. Danrenboven wierdt de Stad met Spaanfche Bezetting gedreigd,
tot handhaavinge van den Roomfchcn Godsdiensr. De Regeering, hoewel :mderzills op de zijde van Spanje, zag, egter, zeer zwanr op (egen het ontvangcn van vreemdc I{rijgsknegtcn. Nieuwe aanleiding {Jm ADlUAAN PAUIV in den arm
tc neemen. Op verzoek van Burgemeesteren en Raaden, begaf hij zieh, in 't hegin van Muij des gemelden J3ar5 1567,
nevens HERMAN ROODENBlJRG, uit nnam del' Gemeente, met den
Burgemcester JOOST BUlK, na dntwerpel1, om bij de Landvoogdesfe om verfcooonillg van Bezettinge aan t€ houden. IIoeweI zij, reeds te Ts[elmol2de, bij de hondcrd fchepen met SoldaJten ontmoetten, na AmJlerdam befiemd, vervorderden zij
even wei hUlme rcize. Doeh hunne bezending was van geene
vmgt. Reeds op den vierden dag naa hun vertrek liit d1l1/lerdam, trok de Heer VAN NOlRCARMES, zonder iemauds wederz~gg~n, daar bim;ell.
Ondanks de vlugt van veelc aanzienlijke Hervonndcn, blcef
P.\UW ongcmoeid, tot jll de lTlnand September des Jaars 1568.
filet kennis van Burgemeesteren deedt hij thans eene rcizc 11a
Brabrant, tot bevorderinge van zijllen Koophalldcl. TIij zijne
w~derko111st olltving h;j de onaal1:Jc!1aame rijding, dat de Schout
ondcrzoek op hem deedt; eene tijding, welke hem te dicper
griefJe, omdat 't geen hem ten Inste wicrdt gelcid, gefchied
was op naam of verzoek der Wethoudcr!chap. Hierom vervoegde hij zich bij Burgemeestcl'cn , met cen Verzock[chrifc
om eene Akte van fC!ladclooshoudin[ie, wegcl:s 't gcell hij, naa
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Predikant to mogen onthieden, naar welgevallen, begeerd
• wierdt : ale mete, tat de Prlesters de Sakramenten in fiil9! te bij de zieken bragren, en tat men elkanderen, ter zaa• ke van den Godsdienst, met woorden nosh met werketi
kwalijk zou bejegenen ; tat hij, nevens veele andere Sek• tarisfen, in 't Minderbreeders- Klooster was geweest, aI~
• waar ten zich verbonden hats tegen de wethouderfchap,
• en beflooten de Klok to luiden, om 't yolk op de been to
• b rengen ; tat hij geweest was een der afgevaardigden van
de muitelingen, die, in den jaare 1557, zich gewapend
" hadden tegen de Wethouderfchap , om op dezelve te be,, geeren, tat zij mogt nalaaten, meer Katholijke Soldaaten
,, aan to neemen tot haste befcherminge, niettegeniiaande bet
.ampzalige
,, bast door de Landvoogdesfe was toegefiaan ;'
tEjden , in weAke bedrijven, op last of verzoek der Rcgeerin •
ge verrigt, tot misdaaden worden toegerekend, en op de
helofce van bevrijding voor aanfpraak of naamaaning , gecti vertrouwen kan gefield worden !
Naa zulk een onregtvaardig en wreed Vonnis, over hem
gefireeken, onthieldt zich PAtJW, cerst re Etribden , en naderr
hand to Harrbrrrg . I-lij vertoefde aldaar tot in den Jaare
1578, wanneer de verandering van zaaken in de Nederlanden,
met naame ook to Ar l7erdarn, PAUW nevens anderen tot de
wederreize na bet Vaderland deeds be(luiten . Te Hamburg
bath onze Balling gerneenzaame verkeering gchouden net den
Veer JOLIAN HUIGEN, Raadsheet der Stad, ecn vriend der Nederlandfche Vrijheid, 'en begunfi;ger der Amfierdamfche Viugte:
linger . Bij hat affcheidneeinen van nAUW gaf hij aan zijnen
vriend den wijzen rant, „ indien hij imrner op bet kusfen rank„ te, zich to wagten voor den klip, op weaken die van I1am,, burg, order andere, zich verzeild hadden : to weeten, niet
„ te. gedoogen, tat de Predikanten zich vender tan met bun
,, Predikampt bemoeiden :'
In de tnaand Nlaij des laatstgenoemden jaars bevondt zich
PAUW wederom to Am flsrdram . Thane was bij can der vijf
Afgevaardigden uit de Burgerij, welke zich ten Stadhuize vet .
voegden bij de wethouderfchap, om to beprueven, of dezelve
to beweegen ware tot hat berusten in eenige fchikkingen, ten
Aaa4
be-
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JOANNES VOSSIUS en KASPAR L RL2EUS, Regent er
