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RUMPT, ook wet, in de gemeene' Landtaal , Ramp! ge'.j's een Dorp, ilJ de Tie/frWaat'fl, lep:gcnje R1U dt.1
Linu. Hoewel van geene groote uitgdm+lh~id, he~ft het
nogthan$, eene eigen Kerk. iu welke een afzo~lderliik L-rr.
aar, ten dienll:e der Hervormde Ingezeetenen, <fen pr.:dlk.
dienst verrigt. Nabij dit Dorp plagt eertijds cen n 1:zienH;k'
gebouw te leggen.. hel Huil I" Ru>r.p'l geheeten; het clil'n~
thans tot eene Eoerewoor.inge, cn is zeer vervallen, hocw~l"
nog heden, uit de OverblijfzeIs , geen ollwettig bc[]ui{, toC:
den voorgeenden awuclen lLtister en pragt àes Gebouws, Imti
h~nmd,

worden

afg~leid.,

zie

RUS'lEN1J:JRG;

URSHEM~

Ils"m, ejiter.rn~
f),,:dre::htemlur', 0;' clenl
acntentwintigll:en AUJU'SaIS des ]G:1rs ):; gD, U;'[ e;'Crn O:l.!l~r..r
zi~nll1k Gdlagt, althans aan Moe.lerg zij ie, gebooren, 7,';;;.RUTGER.SIDS,

r ].\NUS) met een ve rl'l1rijnde'l

jOANNES RUTGCRS

p,'heetcn. was

ecn

de dez~l\'e gawcest uit het verml:ard Gdb~t v~n

f<W11 v"'fit
zijn Vader was WVNAND RU'rGF~S. T~e';,~s in tij',e'
vroege jeued iee g,jed~ beloov,n,ll!, ba<it J'\Nu~ h~t geink"
ia z:jne eerüe leenaa ren,' gel1e1d re wort1en ondrr bet Op7.tg~
van den doorgeleerden GEP..HARDUS JOAN1\1F:S vo,m'S'. Gcwa.'
pend met meer dan gemeene vorderingen, h ~t Scnoolntf neh.J
bende afgeCc:lud, vertrok hij na 't Lcidkhe H/)or,e!"{+Jo! om!
'er de vermaarde Mannen te hooren. met welke toCr;:ll<111!g dáf
I~weekrchool van Geleerdht!id praalde. De rue~f èaar ii;nd
geleerdheid, dan door goed gedrag beCaamde I>0NI!!\1ICUS- B'\'V,>
BlUS, was een z.ijuer Leermeesteren. Tot den alom vcrml:::r<'
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den JOSEPHUS SCALIGER hadt hjj een vrijen toegang. en maal...
te deeze zo veel werks van de Aanmerkingen, welke de Jonge RVTGERSrus op HORA'flUS hade gemaakt, dat hij dezelve
eene pla2ts wllardig keurde, onder andere geCchreevene aanmerkingen, in zijn Exemplaar van dien Dichter. Met dit at.
les was de Regtsgeleerdheid het hoofddoeJwic zijner oejfeningen. In deeze 'WeetenfcllSp den Trap van Meester bereikt
hebbenC:e, verkoos RVTGERbJUS het hOjlij~ 's (;rt7IJvenhJge tot
zijl:e woonplaats, om van de plelrz~nl zijn oef1aa!l te hebben.
D:t, egter, onzeker om welke redenen, mankte "leinen opgang. Greelig bediende hij zich diensvolgens van eene gunmge gelegenheid, welkz hem voorkwam. De Heer JACO.s
VAN Dl K. in \3ezamfchap n3 Z,.'eeden zullende vertrek!,en.
boodt ann, hem onder zjjn gevC'lg derwaarts te willen medeneemen, lloi het gemelde Koninkrijk verworf hij de agting elI
genegenheid van den Rijkskanzelier AXI!L OXENSTJRN. Deeze
lllaakte hem bekend ten Hove, en beval' hem in de gunst
van zijne Zweedfche Majefl:cit. Niet vrugtloos was die
:l:l1lbeveeling. Hoewel RUTGER31VS niet hooger dan.den ouderdom van drü,ëntwintig jaaren had, bereikt, !telde n'ien in hem
zo veel vertrouwen, dat bij met celle plaats in 's Konings
Raad verw3::trdigd wierde. Zedert bekleedde hij verfcheiden
Gezalltfchappen. en wtl zo zeer tot genoegen van zijnen
Koninklijken 1\leester, dit de~e hem. eerlang, met de Ridderlijke w:iardigheld begiüigde. Ondanks de eere. welke
RU; GERSlUS in 't Zweedfche Koninkrijk genoot, keerèe hij,
eular.g, te rug na het Vaderland, en vestigde, van nieuws ~
zijn verblijf in 's GrrltJlIeil,':tJ,se. Te· vroeg. voor de letterkundige beJang-en van het lUjk der gelcerdheîd, overleedt hij
al.da~r, op den zescmwimigflen Oêtuber des Jaars 1625, cn
alzo in den ouderdom van weinig meer dan zesendertig laarC:J.
's M2!1S Dichtwerken worden, bij alle ki:nners en hoogfchattcrs der L:;tijn[che Poëzije, in hooge waarde gehouder>..
Daarenboven wordt, bij de OorJeellmndigen, met vrugt gebruik gemaakt van een Werk. getijccld Lect!f)1)eS j/{JritC, in
Vier Boeken. In het vervaardigen van zijne Lcclioncj Fénujina: wierde hij door den dood verrast.
Zie VitlJ J•. RUTGERSII.
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RUWIEI, , in de gemeene taal der Landlieden Rondwfel,
doch van ouds Rueef genaamd, weleer eene Ridàermaatige
Hofllede, iu het Nederkwarlier van het St:cht van Ut "echt •
~us[chel1 de Dorpen BI eukelen en Ie," A'1, :lln een. watertje
of riviertje van den laarstgemelden:lJa:l1u. Een der oudfte
Gebouwen, en fraai in zijnen oorfprpnklijken ilaat, de bouwor.
f.le des tijds in aanmerking genomen zijnde, is dit Gefl:igt, als
zijnde reeds bekend geweest een weinig naa het midden der
Dertiende Eeuwc. Het Gellagr, 't welk aan het Huis zijnen
n:lnm heefe gegecven, eertijds van veel gezags, en vermaard
in 's Lands Ge[chiedenisfell, is al voor lang uirgcfl:orven. GvsBERT, Heer val1 Rw~'iel, worde voor den (ligter gehouden,
en leefde omtrent het Jaar 1265. indien geene andere kinderen, hij liet althans naa eene Gogter GEERTRUID, en cenen
Zoon, even als zijn Vader gelle"ten, die, in deD' Jaare 1290.
met dit Huis beleend wierde, en eenen Zoon, insgelijks GYS·
EER T genaamd, Ilaalier, op welken het Gci1igt, in den J~are
1330, verviel. Ilij was de lalltfte HeeT r,m Ruwie!, uit het
manneHjk oir van dat GeIJagt, als zIhde hij kinderloos gefiorven. Thans ging het over in het GeDagt VAN i\liï'WEN'f
naardien de bovengemelde GEERTRUlD VAN RUWIEr. in 'e huwelijk was getreeden met WOUTER VAN n]lNll2N, wiens Kleinzoon, AMELIS VAN MYNDEN, naa den dood van laatstgenoemden Gnli. In, daar van de eigenaar wierde, en het aan zijne
nnakoomelingen heefe l13rtgelanren. Zijn Zoon en opvol?,'er,
WOUT"R VAN MYNDF,N, geweil.;crd hebbende, a~n Bj~fáop JAN'
V.1N Al\KEL, volk bii te zetten tor het heler, van het Huis ce
Grcel1ewoude, en daarenbovèll tot"nt(~nde dat zijn volk in het
,Sticht veele ftrooperijcn :l21Jrigtte, d::cC:t de Kerkvoogd, door
zij;ien .l\1aar[chalk, het Huis te R:: ~;,:d bele~eren, en binr:en
weinige dagen iuneemen. Heer WOUTER, dus van zii:le!1 Vad0rlijken eigendom vcrfieebm. wa ~, zeden, genoodz:lakt f
met den Urrechtrchen lli:;fchop in onderhcndc!inR t~ trceden,
om zijn erfdeel wederom ma;;tig re worden. Dh viel voor
jn d"D Jaare 1357. Dus in zijn regt van eigendom hCiI1:e;J,
liet hij het Huis naa :lan zijnen Zoo',," Ai\lRLlS , die teLen ZOOll
-hadt van den zelfden naam, van welken het, in janual'ij des
Jaars 1473, liwam op WOuTER-VAN r.JYNDJ<:N, die t:i:nell Zoon
F ffff 2
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badt, KORNELIS genaamd, wiens Zoon, eveneens genaamd, op
den tw~alfden November des Jaars 1563, het Huis opdroeg ten
behoeve van AGNES VAN ASEWYN, ma dat het, in dcn Jaare
1536, door de Stanten des Lands van U/redt, voor eene
Riddermaatige Hofl1ede was erkend geworden. Door huwe.
lijk van eene 11roeders dogrer van Vrû!lwe AGNES, kwam
RU!I<'ie/ aan GYSBERT TOT DÉN BOETZEI A/lR, ErffchellKer en
Drost van het Hertogdom Kleef, die, op den negenëntwintigfien Maart des Jaars 1623, daar mede wierde beleend. Hij
liet het naa aan zijnen Zoone ARE~)) VAN DEN BOETZELAAR,
weiken , als zijnde kinderloos gefiorven, zijn broeder DIDERl![, insgelijks' ErlTcheDker van 'e Hertogdom KM!'f. opvolgde, die het, in den Jasre 1653, aan zijnen Zoone GYSBERT
naaliet. lJeeze kinderloos overleeden zijnde, kw:.m het Huis
in de Vrouwelijke Linie van het doorluchtig Ge(lagt, en bleef
in hetzelve ceue reeks van jas rel! , tot dat eerst Vrouwe ANNA
LOClSA SOPHlA VAN FlJCKS, en nderhand, in den Jaare 1757,
<\c Heer WILLEM STRAM.MAN, door 's Lands Smaten, daar
m"de wierdt beleend. Twee dgr:nallrs van dit Huis ontmoet
men, welkt:, wegens de R iJderhomad Ruwiel , in het Lid der
Heeren Edelen des Lands van [JU"!lt, befcllreeven zijn [eweest: te weeWIl , AARNOUO VAN ASEWYN, op den eerllen
AugustUS des Jaars 1618, en GYSBERT VAN DEN BOETZEL\AI!.,
Heer van Boe/ze/aar, op den negentienden September des
Jaars 1623.
De aloude gedaante van 'e fJuis te RiJwiel wa. een groot
vierkant, met een zwaaren Toren van de zelfJe gedaame, In
de verwoestil'gen. door de Frm:(cnen, in de voorgaand~ Eeu.
we, hier te Lande aangerigt, wierdt het Gebonw, op den
eenentwintig!1en en rwcf'ëntwÎnt:h 1len Julij des J9ars 1673. ir
brand genoken. Zeden z~,; men 'er geene andere overblijfzets
van, dan een !tuk muur, met eenige puinhoopen. op een ronden heuvel, midden in een V.r.Iter. 't welk voorma~ls tor eene
Graft gediend hadr. Op een weinrg meer dan acbthonderd
Morgen:: !'fomjs wordt de Heerlijkheid begroot, in welke
men, in rien JMre 17"1 R, veertig 1-1 uizen telde. Volgens vergunning van Keiler KAREl. DEN VYF!)EN heeft de Heer het regt
van jaarlijkfche aallfielJingt van vijf Schepenen. Men vindt 'er.
Qaar~
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RUYNEN, RUYVEN. enz.

dllarenb1ven, Schout en Sekretari~. Eindelijk zijn aau Ruwiel
veele Agterleenen onderhoorig.

Zie smm Schatkamer; en Utrechtsen
PlacGatboel:.

RUYNEN. oT Rune11, een Dorp eu Heerlijkheid in het Landfchap Drente. Van ouds plagt hier te aaan een Klooster van
Nonnen "'1111 de Orde der Cistercienzers, 't welk, zeden, eloers heenell is verplaatst.
In zeker GeCchritt van den
Geleerden MATTH2EUS ontlPoet men eenen Brief, ged8g~ekelld
in den Jaare 13 I I, in welken zekere .hNO, of A~E, zich
zeI ven den tijtel geeft van Abt 'l/on Ruijnel1 ; te11 blijke dat
het godsdienfrig Gefiigt toenmaals van merkelijk aanzien moet
geweest zijn.
RUYVEN. eene AmbagtsheerJip,heid, in Dûjlfmd, pan1ende
aan den DelfCchen weg en de Schie, en aan het zo getJ:lamde
Ambagt van het Hof van De/ft. Volgens opgave in de Lijst
der Verpondingen, bedraagt de gehecle ui r gr !1:t r:kt'1!!;,1 tweebonderèce5cnëmwintig Morger.s en vijfhoilderdac;l~entwintig
Roeden Lands. Men vilJdt 'er g~e!1 Dorp, ma~r l1e~::s een
zeer klein get!ll Huizen, hier en daar verCpreid. Het H:tis te
RUyl'en " welk eertijds in deezc Ambagtsheerlijkheid plagt te
11:330. en het St:lmhuis was van een voor lang uitzclÎorven
aanzienlijk Gel1agt, is niet meer in 'H,ezen. In het zo ge.
naamd:! RUY1'ers - laantje, tusrchen het Zuideinde van Delftgaall en den O,·crga,.u, zou men, volgens zommigen, daar
van een oVi2rblijfzel moetelI zoeken.

Rv, ( PIETER DANI;:ERTSZOON DE:) een Kunfl:enaar der naast
voorgaande Eenwe; aangaande welken, egter, wy geene ver·
dere bijzonderheden vermeld vintlen, d:m dat hij, in den Jaare
1605 • te Amflerdam gebooren wierdt, en al vroeg het penfeel hebbende opgevat, zich inzonderheid toeleide op het
fchilderell van Pourtretten; waar door hij, in verCcheiden
Gewe~ten > door hem bezogt, en voornaamlijk in Duitschlmtd,
FfHf 3
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cnz.

een gTooten naam beh~a1de/ Voor't overige, waar of wanneer hij geflorven is, vinden wij nergens aangett:kend.
Ziè

HOUTIRAKEN.

RVCI{F:. (JONKHEER PIET ER DE) een Zeeuwsch Stn:1ts:r.~n,
van ~"elken wij geene verdere leevensbijzonderheden vermeld
vinden. d~J1 dst hij de eer1l:e plaats bekleedt op de lijst der
Zeeuwfche Edelen, <lie, V2n ·wegen de Prinfen VAN ORANJE.
en op Jerzellier I\:ommidie ais Eerfle Edelen van Zeeland.
ter Vergaderinge der Stunten van het Gewest, als mede in de
Kollegien der Gekommitteerde Randen en ter Admiraliteit in
Zeeland, verfd~eenen zijn. Jonkheer FitTER DE RYCKE bekleedde dIen aanzienlijken post, eerst op KonJlnisfie van Prinr~
WILLEi\l DEN I, en vervolgens van Prinfe i\lAURJTS, van den
tienden Jauu3nj des Jaars 1587, eU van den tweeden Julij

des Jaars 1590.
RYCKE, (TUEODOIWS) een der beroemde Taal- en Oud.
heidkundige der jongst'Verloopene Eeuwe, wierdt gebooren
te AI 11 ';"iJl, in den Jaare 164°' Zijne hoofdfllldie was de
R e~t~·~deerdheid, doch verkreeg hij, nevens dezelve, zo
veel bedreevenheids in de Latij nfcoc en Griekrche taalen, dat
Met bciluur van 't Latijnfche School te Krl;Jj,tJel1 , in dien tijd
zeer vermaard, hem wierdt opgedraagcn. Dien post, eerl:mg,
moede geworden iijnde, ondernam hij eene bllitenlandCche
reize. Vier jaaren beHeedde RYCI(R aan het bezoeken van
Hoogefcho(Jjen en Geleerden, in verCchillende gewesten. Naa
verloup ",an ~emelden tijd in het Vaderland zijnde wedeige.
keerd, veriLoos hij 's Graavenhage tot zijne woonplaats, en
den post van Advokaat tot een middel van zijn beilaan.
Intusfchen kwam de roem zijner Geleerdheid ter ooren der
Bezvrgerell van het Leidfche HoogefehooI , die vervolgens de
ver 'ó!ling van een openÜaande Hoogleeraarsgeftoclte aan hem
opdrl/"!!èû. Die viel voor in den Jaare 1672. Sints dien tijd
,af hij onder'~,ils in de Gefchiedenisfen en Welfpreekendheid,
,ot op zijneu dood, welke voorviel in den Jaare 1690, het
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cenenvljfdg~e van z:jnen Ouderdom.
Van hem zijn den Ge!eerden bekend, eene Latijnrd1e Verhandeling Ol'er de eo/Ie
hewooner.r ,'an iltJlie, en ol'er de komst ,'on ENr.AS in dat
gewest; Re1el'oering o~'tr de Reuzen; als mede Aantci:cr.Î;!p;en o~'e,. TACITUS. De Aantekeningen van LUC".\S IlOLSTE"lUS
op STEPHANUS over dl Sted (n, zijn onder 'e opzigt van HCKE in 't li:ht gegeevcn,

Zie

~OERMAN',

Aca.lem. Reghter.

RYD, (m:RMilN) een geleerd Stichtenur, en mcdeopbonwer der geleerdheid en be[chaavende Weetenfchappen in de
Zestiende Eeuwe. De Stad Rhenen was zijne geboorteplaats.

Zie

VAN HEUS SEN

en

VAN RYN,

Kerkel.

Oudhetkn.

RYDERKERlr;

zie

RIEDERKElll{.

RVK, (JiI!W3 SIMONSZOON DE) vereeuwigd t door zijne
manhaftige en vrijheidminnende verJ'igtingen, in 's Lands Ge.
fchiedenisfen, en, zedere, door de welverf'needelle pen va~
Amft:!lds Puikdichteresfe, wijlen LUCRETIA WJLIIr:LMINA VAN
J\lERKE:'<, bekleede thans eene plaats onder de verdieefielijke
perfonaadjen, in ons Tf/oordenboek. GeboorelI , te A.'I.Jle/ rl/i;m ,
onzeker in welk j:t:lr. doch een goed ftuk v6ór het midden
der Zestiende Eenwe, was hij een der aanzienlijl:ae Koeplic_
den van dien tijd. Zelf wil men, dat hij den toemum van
DE RYK, of DE RYKE, hadt ontleend van de unzienlijke rijk.
dommen, welke hij met zijn bedrijf gewonnen haJt. Hij
har.t in huwe!ijk MARGARETA of MAR.GRIET HOOFT, dogter vnn
NIKLAAS HOOFT, r.aastdenkelijk den Oom van den nurgemees~
ter KORNELJS PIETERSZOON HOOFT, en alzo Oud-Oom van den
Ridderlijken Drost van Muiden. Aldus vermaag[chapt aan
een GeOagt, welk het. in die dagen van geestlljke en lichaa.
melijke flaaverl1ije, wel meende met de Vrijheid, liep DE
hU, bij de onderdrukkers van dezelve, al vroeg in 't 006'
F Hff 4
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4m(h:;'dlZ?ll, onder andere, wns thans het rooneel vnn fchrikwekkende beroerten, tcr z3akc der pooging~n, vlda:'lr ~allger

:wend, door de Onroomlch;:n, om de: magt der Gcestl:jkheid
te fl,uikcl1. Het KlooH~r der MLdcrbroe<iert'n was nangeval,.
~en en geplonclercl, doch naaderhal1d herbouwd. 't Vlas be~(/ll, 4o~ verrche;(!t,n Onrtlomfchen den aanval en plondering
111ft een g0~d oug aall[dlOuwd hadden. Verreheiden hunner
kwnmen, ze3ert, tbnr doar in lijden. Een van deeze was
pKUl; GIllJON020~JN lJ::; RYtC.
In of vóór het Jaar 1568 bragt
'de ~diOUt vuu Am(h;'Jm/! tegen lJern eene bcfchuldiging uit,
inhoud.:;; Je " hoe hij, :lan etlijkc Ko ',rnelraagers, een Ton
)? ~ng~!sc!J Gier !Jadt uitgeloofd, indien ze de )1nnd wilden
>, leen en rot hq breeken van de Kl'!rk van het Minderbroe,~ dj!fS -/<Iooster."
't Leedt niet lang, of men ontdekte d~
vaisci";helu deezer lIantijginge, toen het bleek, hoe zommigen,
ilJfCt de :l9nbiedi1Jg, olJl de g~lllelde Kerk re willen helpen bre{'ken, tnids hij hun da~r YPQr een Ton Bier toeJeidc, zich
aan zijn huis vervoegd hebbende, DE R YK daar op geantwoord
haJt, dat de }}fir"t!frbroedrrJkerk hein flin in den weg
jiol1dt, en voorts, dit gezegd hebbende, zOl1de~ ve~dcr woord
of wederwoord met de ~anzocI,elJde pJonderaars, binnenshuis
gegil al, was. l')Jict nopdig geoordeeld hebbende, van deeze
PlJt~oetillge, ker.ld:; te gCI;yen aan de Wethouderrchap, haaIde dit ver:'.,~ tilC!] he~l ,het mimpcgen der Regecringe op den
h:JI::~, :,i~ wa;e bet eelJ bewijs van heimelijke goed!,euringe.
Hi.:r om ng!te hij geraaden, zicq in '~ eerst eene poos Cchuil
~e houden, ea v\.mdt zich voorts g~noo,l~aakt, zijne geboorttaaq re V(:r!3;ltCll~ Ilcç geVolg deezer uÎcwijkillge was, eelle
ppenh:!f\re Indaaging, I'n, vermiJs hij zkh w.:! wagtre om te
verf;::y,:;l;en. b:!IiingÎch;lP, met verbeuruverkiatlrillg van zjjne
&0;;(krlll, d:e verve,lgens w:erd~n lla!lgeO:lgtn.
. Dus b;,lling 's Lands z'.V(;fvellJè, Cçhiktell hem zijne eigen
l\1{)t;~cr en ;r;ijllc llaisvwuw ce ne goede lamme gelds toe,
waar m~de hij n:1 f)o1!t:'ig rei~de, allV:!a; hij zich nederzetce,
~\1. i.!e!:cp dij h'!lg. eeu eerlijk en goed bèt1aan vondt. Di~
ltl:.d~; hUll in Îl:,!;;t, om icrs te kupnen toebrengen rer bevorGeringe: der aaJ:gJ:w~nde poogingen. ten beste van het Vader"
~nd) d.: W';:'1a~rc t:ll behoudenis v~n 't welke, oudar.ks de
on-
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o,O\vaardige behnndeling, hem aanged:Jan, I-cm nog aan . t harte
)ag. Nevens verfcheiden andere vermogende vlugtelin;;en, ver-

fchaf[e hij, van tijd tot tijd, eenige penningen aan PrinCe WILLllM V"N ORANJE.
Zijne Huisvrouw was, intusfchen, lOt heJl1
overgekoomell, en genoot hij, in haar zoet gezelfchap, eeni·
,gen tioost in zijne uitlundigheid. Dit niettegenrta:mde befloot
hij, eerlang, tot kragtdaadiger onderfl:and van zijne Doorluchtigheid, en alzo van het Vaqerland. Zijne Echt'IenoGtel:1.g
thans in het kinderbed. Van deeze gelegenheid bedielld~ zich
DE RYI{, om op eigen kosten een Oorlogtèhip in Zee te brengen, en, buiten haar weeten , daar meee na Engel/md te f1evenen, naardien hij kundCchap hadt omvangen, dat 's PrinCèn
Vloot aldaar verzameld WilS. DIRK DUIVEL en J"N SlIWIVERTS.
ZOON, twee <)ndere HollandCche Vlugtelingen , hebbende insgelijks ieder een Schip uitgerust, verzelden hem na c!nt Koninkrijk. Van daar voeren ze, van tijd lOt tijd, op buit uit, om
den vijand, ter Zc-e , ZQ veçl ze konden, nadeel lOe te bren.
~en.

Spoedig verdroot onzen DE RYlé deeze Ieevenswijze. Zich
altoos geneerd hi:bbende met het eerlijk Koopbedrijf , en het
hart te hoog. om den naal'l1 te willen voeren, bij den vijand.
pat hij zich thans tot Zcefchuiming hadt vernederd, hielrIt hij
telkens aan bij zijne Vrienden, men moest iet loflijkers onder~
neemen , tot reddinge van het verdrukte Vaderland. Zonder
pe~ beoogd te hebben. werkte de Hertog VAN ALVA deezcn
Wepsch in de h;!Ild. Op aanzoek diens Hertog~, om aan de
wederCpannige onderclaunen des Konings van Spanje Cchnqplaa~s
noch onderl1:and te verleeni!l1, hadt Koningin EU'~"BETH "at,
j;ngell11li/, in de Lente des Jaars 1572, zich met den Sp1anfehen Monarch i,] geen gerchil willend~ me!1,~en, den verholl_
delingen h,ar Rijk cn allen onderfbnd vaa daar omzeid.
Dus verdree\'cn uit hunne Cchuilplaats, en van den nood
eene deugd wiilel1de maaken, befluiten de Vrij:leidszoonen
e",ne nOll~e daad te w3agen. Onder het Opperbevel van Graave VAN DER MARI{, H.'!ere van Lumey, van 's Prinl't:n wegen
Admira.al der VJoo~, il:2eken, in 't laatst van Maart, vi.:ren~lVilJtig Schepen, met ecn gunnigen wind, uit Engeltlhd i!1
fjee, 40ers zettende na Texel. De toeleg WaS ~ 0111 de Oo!'_
Vffff 5
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logfchepen des Hertdgs VlIN ALVA, welke in dat Zeegat lagen,
te bem«gtigen, of ook wel na binnen te teilen. om de Stad
En/dwt'.!;rn, of eenir,e andere pl~ats, te verrasfen. Onder 't
voortzeilen vielen hun in handen twee Schepen, die uit Sp'mje kwamc!'. lVlidlerwijl dr~aide de wind; zo dne het bezwaarlijk viel cm Ttxel te bezeilen: wcshalven men, bij nader
overleg, te rande wierde, den f1:even te wenden na den mond
der Mt14zr. Op oen eeraen April zeilden ze den mond dier
Riviere binnen. en fireeken voor het Hooft van den Brie!.
Op het Artikel dier Stad hebben wij verh:lald. hoedanig de
hem:gti:"m;,: d::ar van is toegcgran, en de naamen der Helden
genoemd, welkt; 'er de hand in hadden. Hier moeten wij 'er
nevens voegen, het manhaftig gedrag van DE RYK, bij die gelegenheid gehouden. Naa de bemagtiging der Stad, fprak de
Flar "fm Ltlmej', meer op pIon deren dan op veroveren ge.
field, van dezelve in brand te willen fteeken, en alzo met
den flank te rUImen. Een eerlijker hart droeg, nevens TRESLONG, BERTHOLD ENTES en DIRK DUIVEr", onze moedige DE
RYK in den boezem. Zij doorzagen de gevolgen, welke het
om0,llan van tien Brie/ t met opzigt tot lIndere NederlandCche
Steden, koude medeOeepen. Dit bragten ze den Admiraal onder 't oog, en met een de lafhartigheid. waar mede zij zich
zouden be\'lekken, indien zij de gelegenheid verzuimden, en
thllns den voer op den drempel hebbende, niet verder na binnen
trdden. "Wat mij betreft", fprak DE RYK, "menigmaal heb
" ik Gou om een graf op het l1rand mijns Vaderlands gebee" deo; nu zal 'er mij wel een in de wallen gebeuren. Gaan
.' wij die wallen met de borst f1:erken. De memch is altijd
" veeg; maar hij moet 'er kenr aan weeten , of hij met zuf.
,. f.:n, of met proefdoen van vroomheid zijnen Geest ver.
:, g·et." Deeze taal hadt klem. Reeds 's anderendaags tijde
men :l:m het fier ken Vlln de Stad, waar toe zelf de weerelooze Kunne liaare tedere banden leende; en zondt men wij~
ders. van het voorgevallene, knndfchap aan zijne Doorluch.
tigheid.
I I: maare van het veroveren van den Bdel, door de Water,~r."z~n) (zo noemde men, zeden, de fioute bedrijvers)
vloog, fpoedig, door 'e gantfche Land, en kwam ook ter
oorel3
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die thnns te AmVol angst vervoegt (lra\ks dee
ze zich bij haaren Vader, met veel jummerens en geween!!
hem h3aren nood kJaagende, dat haar Man, met een handvol
volks, binnen del? Brie! was, om 'er, binnen webige dagen 9
te worden opgehangen. Doch de moedige Grijzaart, het i1uk
dieper inziende, zogt hnar gerust re (lellen. "Dogtcr , (zo
" fprak hij) fp~ar uwe traanen: zij hebben de Koe hij' de
"hoornen. Zijn ze wijs genoeg geweest om zich lUJ€ster
" te maaken vno dm Bric!, zij zullen zich we! weeten te
" wagten voor de Galg."
Illtusfchen was DE RYI(, uit den Brie/e, overge~oken 1111
Engeland, met twee prijsgemankte SCllepen, om df:7.dve al.
daar te gelJe te maaken, en dit tegen W::pet!~:l en n'fdcre
I{rijg~noodwendigheden te verruilen. Verte zw:t~rif'~lcde;] hadt
dit in, u:t aanmerking van het bovenbemelde verGod (kr gngelfch~ Koninginne,
Gelukkig ommoc::c DE RYK, ia dit Ko.
ninkrijk, twee Spanjaarden, l\JARKUS en SALVADOR DeLtA PAL_
lilA, th::ns in de Nederlanden woolUlgtig I en de goede zaak
dier Landen toegedaan. Deeze verf1:rekten hem geioof voor
eene fomme van zesduizend guldens, die f1:raks aan al:erJei
Oorlogsbehoeften befieed wierden. Veelè vlugrelingen , èrarenboven, die zich thal1s in Enge/and omhielden, de tijding
van eene opene intrede in het Vaderland vernomen hebhende,
vervoegden zich tot DE RYI{, die, uit dezelven, een Vaandel
van vijfhonderd Koppen onrigtte.
Niet zo flil, nogthaus, konde al dit bedrijf toegaan, of het
gerugt daar van verfpreidde zich allenvege , en kwam ook ter
ooren v~n den Graave VAN LEICESTER , een Hoaffchen vleier.
die, in den waan van daar mede, bij EUZARETH, eenen plasdank te zullen behaalen , onzen DE RYI( bij zijne Koninklijke
Meesteresfe aanhragt. Merkelijke zwaarigheid, in 't eerst.
vOlldt deeze om zich ten Hove te vervoegen, alwaar hii,
door haare Majef1:eit, gedagvaard was. Ten h:atlle, op de
deugdelijkheid zijner zaake en de opregtheid zijner oogmerken
lh'!uJlende, grijpt hij moed, en waagt het, om der Koninginne onder de oogen te koomen. Beter, dan hij hadt verwagt.
liep deeze dagvaarding af. M.I.lt eigen mond hem gevraagd
heb·