Qnder Regent van bet Theologifehe Kollegie to Leirlen , alt
~ve,ken insgelijks de naam van Remonflrantsgezindheid aann
hing.
in de Jaare 1621 en 162¢ was telkens de Heer PAUW Iki
van een Buitengewoon Gezantfchap in Frankrfjk. In de zelfde hoedanigheid vertrok hij , in den Jaare 1628, na E; geland.
Geene kleine eere leide hij in met deeze bezendingen , vooral
na 't eerstgenoemde Koninkrijk. De gewigtige post van Raad .
pent onaris van Holland wierdt op den twaalfdcn April des
Jaars 163 1 aan hem opgedraagen, voor den d jd van vij f jaaren . Hoewel hij dus zijne befl:endige woonplaats buiten Am ..
fierdarn moest neelnen, bekwam hij , egter, van Burgemeesteren der Stad eene fchriftlijke belofte , volgens welke hij
zelve bet Poorterfchap behouden, en zijne kinderen voor ge •
hooren Poorters zouden erkend worden .
Eene bijzonderheid, den Heer i uw betreffende, kunnen
wij niet nalaaten, bier to melden ; zij client om licht to ver .
Bekend zi jn de
l'preiden over 's Mans karakter en denkwijze .
beweegingen, ontftaan ter - gelegenhe id van bet bekende Treurfpel van JOOST VAN DEN VONDEL, Palamedes genaamd. Vee..
len wilden cat hij geregtelijk deswegen zou vervolgd worden .
PAULA was een van deeze ; hij halt den Prokureur- Generaal
flij
aangeraaden , hem in 's f-/age in regten to betrekken .
iprak hi r over, onder andere , ook met den Schepen A- flRJES BICIrER
die hem, egter, moedig wederfiondt, zeggen*
de : „ Afs men onze burgers naar den Haag zal voeren, wat
„ hebben wij clan bier to doer?"
's Lands Staaten, in den Jaare i6 ., beflooten hebbende
tot een Gezantfchap aan LODEWYK DEN XII I , om dien Vorst
tot eene Vredebreuk met :pan je to beweegen, ontving de
Heer pAUw, nevens den Heer JOAN DE xNUIT, vertoonende
den Eerfl~en Edele van Zeeland, dien volwigtigell last, hoewel
tegen den zin van Holland, met naame ook van Amffer darn .
DOCK de Raadpenf onaris , zo wel als de andere, hack bet
oor van Prince FREDRIIC HENRIK, en bier door op de tegenkanting gezegevierd . Ilij vertrok in den aanvang des Jaars
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van her lang gezogte Verbond.
In hat uitzigt op de hoog
opgegeevene voordeelen, wierden evenwel de hoofdrijvers daar
van to leur getleld .
Naa her lluiten van hat Verdrag, 'r walk door den Heer
DE KNUIT herwaarts wierdt overgebragt, vertoefde de Heer
'AUW nog eenigen tijd aan 't Franfche Hof, op bef uit derv
Staaten, in de hoedanigheid van buitengewoon Gezant, alto
de gewoonlijke Gezant onlangs .overleeden, en deszelfs plaats
vog niet vervuld was . Geduurende zijn verblijf ten Franfche
Hove , liep, in Holland, voor zijnen goeden naam een zeer
nadeelig gerugr ; door gefchenken, luisterde men elkanxder in
't oor, zou hij zich hebben laaten overhaalen, om de belangen van honing LODEWYK ijveriger tar bane to neemen, dan
met den dienst van zijn Vaderland beflaanbaar was . Daaren •
boven zagen veelen , in Holland , met feheele oogen aan , bet
hoog gezag en den invloed, op zaaken van Regeeringe, welke h j, door zijn Ampt, zich hadt weeten aan to maatigen .
De vijf jaaren, voor welke her Raadpenfionarisfchap hem was
op fedr 3agen, liepen vast ten einde . Qin de ftraks gemelde re .
den arheidden veelen , dat zijn last, gelijk gemeenlijk plants
beefs, niet vernieuwd wierdt . Volgens een uitdrukkelijk Staatsheiluit 1}ondt bet wederkeeren niet vrij aan de Gezanten, zonder daar toe verlof to hebben bekoomen . Bij brief op brief
bieldt hij daar om aan, en wierdt zijn aanzoek door Ar /lerdam
onderfleund . Doch zijne partijen wisten to bewerken, dat
zijne herroeping telkens verfchooven wierdt . Prins rnEnRIR
!Jrr\IuIr,, hoewel, voor 't overige, een Vriend dan den Ambasfaucur, rekte deszelfs uitlandigheid, voorgeevende dat men
here in F'raithrijk noodig hadt. Te fcherpziende was PAUW om