jierdfl11! was wedergekeerd.
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hebbende vaar den wedragt der bemagtiginge van den Briel,
den toel1:and der St3d en de gelegenheid van '5 Priufen zaaken,
beval hem de Koningin, gecncrlei onrust in haar Koninkrijk
te verwekken, en, hoe eerder hoc beter, zich van daar en
na zijn Vaderland te bege~ven.
Behouden deezen da'ls ol1tlprol1gen, begaf zich DE RYK,
ter!101/d daar naa, op rcize, met drie Schepen. Gevorderd
tot op de hoogte van DOUl'1"eS, ommoette hij eenige Pinken
en Vislchers:chuiten, met mannen, vrouwen. kinderen en
eenige tilbaare bave belaaden. Zij kwamen van FiisJingen, en
waren van daar gevlugt, n3:l het verjaagen der Waifche bezet.
tinge door de burgers, en het buiten houden van eenige Vaan.
delen Spa:Jjaarden, door den Hertog V,~N AI.VA derwaarts ge..
zonden. De vlugtelingen , van DE R YK verpraaid zijnde, en
van hem vernomen hebbende dat hij den wil na den BrieJ
11adt, baden, fmeekten en bezwooren hem, hij wilde tog den
ftevcn na J7liifingetJ wenden, als kunnencle hij aldaar oneindig
meer dienst verrigten. In't eerst wees de Hopman, als aan
LUMEYS bevel gebonden, dit verzoek van de hand; doch de
zaak met den Krijgsraad nader overleid zijnde, en hewoogen
.dcor de hoo;;e woorden, het kermen en fmeeleen der zwcr~
vcnde elenrlelingen, liet hij, ten laatlle. zich overhnalcn. Hij
wendde dan dr;n fieven na J'7isJingen, alwaar zijne aankomst
den bezwctken moed der Burgerije wederom ju top deedt
Jiizen •
. . Niet lang llaa de komst vnn DE R. YK, kwam I'ETRO PACIECO,
Opper -lngt!nellr des Hcrtogs VAN ALVA, geen vermoeden of
1;:endfchnp hehbende V~:l 't geen 'er in de St:ld was voo'ge.
v;:l!en, Iller ctIiJke Sc::cpen. de [laven van VJisjill{!,fn bilJnen
zeiien. Uit het Schip aau '~:ld ge{1:a pt zijnde, ziet h;j van
verT!' onzen DE RYK na hem toé:rft;eàen, en vermoedende ór
znlks geichiedde uit beleefdheid, en om hem te verwelk on.
men, I',ê..!t h;j den Nederlanèrt:hen Hopman re gemoe:e. ImusfC:~tll wu,'dt PACIECO omringd van eene gropte r.;lcr.lgte Vo:ks,
uit wiens re1a:u. houding tn gebaaren (want de Nederlandfche
taal verlcor:.:lt hij niet) hij wel ras begreep, dat hem iet euvels bO'Jen het hoofd hing. t);t angst en verlege,nheid, ea
}lOupendc, door dit middel, zic;} te redden, lleemt hij zijnep

Zeç-

...

RYK. (JAKOB SJMONSZOON Dit)

Ig

Zeegelring van zijnen vinger, kust dien, en biedt hem dus
eerbiedig onzen DE RYK aan, zeggende met een, Mijnheer.
ik ben uw gella'l'lf.rerd'. DE RYK, die goed Spaansch fprak,
's Mans meening hegrijpende , nam den ring aan, floeg de hand
aan PACIECO, en dei'dr hem in hegrenis gaan, daar hij niet ui,
tcn voorfc1ijn kw~m. dan om zijne dagen aan de Galg te
eindig0n. Door dfte van S,!\10N DE RYK, Zoone van ]AK017
SIl\lONSZOON, kwam de oP!5emelde Zeegelring naderhand aan
den Drosfàan PIETER KITRNnH, HOOFT. Eéne bIjzonderheid,
thans vC'.lrgevallen, mag ik \li~t ongemerkt laaten voorbijgaan"
als een blJjk vertoonende van Ned,:rlandCche eerzucht, en dat,
ook hij lieclen van laagen fhnd. t;e t'ere, bij wijlen, zwaar~
der d;m het leeven weeg,. N.13 dat het tloodvonnis over PA~
CIRCO was ge\J~ld, hadt men te V:lSflr.,r:e" gernen ~cherpreg
ter. Des wild~ men, rot het haatliik b.:..:rijf, eeil"n kwaad.
doener gebrU'ken, die op den hals Ijevangen zat, en daar
mede her leever; konde verdientn. Doch hij wees die aanbir~
ding grootmoed:g van dl:'! hal,cl, zeggende, Hever te willen
nerven, dan, door de b'.:wiHi1,;ing in cl:: aanbieding, oorzaak
zijn dat zijne T\l,Jeder eenen B~lll ter waereld hadt g~bragt.
Naderhand, evenwel, ven1aande, dat de veroordeelde een
Spar.jaard was, gaf hij de loeflemming, ouder vuorwaarde.
van elk, die 't hem zoude n~rwijten, te mogen doodflaall.
Een zeldzaam men;;zel, inderdaad, van Cel ZUl'ltt en liefde
voor het Vaderland, in eenen bOOEivigt, die, door maaf!ag,
den hals verbe;:rd hadt ~
De VIi.Vingers, van het Spaar.fc:le juk dus gelukkig verlost, en, bovendien, Il:~ t cc:;i~e hulpe geile! kc, oordeelden
nu in fraat te zi~n, 0111 hl1!1::e naomlr.:n, illdi~11 ze I:iet goeds4
llweds wilden Ilan de hand koomen, tot afval van SpoliIs
door geweld te noodZil~kei1. Op d" Stad fi:ere hadt men. ill'
de eerf1e plaats. hct oog, en zonét, in eenen nacht._ derwaarts zckeren JAN IN , aan h~t hoofd van veertig knegten. De
Burgerij, die alreeds g.;\VonDt!1I was, ope,lde voor hem de
Poort, en gunde hem, bi.i voorraad, t:ene verblijCplaats ia
de Kerk. Roué. E~ljuw der Stad, Sp<lllllschgezind. neemt
thans zijnen nag waar, fluit Ji\>'\m op in de Kerk. en zendt
voorts om hulp na ilJtJdelburg. Dus het onderfpit deJvende,
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fchikee de Staatsgezinde aanhang iemand na Plisfingen, om
van d.ar onderlland te vraagen. Op onzen DE RYK viel daar
toe de keuze; die firaks te fcheepe gegaan zij nde, aan het
Hooft van Vene voet aall land zette, en van de Burgers met
blijdfchap ontvangen en verwelkoomd wierde. Van deeze
voortS verllaan hebbende, dat de Spanjaards, tot cp een half
vierendeel uurs, de Stad genaderd waren, fnelt hij frraks eer
poorte uit, zonder aan den opgeflootene JANIN te denken.
trekt op den vijand los, ontmoet en !laat, en vervolgt hem
voorts tot digt alln Middelburg. In den avond na de Stad
wederkeerende , vindt DE RYK de Poort geilooten: weshalven.
de Burgers, het laag water te baate neemende , aan de Noordzijde, buiten het houten Hooft om gewaad zijnde, binnen de
Haven, in alle fiilheid, opklimmen, en zich voorts na hU;3
begeeven. De RYK met zijn Krijgsvolk bleef buiten de Stad
vernachten. Met het aanbreekcn van den dag rotten de burgers zamen, en den eenen den anderen moed in 't lijf gefproken hebbende, fiwllen ze na da Poort, openen die, en
lanten DE RYK daar binnen. Imusfchen wandelde -de BailjUiv
ROLLé, moedig op zjjn geluk, op de Markt, nevens eenrgen
'lau Je Wcthouderfchap; doch hij hadt zo dra de omrustende
tijding niet vernomen, of hij !treeft na 'c Hooft, fpringt in.
acne Pink, en gebiedt van LanJ te fl:eeken, om zij 11 J;jf te
bergen.
Dr;; RYK. dus meestér van de Stad, roept l1raks de Wethnl1der[ch~p bij een, en vertoont aan deze1 ve, hoe hij alleen.
lijk tegen den Dwingeland Hertog VAN ALVA gekoomen was,
uit last van den Prillfe VAN ORANJE. als Stadhouder des Konings, tot afbreuke van wiens lVlajerteit hij llil.!ts voor lladc
te onderneemen. Voorts gevraagn hebbende naar de reden.
waarom z~ in zo klein een getal vergaderd waren, bekaamt hij
tot be[cheid, dat hunne meeste Amptgenooten uit vreeze waren weggebleeven , ter oOfz:1ake der voorn'lugtigheid Van hunnen EaiJjuw ROLLé. Oliderm"fchen was deeze, door tegenflrpom, in zijne vlllgt belemmerd; weshalven DE RYK hem
lene Boot nadzondt, en hem hehbende doen agterhaalen, in
den Raad decdc verfchijncn. Ilier hoorde hij het zelfue voor/lel, als frraks de vergaderde Regeerillg. Op zijne vraAg,
wat
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wat 'cr van zjjn Ampt zoude worden, indien hij den Koning
af, en deu Prinfe toeviel, was het wederwoord, dat hij '1i
behouden zoude, mids doende den Eed aan den Prior- VAN
ORANJE:, als Stadhouder van zijne Koninklijke l\lajefieit. Straks
leidde ROLLé den eed af, en wierdt ·van de gehcele Wethou.
derfchap gevolgd.
Sinrs deezeu tijd verfcheenen de Spanjaards, uit Middelburg en /Irwuiden , dagelijks, voor Yeere, en zag men, VlD
weerkamelI , verfchrikkelijke wreedheden aanrigtcn. Het Ilijtell
der Burgerije was oorzaak, dat de vijand, minder tegenllands
ommoetende, op de Stad onmiddelijke aanvallen deedt. DI<
R YK, aldus geprangd, neemt het vallen der Ebbe waar, eB
laatende het Krijgsvolk binnen, daar het dienst konde doen.
bemallt hij etlijke Sloepen met burgers en matroozen, rijklijk
voorzien van brand!l:ojfcn en fchietgeweer. Voorts met dell
firoom voortroeiende tot aan de vijandelijke Schepen, doet
hij 'er den brand in fleeken, waar van do opgaande roo1l: de
Spanjaards dermaate bedwelmde, dat zij den afcogt nameu.
DE RYK jaagt hen vervolgens lIaa, met zo goeden uitflag , dac
de vijand lUiddeiburg niet bereikte, dan m~t een verlies van
ruim zevenhonderd man.
De Afgevaardigden van den Zeeraad van VlisJingen en,
F'eere, uaa deeze overwinning, iu onderhandeling gctreeden
zijnde, om orde op de gemeene zaal,en te flellen. oordeelden
DE RYIC overwaardig , om de betoonde dapperheid, met de
waardigheid van ddmirtlal van Veere bekleed te worden;
verzoekende vcorts, dat hij het aangevangen werk verder
wilde voortzetten, met zijne gewoonlijke Spitsverwamen , die
den naam v:m het Bloedvendel voerden.
. Minder, nogthans , golden de gedaane dienfien van DE RYR:
bij den Graave VAN DER MARK. Onder d~n dekmantel, dat
lJE UK, in het overkoomen uit Engel/lIJd na Viisjin:{cn. in
flede van na den Brie!, zijnen last hadt overtreed en • vervolg.
de hem de Graaf in fegten, zelf met aanplakking van zijneu
naam aan de poorten, met bevel, indien men hem konde vatlen, hem in heg ten is te neemen , en gevankelijJc na dell l1rie/
te voeren. Geregtigheid, inmsfchell, was flegts het voorwendzeI , maar een bijzondere wrok en bitterheid de waare
o.,r·
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oorzaak van deeze onwaardige behandelinge aan DE RYlq die';
zich daar aan niet 1loorende, in zjjne Vaderlandfche poo':gingen, met gelijke kloekhartigheid voortvoer , gelijk in "e
wrvolg zal blijken.
DE RYK, naamelijk, \len voorfhg gedaan hebbende, om op
Zin tkzf(' , gelegen op het nabuurig Eiland Schouwen, eer.el'l
kUlls te waagen, omving, diensvolgens, het verzoek om het
opperbewind dier onderneeminge te aanvaarden. Met JANIN ~
K:~OOT, HAVERSCIIOT en J\lENNING onderneemt hij deezen mgr.
Van den Spaanschgezinden Hopman RENAX, die met twee Vaandelen Waaien te Zierilt'zee in bezetting lag, ontmoet hij, hl
't eerst 1 moedigen tegellaand. De ijver in het befhijden bragt
nogthalls te wege, dat de Gemeente binnen de S,ad aan het
mUlfl:'n Doeg; waar op de Wethonderfchap, insgelijks flaauw.
muedig wordende, op den vi}femwimigHen Junij des Jaars
J 57!:!. eenen Stadsbode, met een briefje aan een fioksl,en,
na buirt'tl zondt, met verzoek om in onderhandeling- te tree~
den, hoewel tegen dank van den Stadvoogd RENAX, die, met
hooge woorden, zich daar tegen verklallrde. lVlen wierde het
fpoedig eens omtrent de voorwaarden; volgens deeze moesten
de W~alen met hun enkel Zijdgeweer uitrrekken, mids mel'J
hun uitgeleide deedt tot in het Land van Tholen, en hun de
overige Wapenrusting naazondr. Zo veel genoegen In di't
Verdrag, gepaard met de heufche behandeling van den AJmiraaI DE RYI{, vondt de Zierikzecfche Wethouderfèhap, dat
dezelve hem honderd Angeloiten, tot een gouden Keten, tea
gcichenke gaf.
Gemoedigd door deezen uitOag, befioot men nu, aan de
St:tatfche ziJde, tot verdere onderneemingen" om den vijand
te benadeclen, en den Vrijheidzoekenden aanhang te 11ijven.
De Stad Thoolctl was de eerlle plaats, op welke men nu ver.
volg~ns het oog liet vallen. DE RY& was een der Krijgshelden, Ilan welke de volvoering van het omworpen plan wierdt
toevertrouwd. Nevens den [leer VAN SCHOONEWAL en andere
Bevelhebbers geplaatst aan het hoofd vaD VIjfden of zestien"
honderd man, il:ak men, uit het Eiland Schouwen, over lJa
het Land vnn Tholen, met oogmerk om zich tus[chen da
Stad van dien naam en Bergen op dm ZOQ10 te bcgraavclh
Doch

RYK. (JAKOB SIl\.'roNSZOON DJ~)

IJ

~-;-------------------------~--'--Doch de dappere Spaall[che llevelhebber CHRISTOFFEL VAl.'!
MONDRAGON, bet nestelen der Watergeuzen, in dien oord l
zich zdven tot [chande rekenende, zogt hun dit te beletten,
en noodzaakt hen, in meeuig eenen bloedigen aanval, van
daar te verhuizen, en ca een goed hrenkoomen om te zien.
De Spanjaard vervolgt de onzen derwaarts, en ontHaar 'er,
eerlang, een zwaar gevegt, waar in verfcheidcn Staatrche
Develhebbers fheuv-èlden, andere gevaarliike kwetzuuren ont·
vingen; en DE RYK te water wierdt gedreeven. Schoon fiondE
hem nu de kans, om zich met zwemmen te redden. Onge.
lukkig raakte llij in eellen Draaiilroom, en alto in de handert
van den vijand; die, tegen gewoonte, zijn lee\'en fpaarde ~
in de hoop van groote geheimen uit hl.'lll te znllen trekken,
Niet gt:ring was de blijllfdl',p, over de gevangennceming
van eellen l\Jan, zo dapper en kundig als DE Rva, bij den
vijand. die hem ilraks na A'dwerpen, en van daar na het
Slot te Fi/J'oorde voerde, berugt als een Kfrker van Ongenade. Hier zat hij zes weeken • terwijl men te /l;;z(lérdall1
het gerugt van zijnen dood deedt loopen, en zijne Echtge.
noote zich als W cdu w aatllnerkte. Naa verloop ván ge:nelden
tijd, bragt men D2 RYK onr na GeNt, In bet BI- ,khuis aldaar
warelJ t\vee onderaard[cnc holen; het eelJe 'voerde den naam
van Keizers-, het and"r dien van Kon i ngs/l,;e/. In een dier
.akelige gaten, daar nimmer Zon noch Maan fchel'lJ, en geen
mali recht ovel'einde 11aan !tonde, llak men onzen Veerfcheu
'Admiraal, met een gewigt van ze;d~ pon·jen Ijzer aan de
bi!enen, en, over nachr en dag. eenen 1:lchildwJgt voor den
inga:lg. Zo ras hij, in d\!n rampz~l1"en Kerl{er, wierdt ge.
ftopt, fielde men het ter zijner keuze, eelJs voor al, van
weik~ Ipiju en drank, gedllurende al den tiid zil'ler hegtenisfe, hii .wifJe ?,e,liend zijn. DE R \'K verkoos KaJfvleescb
'~1l deeJw:jn. Men. v::;tte hdn op zijn woord; en of hij., dool'
lengte van tiid, van !!'"ad"aambeid bevangen, om verandt:ring
'van kost ver zog': • 't. m,)gt niet baatefJ: zulks hij, t~gell Kalf..
viceseb, zulk cenen weerzin opvatte, dat 'er hem, Voortaan,
zijn geheele leevcn lang, de wals van 11ak. Om de zwaarmoedigheid der duisternisle eellig~nlJaate te verligten , brandde
.hil·, bij nacht en dal:, kaarzen ; de damp van welke, egter J
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hem zo zwaar op de ooren viel, dat hij, zedert, aan de
eene zijde van het hoofd, ol!geneeslijk doof wierdr.
Bij de bemagtiging van Midde/btll r., door de Sraatfchen,
in de maand Februarij des Jaars 1574 voorgevallen, was.
onder andere voorwaarden, bedongen, dat MONDP.AGON, die
de Slad, voor den Eoning van .5ptll;je. hadt verdeedigd, op
zijne eere en trouwe zou belooven, zich zelven wederom te
zullen fieilen in de handen van Priufe WILLEM VAN ORANJE,
indien hij binnen den tijd van twee maanden, gerekend van
den dag der bemagtiginge v~n ~'I1ldtle!!JlIl'g, aan PHIUPS, VAl.'(
l\'IARNJX, lIeere van SI. AMegonde, aan IIopm:m JAKOB SI!I10:'>SZOON DE R YI{, en aan n05 drie Staatiehe Bevelhebbers.
de vrijheid niet konde bezorgen. Doch, hoe dikmaals MONDRAGON, bij den Landvoogd, aanhieldt, men liet hem telkens
wagten, en alzo met den last bezwaard, om de gevangenen te verlosfen , en zich zeI ven van zijn gegeeven woord te
kwijten.
DE RYK verkwijnde, imusfehen, in zijnen bangen Kerker.
Naa verloop van zeven maanden vergde men hem om 's Ko·
nings dienst te aanvaarden, zelf met bedreiging van den dood,
tt en zij hij den Prinfe afzwoer. Vergeefs. Men leidt hem
dan op een Schavot, daar reeds c:ell of twee perfoonen,
onthalsd lagen. Nog bezwijkt hem de moed niet, maar blijft
bij getrouw Uil de zaak, om welke hij reeds zo veH onaangenaams verduurd hadt. Thans ontUondt 'er, binnen het Slot.
alwaar het lVJoordtooneel geopend was, eenigc beweeging onder het Krijgsvolk. veroorzaakt, naar men wil, door de
Echtgenoote van MONDRAGON, Slotvoogd van Gend. als heb-bende hij gefchreev€ll, men moest Hopm~n DE RYK zoeken
te behouden, Ïl;èien men zijce (r.rONDRAGONS) vrijheid lief
hadde. Van wegen de liefde en agting, welke de Slotvoogd
bij het Krijgsvolk genoot, badt deeze maare ue gewenschteuitwerking. Oe regtspleeging wierde opgefchort, eu DE aYK
na ziinen Kerker te rug geleid.
Sints deezen tijd bevlijtigde zich l\IONDRAGON m t meerderen ijver, om, bij den Landvobgd, op de losl:lating der vijf
gcva~genen aan te dringen. Naa lang mnrrens gaf de Hertog
VAN ALVA in zo verre toe, dat Dl;; RU: op vrije voeten wierdt
ge
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gefield; de overigen, nu onder 'e een. dan onder het ander
voorwend zei , bleeven in hcgtenisfe. Spoedig keerde nu DE
RVI( n:J Hol/and tot de zijnen, van welke hij, als iemand, die
uit den' dood was verreezen , met openc armen wierde ontvangen. De tijding van 's Hopm:ws ontlla~ en :tnnlwmst te Amfterdam. doch dat 'er de I-leer VAN ~T. ALDEGuNDE. nog O!1t~
brak, was niet gekoomen ter ooren van Prinfe WILLEM, of hij
deedt DE RYK bij zich ontbieden, vertoonde hem de aangelegenheid eens perfoons , die alle 's Lands geheitnenisfen wist, en
deedt hcm voorts de vraag, of Mi 't hart hadde om weder te
keen!l1 tot den ~'ijand; en 1\'1ONDRAGON tot volle 1/aokootlJen
van zijne tïouWe en be!6fte te verpligten? Met een onver~
fchrokken hart g;]f de Hopman hier op tot befcheid, bereid tè
zijn' om zijner Door!!Jcllligheid en den f/áderlandc dienst té
doen, Nogtbans vervolgens de taak nader hebhende ingedagt.
verklaarde hij aan den Prinfe, dat, hoewel hij zijn gegcevel1
Woord niet introk, hij, evenwel, ongenegen was öm te gaall
in een zekeren dood, als het oI1miid"~ar gevolg zijns wederkeerens j ten zij hij alvoorens Zekerheid hadde bekoomeri, voot'
zijne Huisvrouwe en Kinderen, omtrent de vergoeding varJ
zesduizend guldens, door ht'!ll; ten behoeve van de gemeell~
zaak, opgerchooten: celle aanzienlijke fomme ~ de fchaarsheid;
en diensvolgens den 1100gen prijs van 't geld, in dien tijd j Ïll
ll:l11mer];:lib" genomen zijnde. Men gaf hem de begeerde zeker"
lleid, en boodt aan, voor de gemelde fomme; hem een Graaf"
fchnp in Schntland te bezorgen. Dus j vun dien kam I gerust
gefteld, bei1:aat DE RYI{ een Romeinsch nuk, tJee!Ut affcheid
v:Jn EchtgenoGte, Kroost, Bloedverwanten en Vrienden! gaat
op reite, verv(;~;;t zich bij MONDRAGON, en houdt zo lang aalj
om de ilaakinrr des Heeren VlIN ST. f.LDEGONDE ~ dat de moedige Spanjaard, ten làatf1:e, zelf ten aal1hooren van den Hertog
VAN ALVA. uitborstte in deeie woorden: " Men zoüde ÀLJ
DEGOND!: in vrijheid i1:eilen. of hij een auk bellaau. daar
;, het gehecle Land van gewaagen zoude.'1 Dit woord haJr
i:lem op den Hertog, die voorts. tot de loslaating der vier
gevangene Heeren, zijne toelh!mming gaf. Tegen venvagtin~
van DE RYI{, wedervoer hem zei ven niet het min!le leed, iti
deeze gevaarlijke bezending, maar keerde hij ollbezeer" te ru~
GUgg l
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tot de zij;:e1J. Sede:t fch;jr:t hij '5 Lands dienst te hehben
verlaaten , en zich, v:m nieuws, op den Kooph~ndel toegeleij. 's JVl"llS lJa~m altha:Js ontmoeten wij nict verder in
's L~lJds Gcli.:hiedcnbf-:n. Wat 'cr geworden zij van iijn naageflagt, is ons insgel;jks niet gebleeLen. Zo veel daar van is
ons aHeel1 bekend" dat hij eenen ZOOil heere naagelaaten, wel.
ke ten tijdt! van den HiO:uridl:hrij ver PIETER lWRNELISZOON
HOOFT nog leefde, cn den naalll V~ll smw:.'l voerde.
't Zij ons vergund. eer wij dit i\rrikct einJigcl1. p123tS te
gcc\"e!1 ::all eelle nalJmerldng", ons in 't oog gevallen, bij het
doür~laderen der Gcdt!Jlkicbriften van del} even Gemelden Dros.
faun. de eenige bron, uit welke de nunp;evoerde bijzonderheden, onzen wakkeren J,\KOB .'Tl\IONSZOON DE Rl''' betretTcnde,
kUlJnen gercbept wor(~eo. De aanmerking, de vrugt van
grondige kcond~ van 't menfchehjk hart, en bijzonderlijk vnn
het K3rakrer der .J";ederlandfche Natie, is van aigemeenc tocpa,fj"ge, en verdient het n~adenkend overweegen van allen,
die den VlluerJande een welmeeeend hart toedraagen. " Onder
" andere bijilerheeden van 't beloop dier tijden, (dus luiden
" des Rijders woorden,) zullen lichtelijk: de geenen, dien
" deeze onTe arbeijdt in handen valt, niet vreemders #vinden,
,I dan dat het Juijden van eerlijl~en doene, buijten parsfing
" van uiterfle noodt, aldus luste met bun hooft te fpee:cn,
" gelijk wij van den Hcerc V2n Erpt tot Vlisiingc. Hopman
" de Rijk in EngeJandt, anderen elders, vermeldt hebben:
,. voornaamelijk daar de Neê:"landers, inz\Jnderheit de Noort~
" lijki1:t!, zac;lt~,angers in den aart zijn, en gewoon hunne
" za::l,en met dubbIe zorg te beleggen. l\1~3r, hoewel dit
" volk zich anders uit der maate veel Jndt wij!:en, na at te
" weeren , dat aan zijn gcdult, cijndtlijk te beri1:c getrecden
,) met het roeren der vrijhcijt, geen houden meer oft lweJen
" i,,: zu!x het, nocht oovermaght, noch eenigherJcij hacll.
" li'lkheit :l!ltlziende, door vlam en door fpictfen llreeft; eu
.. de gcbooghe moedt, OIJtflippende ten laat!1e den dwil1ger,
,> ;'cm met des te wakkerder lIagh voor de fclleenen fpringt.
,. Ja3 (dus vervolgt de Drosfaart) danr waaren 'er, die 'e
" verds:ldighen der vrij- en de gereehtigheeden zoo heijligh
" hielden, dat het hun troost en gJorij zocht, daar voor.
" naa
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naa fchavot of[ galgh te treeden. Ende kan ik met kennlsfe
zeggen. dilt bij mangel V2!l juiste a"~nter.kening, de heughe.
nis ge~)i:t is van verfchcLie doorluchcighe daadcn door
donkc,e perf.Jonen bedreevèn. Veelen meede, van de gee.
nen, dien 't geluk ch~r vermaartheie te tlCU'ît viel, heb~.)en
nooit, nocht ee:lighcll hUllller naakoomelingen, 'e loon hunr.er verclicnfien geno()ten: 'e zij mits te vroegh een oover.
lijden, oft bij gcbr~k van volharden in de goede z2ake,
oft door ond:mkb:1::rheit oft onmaght nn andren om al!<?s
behoorl:jk 't erkenner!. Manr (dus baat de lIeer !lOOFT
voort) zelfs de fHchters van de grootheit der Roomfche
en andere hecrfc:lappijen hebben geen ?f ldeen deel aan de
weelde derulve gehadt, en hun bloedt vergooten voor r.a!lzaatcn, die, gCllJakRelijk in zllik een' als geërfde moo;;hcnheit vallende, nauwlijx ijet anders daaraf e;jghenJcn, d~n
" 't misbïllijk, en den oor lof om alle bedenkbaare dertelhee" ~en, mocdt\Vil. en wlllp5heit te pÎI;c;;hen. "Welke oover" daadt en zeedefc:;~nrl;s" (met dcezen onverhoorJen wensch
bef1uit de Drosià::rt zijn.c ~anmerki:)6) " dat ond;;:r ons Iiim.
" mer plaats grlipc, voortaan de GodIijkc Vuorzienighcijt
" wei vUllrighlijk te b:dJen flaat."