niet to bemerken, dat under dit alias, als de waare reden, verberi en lag, een ontwerp om hem van zijn Raadpenfionarisampt
re veriaaten . Um derhalven aan de eere to blijven, befloot
hid zefve your zijn Anipt to bedanken ; dir gefchiedde in de
u! and f\laarr des Jaars 1636 . Men vane hem bij zijn woord,
earn tie hedanking aan, en zondt hem voorts verlof, om herwaarts to mogen wederkeeren . Niet vroeger, ester, dan in
den
aazomer des Jaars keerde de Heer PAULA in Holland
rug.
Hoe.
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Uoewel dus met bet misnoegen van zommigen bciaaden,
wierdt daarom de ileer J?AUW niet buiten het bewind gehouden . Naa zijtie wederkornst ult Fran/:rijk bekleedde hj den
aanzienlijkeii pest van Eerien Voorzittenden Rand en Reken
meester van de Graaflijkheids Dorn&nen, en hadt, darenbo .
, als gewoonlijke Afgvaardigde, zitting in de Vergndcring
der Algeineene Staaten . Een blijk van 't vertrouwen , wellc
die van Holland in hem ilelden , zag men in den Jare i 646,
ter gelegenheid der aangevangene Onderhandelinge rnct Span
je, bij welke hij , als Gemagtigde van zijn Gewest, op de
vermaarde bijeenkornst to Munfler tegenwoordig was . Merkelijk aandeel hadt hij aldaar in bet bewerken van den Vrede
met Spanje , tot groot ongenoegen der Franf'che Gcmagtig •
den , die de onderhandeling zogten to rekken , en hem befchul .
digden , dat hij , door ceo geichenk van honderddnizend
Kroonen, zich hadt lanten overhaalen tot bet i1uitn van ce"
fpoedig verdrag met den Spannichen Koning.
Het ongelukkig lot, welk, in den J atre 1648 , ItREL DEN
I, Koning van EgeId, dreigde, brags here derwaarts, to
gader met den gewoonlijken Staatrchen Gezant JOACIIrMI . Hun
last hieldt in, zo wel bij het Hoogerhuis als bij dat der Ge
nieenten aan to houden, om bet leeven van den ongelukkigen
Vorst to fpaaren . Zij hadden gehoor, 's deans voordat bet
doodvonnis wierdt uitfjroolren, en dus to leas om hunne redo
rien behoorlijken ingang to doen vinden .
Intusfchen halt de gewigtige dienst, den Lande beweezen,
in bet kragtdaadig bcvorderen van den Munflerfchen Vrede,
ijveriger dan iemand zijner Medeafgevaardigden, verfcheiden
voorurtatne Leden van Holland met den Heer PAUW wederom
bevredigd . Ecu blijk char van vernam men in den Jaare 1651 .
Dc 1-leer JAKCB IATS voorbeen zijn Opvolger in bet Raad
penfionarisfchap , thane zjn Ampt hebbende nederg&eid,
ierdt de Hecr eww verzogt, andermaal dien post to wilien
aanvaarden . Met mocite let hij zich char toe overlAualen .
Eer hij den Eed aileide, bdon; hij dat hem de voigende
voorwaarden zouden wQrden ingewilligd : ,, Van zijne bedrij_
yen zou hij aan niemand, den aan de Staaten van Holland
en \Vestfriesland, rekenfchap verfchuldigd ziju ; simmer
, VQQ*
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'7 voor gedelegeerde of bijzonderlijk gemagtigde Regters to
, cegt gel e1 worden ; de Privilegien des Lands , bijzonder
" die van 4ti:flerdam, behouden ; Brieven van Befcherminge
,, en Schadelooshoudingc verwerven van de Stanten , en einde,, lijk ontflagen zijn van buitenlandfche dienflen ." Het lot
van zijnen Voorzaat, 's Lands Advokaat VAN OLDENBARNEVELD,
lag den Heere PAULA in 't geheugen, en zogt hij , door deeze
bediig1}en , zich &inr tegen to beveiligen . Terwiji men no;
r41adpleegde over den gedaanen eisch, leide de Jlaadpenfioriaris den Eed af, op den vierden Otober des Jaars i65r . In
't volgende jeer vertrok hj , als Buitengewoon Gezant , na
E :'geia1?d, orn den Admiraal TROMP to zuiveren van de befchuldiginge, als of hij de eerfle aanlegger zou geweest zijn
van de vijandlijkheden, tusfchen hem en den Engelfchen Adniiiraal ROBERT BLAKE voorgevallen. Doch hij Ilaagde, niet near
wensch in 't oogmerk zjner bezendige . Op zijne to rug reize ontmoette PAULA , nevens de andere Sraatfche Gezanten,
op de hoogre van 't Zeeuwfche Eiland Schotiwen, den Adrni
rani TRoMP ; deeze opende hun zijnen last, eenige dagen to
vooren van 's Lands Staaten bekoomen , oin de Lngelfche
Voot ann to taten, en alle niogelijke afbreuk to doen . Zo
wel als de overigen, fpoorde de Raadpeniionaris den Luitenant - Admiraal nan, om zijoen last to volvoeren . Dic niettegen9aande ver1'reide zich eerbng hat gerugt, als of de Heer
puw den Vlootvoogd bet aantasten van de Engelfchen hadt
zocUee to ontraden .
Zo veal ingangs vondt deeze aantijging
b 'c gcnieen, en brags den Raadpcnfionari& in zulk eenen
ge'cLigen heat, dat zija Huis in 'sOraavenhage, als merle
zin Slot to Hernftcde, met plondering gedreigd wierdt . De
Ste ;zen van Holland behoedden hunnen Staatsdienaar tegen den
geduten ramp, door bet doen van acne Afkondigiiig, bij
we ke zij hem van den aangewreeven blaarn zuiverden, en in
liunne bizondere befherming namen.
Iiet lang leefde de
Fleer PAULA naa den tijd ; liij overleedt op den cenentwintigen F'ebruarij ales Janrs
z653 , bet achtenzestigfie zijus Ouderdoms .. WICQUEFORT getuigt van hem, dat hij een Man
an bdeid en oordeel was, dock zekere boerscbheid en kaa .
r ig .
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PAUW. (REiNIFR)