"
"
"
"
n
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Zie

P. C. HOOfT,

Nedcllm!:lfc!;e l1i/lJrictJ.

RYK \ART, ( DAVID) gebooren te AIJtlI'njlelt. in den Jroare
1615. !tiLle de gronden der Sch:!derkum~e onder het opzigt
van zijc('n Vader, die insgelijks met lof de edele kunst bc:oeff~;~d:~. Tot op zijn vijfti 611e jaar hieldt hij ;:;eh aan de he.
handC\iI,ge welke hij in zijne vroege jeugd geleerd hadt. Se.
dert, m~n weet [,iet om welke redenen, verar.derde hij van
manier. Het deftige en ernf1ige wierdt nu f';ehçel td zijde
g;2[c[,ooven, OIn plaats te maaken voor allerleie lll:l1kcij\!11 b:i
vuur en kaarslichten , zelf voor zo genaamde aartighCl~en, in
welke de waarheid aan eene verhitte verbeelding-kra:"t w;erdt
opgeofferd. Dus fchilderde bij Spooken. helfc!Je GCZ:gtèll.
zo genaamde St. Anthonis - te'l7f'ttltim, waar in eene m~ui::te
van kleine Duiveltjes de vlugt llet!mt op het gçzi~t \':0 h,_'r
Ggggg3
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Kruis, 'Ot welk dien Heilige tot eenen Befchermengel diende.
Hoe aanll:ootelijk voor het gezond verll:and dusdanige Schilderijen ook mogten weezen , de wijze van uitvoeringe en beo
handelinge deedt den Maaker cen beroemden naam verwerven,
De Aardshenog LEOP0I..D en andere Grooten of minnaars van
,3e Kunst, kog ten ze gretig, gaven 'cr groot geld voor, en
verf!erden met dez~lve hunne KunstverzameliDgen.
Zie
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RYKWA~RT, (KAREL) in den Jaare 16r9. onder de Her..
vormden, bet LeeI"aarampt te Utrecht bedienende, badt bet
pngeluk, nevens vier zijner Amprge!Jtloten , zonder eenige
voorafgaande Kerkelijke regtspleeging , door de We[houder~
fchap van zijnen post te worden afgezet, De overigen wa·
ren HENRICUS ClESARIUS, JOHANNES fPF.ENHOVIUS, RVDOLPHU8
_VLltJ& ell WILHELMUS In'POORT, Ne ..ellS 's Mans wedervaa~
Jen, bij die gelegenheid, en zijne volgende ontmoetingen,
vinden wij dee~e narigren. De genoemde Predikanten, allen,
of voor 't meerengedeelte • van Remonllrantsgezindheid zijnde
verdagt. en vermits deeze denkwijze bij veelen te Utrecht
niet onfmaakeliik was, bt'floot de Vroedfchap der Stad, met
haar geLag tuslchen beiden te creeden, om de Gemeente. in
l\aare Stad, van dit onderil:elde I~waad te zuiveren. Zij vrees.
de, VeelIigt, dat de zaak, illdi,~n zij Kerkelijk wierdt behan.
deld, tI1er~elijken tegenfiand zoude vinden. Een weinig naa
het midden van Fc:bruarij des gemelden jaars, wierden.
gantsch onverwagc, de genoemde Leeraars , tegen 's middags
ten half twaalf uure. door eenen Geregtsbodc, op het Stad~
l\nis ombooden. Hier wierde hun door den Penfionaris s.AL...
IllIUS , uit naam en last der Hc~re!l, aangezeid, " dat de
u Beeren van de Vroedfcbap, vermits de gelegenheid en te·
_, genwoQrdigen {laat hunner Stad, om zekere gewiglige re.
i' denen h;ldden goedgevonden, hen te ontDaan van hunne
dienfiell; dat men hen hunne wedde en woonl.lg, tot deQ
ti gewoon en tijd der verhuizinge toe. zou laatel} behouden,
n als wanneer op dezelve 2 bij de Vroedfchap, nadere orde,
~, zou
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" zou worden gefield; verbiedende hun Voorts het prediken ~
" zo in 't geheim als openbaar, of eenige Vergaderingen bij
,t te woon en • onder bedre:ging van als gemeene Rustvcrftoor" ders te zullen gefirafc worden."
Bijner vreemd klonk deeze aankondiging den Leeraaren in
de ooren, als welke. nog ;0 het naastvoorgaande j33r, tcr
gelegenheid der kom!le van PrinCe MAURlTS te Utreel;" denzelven zijnde gaan begr~en, van zjjne Doorluchtigheid,
llaande op zijnen borst. en op zijn Prin[elijk woord, de verzekering hadden ontvangen, " nict te zullen gedoogen, dat
" iemand ter oorzaake der Religie en der bekende ver[chillen
" zou worden verdrukt; délt hij de verdrukking der Remon" 1l:ranten alzo weinig wilde toeftaan , als 't verdrnl(kcn è.cr
,. Contraremonfcranten; dat hij een Vader en VoO;'rr~nder \1,;i!.
" de zijn zo wel van de eene nIs de andere, en in 't bijzon" der den Predikanten bij handwsting beloofde, niet te Zl:1I;:0
" toelaaten, dat ze vnn hunne dler,!l:en wierden afgezet." Van
hier d:a zij gezamemlijk de vrijheid namen, tegen deeze ha!'!deIwijze , hunne bedenkingen in te brengen, en toen deeze
niets baatten. eene fchtiftHjke Akte hunner afzettinge verzogten , om in tijd en wijle zich da:!r van te mogen bedienen.
RYKWAERT voegde bij dit verzoek, "dat ingevalIe iemand der
" Heeren hem of zijne Amptgenootcll, wegens leere of lee.
" ven, wist te beCchuIdigen, men zulks vrijelijk zeggen J
" en in de Akte mogt fiellen." Op dit verzoek tot antwoord
bekoomen hebbende, dat men des aangaande op hen niets
hadt te zeggen. verfl:outte hij zich, IlIVOOrells de Vergade.
ring te verJaaten. dezelve aldus aan te fpreeken: " Wij zoe.
" ken, (dus ~rJrak hij) hier in geene gunst, en al verbiedt
" men ons de bediening van 'e predikampt, 't is egter, dat
" wij 't niet bediend hebben ter gnnfie van iemand, maar
~. alleen tot lligtinge der Gemeente, en tot bevordcl'inge
'I haarer zaligheid, en dat in alle fiilheid, opregtheid en eeu•
., voudigheid, gelijk wij ten zijnen tijde voor den regterfloeI
u van JEZUS meenen te verantwoorden. Wij zijn (dLls ging
" hij voort) ons zelven wel bewust, en weeten, dat wij de
,. Heeren geene billijke reden tot zulk een beGuit hebben fel, geeven. Dies zijn wij dat vOllnis te beter getroost, verG gg gg 4
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" mits het niet gegrond is op eenige voorgewende berchuldi~
~, gilli(en, [,Jaar alleen op de tegenwoordige gelegenhe:d en
" ftaat van uwe SEad, die wij, de tijden zo loepende, niet
" heb"cll te ol1l1crzoeken. 'c Is ons zeer lief, dat men geeue
" oorzaak van ous weet te IJccmen. Wij zullen ons dan naar
" uwe refolutic n:gnleeren, en dat voor zo verre, als wij
" in confc;enlle zullen bevinden te behooren." R YKWAERT
dit gezegd hebbende, verlieten de nfgez~tte Pred:kl\men de
Vergadering der Vroedfchap, welke I volgens verzoe,(, nog
dien zelfden avond, aan de Lcer~iaren een gefehrift deedt behandigen, van den volgende inhoud: " De Vroedfchap deezer
" Stad (Uh edr) in Im.r Ed. Vergadering doen koornen hebs, bende de vijf pre[ente Predikamcil van dc Remor,{lramièhe
t' gezimheid alhier, cu door haaren Pepfionaris lommierlijlt
;' mondeling UDen aunZt'gt(cn de, Vroedrc:l~pS refolutie, no~
" pens haarelI dienst, gagi>? en WO()njIl~en refpeaive, cn zij
" daar van verzogten Aft.'. verflaat en verklaart ongehouden
" te weezen , ee f1 ige fchrifrelijke Afte te verleen en , en or" donneert hun luiden als nol'., ramt een elk bijzonder, zich
~, naar de voorfchreevene reColmie te reguleeren; als ook dac
" zij, of die van haaren Kerkenraad in der Studs Secretarije
" zullen hebben re leveren, alle kerkelijke boeken zegel en
" Ileutelen, onder hen benmcnde, en dat terllond bij d'e in.
,. finu&.de van deeze." Belwlven deeze willekeurige bchandeiing waar door eenie:cll der &fgezetre Leeraaren in hun beilaan merkelijk belëmmerd wierden, moeoten zij Ilog den fpijt
verdraa;en, dat zij, van zon:rn1ge Contrnrclllonfirantfcqe Predi kanten , die, zeden, nu en clan, te Utrecht den dienst waarnamen, operliJk van den PredikUoel voor Buikdienaars ge..
fcholden wierden, uit hoofde dat men hen hunne wedde nog
?eni>.icn tijd liet behouden.
Sirl[S d·ezen rijd OlJthielJt zich RYKWAERT van het openballl' predIken, doch geenzins van het beijveren e,n vOOrtp!all~
Je .. van de :za;!k der l{emonl1ranten. Bekend is de Vergade_
ring, welke, zinende het Nationaal Sijnode te Dordrecht,
van e~n aantal Remonftruntfche Predikanten te RotterdallJ ge..
\touden , en zeden met den nallm van Tegen - Sijnode beftem_
r~ld wierdt; als mede, boe het Hof van HoJland eenigen del'
Pleesç
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mcca bekende leden in 'slI{Jge ontbooden, en na andere ,,:en
fcherp Qnderzotk gedaan hadt. RYKW,\ERT was mede tegen.
woordig geweest in deeze zamenkomst, doch. oni;emoeid ge~
laaten van de Reering van Uttce/U, tot in het l~ntst V,1\1 de
maaudMuij des Jaars 1619. Thans, om deez!! of gccne z"akell
elders te verrigten, zich van huis b<!gceven hdluende, be.
fl:ondt de Pcnlillnaris ANSELMUS SAL~riUS bij de Vrocd!èrnp
der Stad te bewerken, om last te geeven, dat RY[m'.~'~RT,
gedIlurende deszelfs afweezighcid, ter 7áake van het [.,;,,;100_
Ilcn der Roticrd,lIn[che Vergaderiuge, in regren mogt be ,i' \k.
j{en WOrdl.!ll. 't GeCchiedde. Ten dien einde vondt men I~oe,;,
op naam vall den Hoofdofficier der Stad, Jonkheere JOHAN
VAN ZUYLEN VAN m.R IMER, Heere van ScwrJn', daca bui~
ten 2ijne kennisfe, zelf. bij zijne afweezigheid. ecn Verzoek.
fchrifc in re lenren bij het Geregt, inhoudende een ver!1ag
van het voorgevallene in de Rotterèam[che Verga.!erincç, 'c
welk in een zeer nadeelig licht voor èe Rem.:mUranten wierde
geplaatst; met verzoek dat hij Hoofdofficier den afgt'l.erren
Predikant RYKWAERT, die de gemelde VergaJerillg hddl b:jge.
woond, in heg ten is neemen , althans in perroon mogt dagvaar~
den. De dagvaarding wierdt terfl:ond mcgefia'\D, doch, op
voorfpraak zijner vrienden, de tijd daar van c!!nige da::en Ultgefield. Gelijk RYRWAER'r, iu de beh:t::deling van verfclh'hlen
Remonllrantrche Predikanten, een voorheeld zng van 'r geen
hem zelven, waarfchijnlijk, boven 't hoofd hing, ha.lt luen
z:ch gevleid dat hij het uitfiel der dagvaardin;e zich teil nutte
zoude manken, door zich zelven te fclmil te brengen. Dllch
hij hadt, ter plaarze daar hij zich bevoudt, van Jen inh, ud
des Verzoekfchrifts gcene kennis bekoomen, of hij keen!\;!.
in allen fpoed, na Utrecht.
Zijn eer!le werk, nlla zjjne wederkomst, was, een Vertoog
lIan mijne Heeren van den Geregte, behelzende een ve=zo~k,
om niet gehouden te ziJn, den gewoonlijken weg van H.egtspleeginge in te {ban, en zijne zaak door Prokureurs en Ad.
vokaaten te doen behandelen: als zijnde dezelve eene zaak
van Geweetcn, in welke veele bijzonderheden in aanmerking
tIl0esten genomen worden, en die hij dus aan deze!vt:n niet
wel durfde overlaaten ; en dat het, diell~voJgen$, hem moge
Ggggg 5
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geoorlofd zijn, in eigen perH)ón tegen den Schout gehoord
te worden, en zijne eigen zaak te bepleiten. Dit verzoek
wierdt ingewilligd, en hij, diens\'olgens, in 'r midden van
Junij, voor her Geregt OlJtboodelJ, alwaar men hem eelJige
Vr:mgpunten voorlas, de Rotterdamfche Vergadering betref_
fende, met bevel om op flaanden voet daar op een antwoord
te geeven. Dit deedt hij in algemeelJe bewoordingen, wel
zorge draagende , niets te mdden, 'c welk ter bezwaaringe
van eenigen zijner broederen konde gebezigd worden. Thans
àeedt men RYKWAERT een weinig buiten flaan. Hoewel 'er
twee deuren waren tusfchen Schepenskamer en het Vertrek t
waar in hij vertoefde, konde hij, egter, onderfcheidenlijk ver.
flaan, dat het zeer hoog liep tllsfchen de Heeren, en men
het, in lang, niet eens konde worden, of men hem zoude
laaten gaan of in verzekering houden. Naa eene wijle toevens, deedt men hem wederom binnen flaan, en bij handtaslÎng belooven, zonder kennis en toeflemming van 't Geregt,
de Stad Utrecht niet te zullen verlaaten.
Van dien tijd af ging RYKWAERT, ongemoeid, uit en in,
tot op den achtflen Julij des Jaars 1619, wanneer men hem,
van nieuws, voor het Geregt ontboodr. Nevens de oude.
hieldt men hem thans eenige nieuwe vraagen voor. Doch
R YJ{ WARllT, bemerkt hebbende dat de Penfionaris en eenige
SC!iepens op hunne luimen lagen, om hem op zommige wooràen te agrerhaalen, als mede dat ze eenige zijner antwoorden
deeden opfchrijven, zo als hun goed dagt, meer naar hunne
eisen dan naar zijne meening, verzogt, om dit alles, een affchrift der Vr2agen te mogen hebben, om, met een bedaard
{lemoed , zjjne antwoorden daar nevens te mogen flellen. Doch
uit wierdt hem ronduit geweigerJ: wesh~lven hij zich moest
te vrede flellen, met te zeggen, dat vermits een zo billijk
verzoek hem niet mogt gebeuren, ::ijne goede con[eientie en
goede zaak 'er hem dan tHoesten door helpen.
Onder andere hielde men RYlnVAERT de volgende vraag voor:
Of (.'e (/r.derdatmen mogten f'"ergaderingen houden om den
lYlaglflrl1l1ten gehoorzaamheid te weigeren? In het antwoord,
weiK hij hier op gaf, maakte hij deeze onderfcheiding: " In
" zaakell, ~eide bij 1 die tegen de confcientie niet fuijdelt.
" moet
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moet men den Overheden alle gehoorzaamheid hewijzen,
niet alleen den goeden en redelijkell, Illaal' ook den k ,vaaden en hardell; maar in zaak en van ConCcientie mOÈ,eu de
onderdaanen niet alleen, maar ze moeten ook zomtijds de
Magi!1raaten ongehoorzaam zijn. als ze iet gebieden, dat
p, God verbiedt, of verbieden. dat· God gebiedt."
Wijders
maakte hij onderCeheid tusfchen zaaken, die de Politie of den
Staat betreffen, en de zulken , welke puurlijk het Geweeten
en den Godsdienst aangingen, om dezelve met Jaa en Neen te
beantwoorden. De zaaken. zeide hij. tot nadeel van de
Politie of den SttUlt jlrekkende, zoude hij ongev1'aagrl, en
uit eigm beweeghlg, de lleeren hebben aangediend. De hn..
ûonaris, vervolgens, beweerellde, dat de dingen, die men
hem vraagde, de Politie of den Staat betroff<!n, en met de Confciemie niet te doen hadden. 'er nevens voegende. dat het Je
Heeren zo verjlol1den, was RYKWAERTS wederwoord: " Dat
,t hij in dit auk zich niet kon gedraagen naar het verfiand f
h welk de Heeren daar van mogten hebben: want op de eenc
" plaats veraonden 't de Heeren dus, op de andere anders;
" eenigen, die nu dus oordeelden, zouden daar in 't vo()rlee~
" den jaar anders over geoordeeld hebben; maar hij moest zich
,. naar de natuur der zaake zelve gedraagen." De Heeren,
uit dit alles verneemende , dat RYKWAERT tot het eenvoudig
antwoorden met Jaa en Neen niet konde be fluiten , deede men
hem, voor eene wijle tijds, buiten flaan. Naa eenc wijle toeyens wederom binnen geroepen zijnde, en de Peniionaris hem
gevraagd hebbende, of hij van meenÏ11ge was, op alie vrotigen met JaIJ en Neen, zender omwegen '. Ie fmtwo()rden, of
niet? was zijn befcheid " dat de Heeren zijne redenen hadden
" gehoord. en oodt, dat ze hem daar op geliefden te vol.
" doen;" zich voorts beroepende op het geen een Heidell[che
Regter weleer aan den Apostel PAULUS hudt toege!la~n. Over
dit antwoord liet de Penfionaris zijn ongenoegen blijken, met
te zeggen, Gij jlaat hier niet om te pree/ten; 't welk RYK~
WtlERT hem cieedt te gemoete voeren: "Ik aaa hier, mijn
,. Heer, om te fpreekell en mij te verantwoorden." Thal1s
begon men, van nieuws, te dringen, dat hij Categor;ce meI
j{la of Neen mom an~woorden i en als de &edaagde bij zij.
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ne weîgering volhardde, voerde men hem eindelijk te gemocte: Alen z,û dar. u;oeten doen. 't p.cen men riet gaarne
doet. HsrrwAERT nogmaals zijn leedlVeezen betuigd hebbende,
dat de Heeren de zllakcn niee anders inzngen, en dat hij hun
met geen. goed gemoed te wille konde 7.ijn. en Vfrzogt heb_
bende, dat hem de vraagen nogmaals mogeen worden voorgekouden , om te beproeven, of hij de Heeren meer genoegen
zoude kunnen geeven, brak men deezen Geregtshandel af, met
den Onderfchout te heveelen, om de gcda~gden, op Haaze~
berg, in hegtenisf(! te bren;;en.
Thans zat RYKIVAERT in den Kerker, zonder eenigen toegang. Want als z'jne Huisvrouw, nog dien zelfden avond.
hem be~ecrde te fpreeken, weigerde de Cipier haar bmnen te
laaten, hoewel zulks, van hooger halJd, toen nog niet verhooden was. 's Anderendaags, evenwel, kwam 'er een ui,èrnkkeIijk verbod, om ienullId tot den gev!lngene toegang te
verlt:enen. Verkwikkende, in zulk eenen fiaar van iaaken,
was het bezoek, welk RYKWAERT, op den vijfden dag zims
zijne gevangenis, .ontving., Jonkheer JOHAN VAN ZUYLEN,
Hoofdfchotlt der Stad, zich b;j hem in zijne kamer vervoegd
hebbende, gaf llier onduidelijk te vetilaan, hoe zeer hem de
bandelwijze , omtrent gehouden, mishaagde, dat dezelve zijl!
bednjf niet was, h()ewel het dien naam moest hebben, maar
veeleer van eenige andere luiden. Boven dit alles deedt de
Schout de vriendelijke aanbieding aan den gevangene, voor
hem aan 'c Geregt te willen verzoeken om verlof, om lOt
tijdverdrijf eenige boeken uit zijn huis te mogen hebben.
R YKW/IERT, voor deeze aanbieding, zijne dankbaarheid betuigd
hebbende, bade het genoegen, nog dien zelfden dag, met toefiemming van het Geregc, eenige boeken te ontvangen. 's Anderen daags , gautsch onverwagr, bij de Heeren onthooden zijnde, deedt men hem _ door den Sekretaris, een gefchrifc voorlef'zen, volgens 't welk hij uit zijne hegtellisfe wierde Olltflagen, mids hij zich, tot nader order, in zijn huis moest
hOUl1en; 'met verm:taning om zich aldaar in alle fiilligheid te
gèdraagen I onder bedreiging van als een veri1:oorder der openbnare rust. naar de Wetten, te zullen ge!trnft worden. Bij
zijne thuiskolUit vernam hij, dat zijne HuIsvrouw 1 door
een
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ecn VerzoekCchrif[ aan het Geregt, zijne vrijheid hadt beo
werkt.
Sedert dien tij.d hieldt zich RYKWAERT in zijn huis, zonder
immer eenen voet daar buiten te zetten. Voornaamelijk hielde
hij zich nu onledig met het opflellen van eenige Cchriften, die.
nende ter zijner verdeediginge over het nuk der Rotterdamfche Vergaderinge, als mede van antwoorden op zommige
Vraagen. hem voorgehouden. In een dier Schriften verklaarde hij " dat zijn eenig oogmerk was, de menCchen tot de
" zalige onllerflijkhcid te leiden, als geenzins van meeninge
" zijnde, zich met eenige zaaken, de Politie raak ende , te
" bemoeien; iemand van of op het Kusfen te helpen; door
,. den Bijbel het Kusfen te zoeken; door de Religie de Po" Iitie te veranderen, of door de Kerk in het Raad,huis te
.. kruipen, en dat in te neemen ; alle 't welk hij ten hoog" 11:en misprees." Reeds vroeger hadt hij, in zekeren brief.
gefchreeven " Dat de Remoni1ranten binnen U/redt vaster
" !tonden, dan hunne Predikanten hadden gemeclid; dat de
" geen en , die bil de Comraremonfl:ranten ter Kerke gingen
" (behalven, de geheel partijdigen, die den minnen hoop
" maakten) tCIl meerendeele Omci:lmen, of weetnieten wa" ren, die de Remonfiranten nog meest met het hart volgden
" en toegedaan waren, niettegenftaunde zij de anderen met
" het lichaam volgden. luik eene hnichelaarij, vernondt
" hij, was niet te prijzen; maar 't ging 'er nagthans aldus
" toe."
Kleine ba3te, iUtllsfchen, deedt zulk cene vrijmoedigheid.
of de aangevoerde verdeediging van zijne on[chuld. aan onzen
RYKWAERT, die, door dit alles, geen verlof konde bekoomen,
om te gaan w~ar hij \'lilde, maar zjjne eigen wooning tot
geduurige verblijfplaats moest gebruiken. Veeleer· is 't te den.
ken, dat het een en ander zal gediend hebben, om het misnoegen tegen hem nog verder te ontfleeken. De verl11::mt1e
Ronerdamfche bijeenkomst vun RemonÎ;rantfdlc Lccraarcn
wierdt, daarenboven, zeer Loog opgenomen. VcrCcheiden
leden van dezelve h~dden reeds daar vall de uitwerl,zc!s ondervonden. Op RYK\vAERT, hoewel hij onder de HoofdlJc\ei.
!.iers dalir va~l uiet geteld wierdt, zou ook, eerlang, de f1:rail:è
di~
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dier onderfielde misdaad nederdaalen. Terwijl hij fiil in hul~
W3S men ten Raadhuize bezig om zijn Vonnis op te
man ken. Dit was gereed voor den zevenden Augustus des
Jaars I619, tegen welken dag hij voor de Heeren van het
Geregt wierdt ontbooden, om het te hooren voorIeezen. Verfcheiden bijzonderheden behelst dit Vonnis, waar uit de toenmaaEge maatregelen der Remonfiramen, om zich, geduurende
de vervolging, te h:llldhaaven, Iwnnen worden afgeleid, en
die hun als misdaaden wierden toegerekend. In de meening
van geenen ondienst te zullen doen aan de zulken onzer Lee~
zeren, wier weetlust zich uitfirekt tot eene naauwkeurlge
kennis van den wetland dier beroerde dagen, zullen wij het
bedoelde Vonnis alhier eene plaats gUlluen. Van woord tot
woord luidde het aldus.
,. Alfo CAROLUS RYKWAERT, gewefene Kerkendienaar alhier
" binnen Utrecht, voor den Gerechte der[elver Stadt beleden
" en bekent heeft; dat hij met ADRlAAN VAN DER BORZEN,
" gewefene Kerkendienaer van Leijden, HERBOLDUS 'rUMOER., GlUS, Kerkendienllcr van ter Goude, S.4l\WEL LANsnm:GEN
" en NIKOLAAS GREVINKHOVEN, KerkendienaererJ van R',fter..
,t dam. WILHELMUS LOMANNUS, Kerkendienaer van l\roordt..
" wijk, mitsgaders eenige gewefelle Kerkendienaeren reJl,ecrive
" van ScllOonhoven. Woerden en Char/ois, van haeren dienst
" verlaeren weCende, en eenlge Ouderlingen of Diakonen van
" Hoorn, Alkmaar en den Brie/e, [onder eenige last ofte
" conf\.!llt van de Overigheic daer toe te hebben, in ,l\1aert
" lestlerlcn wt Rotterdam eelle particuliere Vergaedering ge"houden heeft, alwaer [yJniden benoemt hebben veele el1
,t verfcheiden Articulen, ener toe !trekkende, omme hcnliedett
" vast re verbinden t dat fij fich niet en fouden houden aeo
" de verklaering, dewelke bIj de Sijnode Nationaal tOt DortJ" f'echt gedaen [oude worden; dJt {ij {ich geCep:treert [ouden
" houden van de "emeene Kerken vun de Land:::n; dat fij
" aparte Vergaederingen, 't fij heimelijk ofee openilaer ~ [ou.
" den maeken, en onderhouden van de Gemeenten van haet
" gevoelen, [onder fich [elven daer van te laeten opbouden.
,. ofte afkeeren. noch door aellbiedinge van /;agie, !loch te van
" vrede nochte door periculen noc1ue door Placacen of Ordoll~
zat,
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h nantien ter contrarie gemaekt of te maeken; dat fij partt.
" culiere contributiell fouden op!l:ellen tot mailltinement vao
" hun gemeene faeke, en tot onderhout van de Leeraers vao
" dien; dat fij voorts Vergaederingen ende befchrijvingen on.
J' der malkanderen fouden maekell t met belofte van malkan.
" deren in de voorfeide haare gemeene faek getrouw te blij.
" ven, ende met raedt en daedt de handt te bieden in alles,
" wat ter oorfaeke van die d'een of d'ander mochte overko·
" men t alle welke Articulen ende d'Aéte daervan geconci" pieert gefonden fouden worden in meest alle de Provincien
" defer Vereenigde Nederlanden aen de Clasfen ende Kerken
" van haere geftntheden, omme bij defelve aengenomeo, be·
" vestigt, en eene algemeene verbintenisfe tot onderhout vaO
" dien gemaekt te worden, 't welk is een fchadelijk com" ploiét en confpiratie, arekkende tot turbatie van de ruste
" van de Landen, en omme die Kerken en Gemeellten io
" gefiaedige verdeeltheden te houden, mitsgaeders ook tot
"groote verachtinge van de refpeétive Overigbeden en ex"presfe bevelen derfelver aen den voornoemden CAROLUS
" RYKEWAERT fpecialijk gedaen, van fich te ontbouden van
.. alle Kerkendien!l:en en Vergaederingen , op pene ~ls een
,t perturbateur van de gemeene rust geflraft te worden, ende
"daeromme iu een welgefielde Republijke niet getolereert
" beboort te worden. 800 IS 'T. dat die van den voor~J noemden Gerecbte, met rijpe deliberatie Van Raeden, be·
" last en bevolen heeft, last en beveelt mits defen den voor" noemde CAROLUS RYKEWAERT te vertrekken uit de Stade
" Utrecht en Vrijheidt van dien, mitsgaders de heerlijkbeit
" van Yreeswijk, anders genaemt de raert. fonder weder in
" te mog~n komen, dan met voorgaende confent en oerlof
" van de Heeren Staeten van den Lande van Ulrecht en de" fen Ed. Gerechte, op pene van als een perturbateur van
" de gemeene ruste daer over arbitralijk ge/lraft te werden."
Dit Vonnis was aan RYKWAERT niet voorgeleezen, of men
hielde bem onmiddelijk daar op voor, een Befluit der Alge.
meene Staaten , welke, in gevolge der dwaalende begrippen
van die tijden, zich regtsgebied aanmatigden ook over bijzondere perfoonen in dceze of geene der onderfcheldene Provin-
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vindcn. Nog zwaarder frratte, dan door het Vonnis van zijrien eigenlijkcu bevoegden Regter , wierde RYKWAElIT, door
het gemdJe Benuit ,0pgeleid. Het behelsde, naamelijk, eene
uithanning voor altoos u:t alle de Verétnigde Provincien, en
derzelver onderhoorige Lauden, zonder daar weder te mogen
Linnen koomcl1, op pene V3n d~ar tegen doende, als een vcrfioordcr der gemecliC rust. andcren ten voorbeelde, naar goed.
duckcil, aan den lijvc te zulien gef1rafe worden. Omzet VJn
zo een hard Vonnis, zogt RYKWAERT 't een en ander, [Cf
zijner verdeediginge, in tc brengen. Doch men beval hem
het zwijgen, en met een, dat hij zich hadt te begceven teil
huize van deu Sekretaris DE GOnR, woonende \Jaast het Stad.
huis, en aldaar tc vertoeven, tot d3t hij nader aanzeggen
zoude bé~koomen hebben. Nogmaals vrugcloos getragt hebben.
de te fpreeken ter zijner verueedigingc , Is 'I m~i dan niet
gcoodoJ'ri, zeide hij, voor mij ;;;eh'i1J te fpreeken, zo bidde
ik de Heeren. dat ze dit Vi'rtoog of Protest ( en met een
1cide bij een papier op de tafel neder) lI'itlm leezt n. I-Iet
behelsde eene aallttliging weget1~ het ongelijk, dat hem wierde
aangedaan, en dat bij zijne zilak aan CHRISTUS, den Opper11:en Regrer, beval, d:e' (Uófchen hem en de Hecren zO,udc
oordeelen; wen{chende voorts, dat zij het Vaderland, ten
.goede der ngezeetenen, en zonder overlast der Vroomeli ,
luogrcn regeer..;n. VoortS alle de Heeren eerbiediglijk gegroe't
bClloeede, verliet RYKWAERT de K:nner; wordende vt'rvoJgens
gebra~t ten huize van den boven genoemden Sekrct~r;s. Hier
wierde zijne Hui~ vrouw bij hem wegeL,aten. Ook kwamen
hem veelen zijller iloede vrieüdell bezoeken, om hem het
jong(le vaarwel te zeg~;en. iZ YKWAERT vertoefde ten huîle
van den Sekretaris tot in den uacht ten twee um e. warmeer
hem ce Onderfclw[1[ r,a de Tolfl:eegpoort geleide, d:e geopend
wierdt voor hem, zillle rLisvrûuwe, Zoon en Dogeer • welkè
gezamcnrHik na Hf/a/wijk reeden , ~I\\'aar ze !log dien zell:ien
dag, teg2n den avond, aaJ:kwamen. I-lier fc1lieef hij eene
uitvocr:i~e wed':r]eggi.l~ van het VOllnis, over hem uitgefpr-q.
keu. Het gefchrifc, briefi;wU; e genelcl, zondt h:j vervolgens
aan de qeeren van den Geregte van U/redt. In decze Wederlegging , ce vind"n bij UlTENeoGAART, in zijne Klif kc/ijlee
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lliflorie fchreef hîj, onder anderen, "dat hij God dank[e~
;, om dat hem zijn Vonnis, dOOf den Sekretaris van de Het!-'
" ren van den Geregte ond~rtekend, ten allen tijde zonde
" kunnen dienen tot betuiging van zijne onCchuld, en onno·
" zellJeid in deezen , en tot bewijs dat hij nergens anders om
., le~dr, dan om eene zaak, die .[ eenemaal en purelijk del
,. (;ooCcit!l1tie raakte, en Kerkelijk was."
Naa eene wijl vertoevens buitenslands, keerde de Huisvrouw
van KYKWARRT. onzeker om welil:e reden, na Ult'echt te rug.
Hier viel zij, reecis in 't vo!gt'nde j~ar, l'aa de uitb::nning
van haar en Echt;:;enoot, in ccne zwaare kranktc. Reikhalun..
de van verl~n,.en, om hUlren Man nos eens te zien en te
fj,reeken. \'66r haar ovellijd.:!ll, deed, zij, in haaren naam '*
een Smel'L i<..hrifi inleveren tHj de Beeren ~taalen 's Lands van
Uo?cht. om verlof voor hnren Echrgenoot, en den troOS1:
voor b·lar z(:]ve, om in den jon;:,f1i'1l nood zijne toefpraak te
mogen ger'lt:ten. Het antwoord der Hecren Gedeparrerdc
Slaaten W'1S, dat ze mf'Jeliidet~ hadden met h:lnren tot:llal~d;
en, in.:iien zl:lks in hun vermog-en Handt, hallr vérzoek
",aame zouden inwilligen; doch dat ze daar toe g-eene vrijheid
hAdden, als z;Jnde het eene zj:1k, die geh~ellÎjk afhing van
de Alr;emf'<!l1:: S!aawn, tot \~ eik;,> zij d:eïhalv~n haar verzoek<
moest Lngu:n. l\,m deel<2n maJ h.:, Ouf leenende , vervoegde zich de v~ege en doorbedro.:f e EchtgenoO!e aan Hun
Hoog M0genden, ten b,)ven j;\emd jen oogmerke. J\,hllf, welk
W<lS het àlllwou;'d, welk zij op haare jUllgl1e bede bekwam ~
Habeat pori01;1ifl!/1; ., zij moet geduld necmèn." Das over.
al afgeweeze:1, nam men eenen list te baace. R YKW.\ERT,.
zich Hl e"ne "land v(;,fchoo!cn hebbende, liet zich bij lichtetl
dag in zijn hUIs br':lJgen. Zljl,e trollwhiftigheid en '[ genat:
van eeuwige gevangenis Ct:! wÎèrdt hier beloond, door deI1
kranken troost, dat zijne geliefde Echtgenoote , eerlang, onder zijne gebeden en In zijne armen, den jongfien adem nit~
blies.
Zo heimelijk als hij daar binnen jl;ekoomen was; vertrok;
RYKWAERT vervolgens wederom uit Utt echt.
Sedert ging 'ti
hem, even als veelen zijner medl"ballingen der Remonaran~.
fehe Predikanten. Hij reisde V!ln plaats eot plaats ," omholi.
XXVI. DEEL,
H h hh b
dende
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dende zich nu eens heimf'lij!, bilinen, dan wederom huiten8lands, tral\ten,le, z() veel zijne vermogel,~ en ()m[\andi~heJel1
toelieten, hH R empllilrar trche weezen op te houwen, en de
gemoe,len>11 door leerint;cn en vermaanillgen te 11i!,"len en te
verf'! rken,