ogter van den Heere JAN VAN UOIJTEN, Geheimfchrijver */ari
Dokter iuw, die de Geneeskunde to Aikmaar
oelThnde, en dikrnaals words verrneld in de Brieven van dcii
Rid: er HOOFT, words gehouden uit lit buwelijk to zijn voorc
ge4rootcn.

Liden .

Zie

MEUR5II

DREAS,

Ashen . J3atav.

VAL. AN-V

Bibliotli . Belgica .

PAVW, (RETNIER) Zoon van dien ADIUAAN PMJW, Welken
wij, in de eerie plants, van lit vermanrd Geflagt vermeil
hebben, was, even ais zijn Wader, een aanzienlijk Koopimun
to 4m;1evdam, en een der eerfte oprigters van de Oostindifche Mantfchappije, in den Janre 1595. Vier jaaren to voo
ren was hij tot Raad den Stud verkoozen, terwiji hij reeds
tints bet naastvoorgaande jaar zitting bath in Sebepens Bank .
Acht maulen bekleedcle hij dien gewigigen post de lastly ;
reize, als anderwerf Voorzittende, in den Janre 160 2 . Uit
Schepens Bank ging hij over in hat Burgemeesterlijk geaoci
to , in den Jasre i6o . In den Jaare 1613 deeds h9 ccii
peer mu E12gev1d, iievens eenige andere rtaatsleden, ten very
effeninge van gefchillen tusfclten de Engelfche en Nederland
(che Oostindifch
Maatfchappijen .
Een ijvenig voorfiandet'
ijnde van de verheffinge van bet Luis van Or4aje, wendde
nevens anderan, zijne vlijtige poogingen aan, om 's Lands
Advokuat AN OLDENBARNEVELD to beweegen, tot handelinge
met Prinfe MAURITS op gelijken voet, als wel eer met Inns
WIL.LEM was gefchicd, met opzit tot de Graaflijkc waardig
held . In den Jaare 1618 wierdt de Fleer uw, van wcgen
Holland, benoemd tot bet onderzoek der 1-Teeren VAN OLDEN
BARNEVELP, HOGERBEETS Cl] DE GROOT,
en in bet volgende
jaar tot Regtcr over den eersrgenoemden asagefteld . 't Zfj
om deeze, of eenige an ere re en, zeker is bet, tut zits
deezen tijd hat aanzien van den ileere nuw merkel ;jk begun
to daaien . Ian bet Jaar i6o, toen hij voor de achifie man!
de Burgeineesterlljke waarogheid beklecdde, wierdt dezeive
niet sneer aan hem opgedraagen. 't Gcnicen befchouwde hem
me
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meet kleinagting, en verfpreidde of geloofde ten zijnen op•
zigte veele nadeelige gerugten, onder andere, in den jaare
1625, dat hij en zijne Zoonen Boter en Kaas den vijand
hadden toegezonden, en dat zulks in Zeeland was ontdekt.
Zij vervoegden zich bij mijne Heeren van den Geregte, en
verworven van dezelve eene openbaare uitloovrng van tweehonderd guldens, aan den aanbrenger van de uitifrooiers of
verfpreiders van dit gerugt . Zedert zal de I-leer REINIEIt
PAUW , in een ampteloozen ftaat , zijnen leeftijd geeindigd
hebben.