Bt:kend is de toeleg tegen het leeven van Prinfe MAl'R1TS,
in drn .lG~re r"; 23 ottwo:'pen, VermidS verfèheide!1 Re'11onHranten dnr v~n hewustheid h2dden, wierrlt de gE'heele zaak.
gemeenlijk, op h-Jnlle rekcni!Jl; gef1:e,d. RYKWAlORT, 't zij hij
van meJepJigr;gr.e:d belè!lu!digd wierde, of om dat hij in de
voornaar wilde zijn. om ~Ilcn vermoeden V3n zich re weeren ,
v(lndt geraaden, cene Verklaarillg tef zijner ontlnslinge in 't
licht te ge even , getekend den tweeëntwintiglIen Februarij des
gemelden jll!lfS, doch zonder melding van plaatze, alwaar zij
gea~ld wa~.
Om te doen blijken, hoe RYKWAERT en veelen
2ijner broederen over de Zamenzweering d-~gtel1, zullen wij
's Mans Gefchrift hier eene plaats gunllen. 11et was gefidd
in deeze bewoordin~en.
" Alfoo een Christen fchuldigh is beide te bef<)r~en 't gene
" eerlijk is voor Gode ende ook voor den menli:hen, ende
" dat hij gelijk om tijns felfs wille een g()d~ COllrcientie
" voor Godt moet hel)ben, aJ[oo ook àaer bij om ar:derer
" wille eellen goeden name en goet geruchte, ,'t welk veel
" ko"teliiker is als gom) bij andere: Ende nu 't [,:eden eeni~,gen tijdt herwJerts een gemeiD Landt~:efchrei gemae ct is
t> over die Chrisrer.eil, die met den naam van R emor:itrall" ten, llier te Lande bcteekem worden, e'!en oif de [elven.
" fOD n:e! alle, ten minnen hare Leer:\crs of immers een deel
" der[dve~ fchLlldigh en merlepiichtigh lijuden wef'en 32n [e., ker grove, grouwelijke en detestable Crimen van La'ldlver" raderije, brant!1:ichtingen of ook Princen - moorden je: waer
'" tegens ook defl'lve voorfz. beruchte perfûnen, als belet
.', lijnde door hare tegenwoordige gelegemheit , haer niet de.
" "rff) in ;UNICfo en kannen purger~l1; nochte haer gerament.. lijk als in dele conjunCture van tijdt geen middel hebhen., de, om me te gelijk bij den allLleren te komen, en konn~n
.. veramw",)(yd~n, ende nochtans Coodanigh fchandeIijke bl~me
~. op haer lliet langer en dient te rusten, maer met den al'I
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dereerf1:en, foo veel mo,>gelijk en doenlijk fal fijn, van
haer gelveerc moet worden: SOO 1$ 'T, dat ik onderge.
fchreven ouder des ten [.;Iven einde met eenvoudiger her..
ten in alle oprechtigheidt en waerheit. midts deren heilig'"
t. lijk verklare en betuige voor Gode Almagtigh, Voor wel" ken alle din[;en naekt en omdda fijn, en voor den Heere
" JESU CHRIWI. die de levenden en dooden fal oordeelen, dat
" ik aen die voor[z. frukken geen part. deel of fchuldt en
,; hehbe; noch ouk ooit eenige gedachte. ~enegentheit of
" wille d:ler toe int alderminfte frrekkcnde gehadt te hebben;
" daer en boven noch, niemandt, van wat conditie, qualiteit
,. en g:!legentheit hij toude mogen wefen, te kennen of ooit
h gekent te hebben, die aen fulke execrable frukken, al.
h voorfdt, fchuldigh foude weren.
" Ende - omme nocb meerder mijne onnooCelheidt en oft..
" fchuldt in deren te doen blijken, prefentere en ben bereidt
s, mij 't allen tijden in handen van de Magiilraet en JulHtie
" te komen frellen, midts dat mij bij hare E. E. te voren
h idollée gccaveert werde, dat mijne onrchulclt hier inne
'J hare E. E. blijkende, ik verder ten regarèe van de Religie
~, en Conrcientie mitsgaders 't gene daer van eigenlijk dep en,. deert en daer mede annex is, niet en fal worden geinquie" leert noch gcmolesteert, CII dat ik ten minnen, foo het
,h haere E. E. niH en eeliefd~ mij meerder vrijheit , als tot
II noch toe, te vergunnen, in defelvc en geenen ergeren
" O:aet, dan daer ik nu in b:!n, herfJ:elt rnagh wordell. .
" Vertrouwe ook gantrchelijk, dat even dusdaenige verkIl.
,. ringe bij d'alldere brocd~ren, de gefeide Remonfrrantfche
,. Leeraers, in 't particulier t' harer omfchuldmge gedaen fal
" werden.
" Soo dan noch iemam, fich fao verre roude hebben ver"
" geten en vergrepen om del' voor[cide frukken eenige til
" bedrijven, ('t welke Godt verhoede en nimmermeer fao tel
I, fijn, bevonden magh werden) is reden dat hij fijne recht..
" ve.::rdige en wel verdiende O:ruFe draege, fonder dat ande.
" re, die daerinne teenemaal onfchuldigh en onnoofel fouden
" wefen, en 't felve op 't hoogbf1:e. (als geheel en al con.
~, travenierende de aert en natuure VAn de Leere, daer VAd
H h h b h .Q
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,. fij profesfie doen) detesteren en verfoeijen , daer mede be" last werden.
" Aldus geconcipieerr bij mij ondergefchreven in oprechte
" waerheit en eenvoudigheit als in het aenfchijn en tegen_
" woordigheidt Gods, tot betuiginge m:jner onnoofelheidt nn
" en ten eeuwigen dagen. Defen H Febr. 1623.
" CA R () J. us R Y K WA ER T.
" Dienaer }efu Christi:'

'c Schiint dat RYKWAERT. zedert het Vonnis van eeuwige
ballinglèhap, over hem geveld, bij oogluiking de vrijheid
badt bekoomen, zich binne!1slands te mogen onthouden, mids
zich w8!'tende voor het oelfènen van het predikampr.
Dit, althans, was het gevel van veele gebannen Remonaran~
fche Predikanten, die, onder de hand, de Gemeenten, of
liever de perfoonen, hunne begrippen toegedaan, nu en dan
met eene Leerrede zogten te fligten. Min toegeevende wierden zij behandeld, zedert de boven genoemde zamenzweering.
De vervol~ingen namen, op nieuw, met herhaalde _ woede,
eenen aanvang: weshalven veelen zich genoodzaakt vonden,
althans veiligst oordeelden, het Vaderland te verlaaten. Dien
ftap deedt ook onze RYKWAERT. Nevens verfcheiden anderen
vertrok hij na HarHÓurg. I-lier vertoefde hij, tot dat de
eerile hevigheid der vervolgingen eenigzins bedaard was.
Thans keerde hij weder na Unecht, alwaar hij zeer veele
vrienden hadt, als hebbende 'er, vóór zijne afzetting, tien
jaaren lang den openbaaren PredikiloeI met grooten lof betreeden. Hoewel met groot gevaar, kloekmoedig en beftendig.
nogthans , ging hij wederom voort in het prediken en vermaa.
nen tot volflandigheid in de aangenomene leerbegrippen. en
bet verfieren van dezelve met een en godzaligen wandel. Hoe
lang RYKWAERT dus heimelijk den predikdienst hebbe waargenomen, en of hij, 't eenigen dage, tot eene openbaare
ftapc'plaats bevorderd zij geworden, is ons niet gebleekelI ,
bij mangel aan de vereis-chte aantekeningen.
Zie

Kerkel. lIiftorie;
Hljl. tier ReforwtJtie.
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RYN, (RE;\lllRAND VAN) gc!Jooren, in den Jaare r606, in
de nabuurfehap van Lei,Jerl m:;[ehen Leiderdorp en Kuude.
kul(, hadt tot Vader den J(oornmo!en3ar daar ter plaatze.
Nogthans fehijm deeze, van tijdtijke middelen, niet gehe2\ ontbloot geweest te zijn. vVant, in zijnen Zoon, al vroeg, een
meer dan dngeHjkseh vernt:f[ befpeurende , zondt hij hem Ij:l
't Lal ijnfèhe School te Lelden, om 'er in de gronden der
T~alkellllis[e o:Jd'2rw:c-ezen, en vervolgens tot eelle Îlooger beoeffelling der WCCléLÎcbappen te won{en opgeleid. Maar de
oorfjJronkli:ke aatJeg van 's Jorgelings vernuft was tot eene
andere beo<:f~C1Ji:Jg gefchikt. Zijne hoof.jllei~i:1g was de Schi!derkumt. GelDor gfevende mm die ruep;r;ge, was de Vader
wiJS genoeg om zijnen loone geen beroep, tegen hlst en
llei{,ing, op te dringen. De eerrte gronden der Kunst leide
de jonge RE~mnAND, onder den vermaarden prE TeR LAsni,~N,
te Am/lerdmll. Vervolgclls genoot hij ook elders het onderwijs van andere Meesters. Op zijn vierentwimiglle jaar
genoegzamne vorderingen gemaakt hebbende, om van zijn Pell~
feel een eerlijk be!1aan te hebben, zette hij zich met 'er woon
neder in de llraks genoemde Stad, alwaar hij ook zijne dagen
eiudigde. in den Jaare 1663, het tweeënzestigt1e van zijnen
Ouderdom. Zo groot en aanhoudende W2S zijne werkzaamheid, dat hij hoOt getal der Prenten, door hem vervaardigd,
tot ongeveer tweehondcrdëntachtig bragt. Op de meeste llaat
bet jaargetal , waar in zij gemnakt zijn. Daarenboven veril:ondt hii eene bijzondere manier van etlen, voorheen onbekend, die veele overeenkomst h~dt met de Zwartekunst. VAN
l'YN was zeer rijk van verbeeldinge, en ,vist de IIarwogten
zeer kr:l~ti6 uit te drukken. Alleenlijk heeft men ill hem beo
rispt, dat hij een te naauwketl!'Îg naavoJger was van 't leeven, hetzelve met gebreken en al uitdrukte, en zich aan geene regels bandt. Het oog hebbende op dit gebr~k, zo 't 'er
een !i1~g heer en , hooren wij den Dichter PELS, lil de volgen.
de dichtregels, den lof vermelden van
0('11 groot en Rembrand , die 't bij Titia:m, van Dijk
, N6cl) Michiel Angelo, nóch Rafel zag te haaIen,
:, En daarom liever koos doorluchtigliik te dwaukn,
" Om de eerUe Kétter in de Schilderkûnst te zijll."
llhhhh iI
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RYNJ\UWEN.

En verder:

" Die, fchoon hij niet voor é:n' van all' die meesters week
" In houding, nóch in kr:1Cnt v~n Kolorijt h,'zweek.
,. Als hij een naakte VroGW, geliik 't füm,ijds gebeurde,
" ZOU fCh:ld'rcn, t(~t model geen Gr:êkfche Vlnu~ keurde;
" Maar eer een' l,"~sch:e;', óf turflreediler uh een' fchuur.
,. Zijn' dwaa:mg noemende Luvol)ng van Natuur.
" Ai 't under ijdele veLdering."
En op eene andere plaat:

" Die door de f~!1rc:,e Stad op brup:gen, én op hoeken.
" Op l\ieu'v<!, én Noorderr'mk, ze."r ijv'rig op ging zoeken
" Ilarna,lèn, Moriljons, !~pallfc:le Ponjerrs, bont,
" En Rafdhaagen, die Uj f"hill!erac:lii 15 vond,
" En vaak een' &dpio aan 't Roomièhe Iichch2:lm paste
" Of de eed'le leden van een' CljiUs mee: vermaste."
B F/lrijving I'tm Leeden ;
PELS, Gebruik en .fl'lisbruik des l'ooneeis.

Zie

ORLERS,

JlOCIlRAI,:'N ;

RYN,\UWEN, reeds voorheen, op het Artikel REINAUWEN
vermud , dorh niet met de verçisehte breedvoerigheid, verdient een ol1lliandiger beriEt, \Va~r tue wij, zedert, _zijn in
flaat ge !leid. Ht;{ is eElle Ri,ldcrhofllad, gelegen in het gedeelte van hEt Sticht van Urr~C/lt, het Overkwlutier genaamd, aan den Oever vaJ den Our/en of II-r()1l1I!1en Rhijn.
tus!chen de Dorpen flrJJl/ji/? en Feclt/Cli. Het Gebouw is
tamelijk groot, leet in eene ruimt! Graft, en draagt kennelijke
-blijken van hoogen ouderdom. L:111gen tijd behoorde dit Huis
!lan het Gefiaj:;t der LlcnTENIlERGEN. 1\LEin VAN L1CHTENIlERG.
ouJHe Dogter van JAI{OIJ V.1N LICllTENll!èRG, bragt het in het
Ce!lagt van RENE::SE als zijnde dezelve, lang vóór het mid.
den der Veertiende Eeuwe. getrouwd met JOHAN VAN RENES~
~E, die in den Ja~re J 348 over!eedr. Zie het Ani:{el REf\ESSE.
(lia Gejl/Jg,t Vati) Deel XXIV, bI. 168, alwaar de Leezer
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Ja! v~rmel::l vi:lnelJ, dat derze t~k nes edelen GefJagts, zints
dit hnwtli)k, den toel13~m vän HYNM1WEN hpeft aangenomen.
Een d~r na~\;o(Jmel;ngcl1, FHErlRRIK VAN RENE~SF.. VAN RYNAUWEN, om (jat hij eceen a3ldlag tegen de Stad Utrecht ondernomen hldt, haalde zich het miwoegen pan den R'la'i dermaacc op den h3tze, dat de?el ve, in den Jaare J 450, een
befluit nam, om, uit wcêrwr~ake, den bI and in 't Huis te
fie"ken.
Men \'ulvocrde met 'er' daad dit befiuir; doch
febijnt, naaderha' d, da~r vau beruuw gehad, of de ongegrondheid cl 'r 3ungi't1jde misdaad ontdekt te hehbèP. Zeker
is lwt, dat a:lll de errl!el1nan:e:n van Ht'pre F:déDtRIK, acht
jaaren bareT, e<.:;':e r,lnt:vL'rwwJing wienit ge- 'aan, met dertiellh-lnL\(è'rd popden 's laars Lijfrt'lltcn op é,'n lijf. JAN v""N
RENUS ': VA 'I RYNAUWEN, (,vcrkeden in dell J~are r 5; 6, liet
eere cenigt' do~ttr f:an, c.i~ in '( hU\\"cJiik tradt met WILLlM
'V AN r,o;;s; ~l, ten wiens td",oeve het Hafs te RljrliJl1Wen,
oo')r de Stunten 's L:Îl'o.' van UI recht, op den zevenëotwintigl1en ncr,.her des Jaars 1536, voor RiddermHatig wierde
ver klaard. Niet lang daar nUi! kwaal bet in handen van het
Geibgt van H' XIV,ER, was!' uit h"t, J uim !lenig jaarèn d~ar
l1aa, overliirg- ~~n !{-'"l[;;\li:LJS VAN ECHOOIWYK, in wiens Ge!lagt 'het een g~ruin!l'n lijd gè+leel'cn is; tot dat h~t, door
het overlriden zorder mallf,dijk oir van cenen diel:s ranaa.
ten, en door 't huwelijk van eene Elfiogrer, aan hr:t Geflagt
van GOLSTnN kwam. CAHIMUNA VAN GOLSTEIN, in den aan_
vang der tegenwoordige Epuwe I daar mede vcrEjd, doch in
z waan~ I'chulden vervallen ziJnde, \\"Îerdt RrjllfJllWen oper.ljjk
aanget1~get1. en daar van kooper M Tl 1 C Hl 0 R TEN II 0 V E,
die, in l\la3rt des j aa,s 1718, de heleening ontving. RIj.
flouwen bkef in dit Ge(]a~;t, tot dat, llll ongeveer twintig
jaareo gel~eden, door koop daar van eigemar wierdt de [leer
JOHAN D,~L'f!L\ZER STHIK VAN LINSCIIUTEN, I1eer van jlii"lIW
I!e/Jevo t en de Kwak, Deken van het Kapittel van St. Pie.
ter, te UtHc!;!.

R YNEGOM. eene Buurt, in het gedeelte van Noo,-dho!!al1d,
'bet Bd:u:ljdap vrm dc Egmundcn genaamd, legt genoeglaam
Ül 't midden eu op d~n afllund van een vierendeel uurs gaan,
11 h h h h 4
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l"an de Dorpen Egmond op den Hoef en Egmond Bimlen.
l;Ilt:t welke RijnellfJ'l1. ten annzien van h~t Hooge Regtsgebied
vereentgJ is, en ,len r urgerlijken Regtb21lk in gemeer.lèhap
heeft; bef1~ande deeze Rt:l!lba!.k uit Schout en vijf Schepe..
nen, van welke, uit elk der genoemde Dorpen, twee verkoozen worden, en d", vijfde uit RI;I'ei[om; 't welk, ever...
wel, als bertaande uit /legts eenir;e weinige Huizen, en ge··ne
Kelk hebbende. geenen nurgeml!cster leven. Voor zo veel,
egter, de Opgezeetencn der Buurt het hunne toehrengen tel'
halJdlJaavinge van den openhaaren Godsdi~I:llen in de twee
genoemde Dorpen, wordt ook uit hun midden een Kerkmees~er :Iangefi:eld.
RVNENBURG, eene oud - adelijke Hofflede, in R ~~inlt1nrJ,
onder de Heerlijkheid van lltlzarswourJe, tegenover Koudekerk, niet verre van de Schouw, of het Veer. Onder de
oud!1e gefiigren van het Gewest moet dit Ri;nel1burg geteld
worden, naardien men vindt aangetc!wnd, dat het, reeds in
den aanvang der Veertiende Eeuwe, mede behoorde onder de
bezittingen der Heeren van Oud,hoorn en A'1r/a, du'veen.
Een der Leden van dat Ge{]agt, de zijde der HockCchen gekoozen hebbende, wierdt, nevens zijne andere bezittingen.
ook dir Huis verbeurd verklaard, en kwam vervolgens in de
Gellngten van YSSELSTEIN, RA,\PHORST, IWlt.ENllURG en VAN
HEr;M~TEDE. Naa de aCzweerin;: van den Koning van Spanje,
'de ~taalon van Holland zich dit Huis hebbende toegeëigend,
verlijdden daar mede, in den Jaare 1593. in mindering of betaaling van zijne A;\terf1allen. ERNST VAN MANDERSLO , Veldma~rCclJalk van den Staat. .l\:aèerhand kwam de Hof!1ede aan
her t\mO:erdamrche BurgemeeslerliJk Ge{]agt DE VI AMJNG VAN
()un~n(\I'RN
~e.·t·rt wa~ 'er, 't eenigen tijde, eigenaar van de
Heer REli'\IER PAAUW, Ri,ider en Voorzitter van den Hoogen
R~ld. lJè Beer J!rN \'AN R \ N, te Letden , aau het bezit gera:l1:t zii .. de, heefe de Leenroerigheid nfbekogt, en het tot
eel" A 'Io.~iaal of vrij eigen goed gt'm1akr. IntnsCchen draagt
l1Çl f-l:'l~ op lipt OO;!, geentl kenmerken van zo aanzienlijke
èi.;"r...,~r<. als hehbende het voorkoomen van eene zindelijke
I;"e,,·l.\.':;' 1;;;, [lie. door den bezitt<!r, rot een weinig om...
t1.. ~ti~, doch verm;;akliJk Landverblijf, gebruikt wordt.
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RV;"EJ:IiBURG, ( '1 Huir . in het Nederkwanier van het Stich1:
van Ut, ec/:t een WeWli!; 'Westwaarts van h~t Dorp 'JutJrUlS,
is een oU<1erwetsch gebouw, hoewel, den tiJd, in welken het
gertigt wierdt, in aanll1t!! king genomen ziinde, van geen ge~
rin I( aanz:en, vooral ,'oor eenen vicrkantt!n Toren, daar neVèllS ttaande, mpt eellen Trans. gedekt
met een fierlijlc
l(oepell,'rentie, w~nr op een Kruis met eellen Windwiizer naar.
Gel11k 1Ioi'ul1d, van ouds, en nog heden, een aantal Leengoederen, buiten cle grcnzt!n van het Gewest, bezat, dus was.
eerti1·1s, het f! ui s Rijl',cnburg aan de GraaflIjkheid leenroerig. In den aanvang der jongstverloope l1 e Eeuwe wierdt het
van Leenroerigheid aan een vreemden Heere ontheven, en
vervolgf'ns, in de Imand Oébl1er des Jaars 1536, door de
Edel 1V1ogen,Je Heeren Staaten des Lands van Utr-echt,
voor eelJe RidJermaotige HotUad erkend.
Het aanzienlijk;
Stichtsch Geflagt v J\N RENESSE was, langen tijd, eigenaar van
dit goed. \Vij merken hier aan, d~t, r.iettegennaande RIj_
tJe/ibUt g het voorregt van Rictdermaatigheid bezit, nagthans
geen eigenaar daar van, voor zo veel ons bewust is, van
wegen hetzelve, in 'het Lid der Heerell Edelen 's Lands van
Utrt:cht i tot nog toe, be[chreeven is geworden.

R YNESTEIN, ook wel, voornaamelijk van ouds, JU/faas
genaamd, is ecne Ridder- Elomede, in het Nederkwartier des
Stichts van Utrecht, omtrent een kwartier uurs ten Westen
van de Kerk van het Dorp .'lutfaas, en leenroerig aan het
lIuis van Fl,me!7. Het Huis, meent men, ontleent zijnen
naam van het Gef1agt VAN RYN, welk het een geruim en tijd
bezeeten heeft. AI in den Jaare 139 2 vindt men, als met
het Huis RI inejlcin beleend, verllleld, GE R RIT V A N
RYI{, Evertl~o 11/, die eer.en Zoon hadt, EVERT genaamd.
well~e twee dogters nllaliet. Door huwelijk van eene deezer,
kwam Riine/fein aan JAN VAN RlcNESSE van Baar, in den
Jaare 1469. Ten l'ehoeve van eenen van diens naazaatcll.
lk' den zdfJell naam voer~e, wierdr het H"is, in den Jaare
1536, door de Edel l\logende Het:ren S:aaten des Lands van
UIl echt, voor eene Rlddermaatige Hofttad verklaard. Met
het begin der )O!1gstvoorgaande Eeuwe kwam RiJnefleill in
Hhhhh S
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het GeD3g-t van UTENII'WEI\', w~ar uit het, in den .loare
166 ( , overging aal' J,\l\l Ct"E~,mnonD, wiellS n~az·2!(>n, ('pne
Eeuw daar naa, he! rl~nJonkheere ,IGtnWNIJ AI.EX,\l\l')ER, Ba.
ron de EIeiid,', verko~t hebhen. Het tei'cnwoorJig Hui, R'Ine.
j1ein, hoewel een ou'lèrwet~ch Z'Jl'aar gc!VlUW, l;.,t\~ende rond_
om in eer.e diepe Graft of V:jver, is t'ol;dnlls niet het i'efiigt. welk oorfpronkEjk dOOf het (;dl~'H van VAN RYN
wierdt allr:geleid. Reeds hçr derde Gebouw is het tegenwoordiee. op de eerst geleide grondflagel'. Wal1 t als Bi,fehop
J'HEDERf[{ VilN nr.ilNKEj\'HEr~!, in den Jaar:! I ~s.6, met ('("nen
van des zelfs ej~en~aren, in gefchil l!era~ kt W8S, deedt hij 'er
het beleg voor flaa'!, en het veroverd hp.bhi'J1de, tot den
gro\;d we Degten. Seèert wederom zjjnde opgebouwd, wierde
het, nevens andere Huizen te 'tuIF/os, in den laarc Ts~8,
een prooi der v13n:men, door de verwoestende handen der
Gr/d", 'en aange(lonkt,
Niet meer dan twee eigenaars van het Huis Ri/nefJrin vinden wij vermeld. die, Wt'?;PllS hetzelve, in het Lid der H('e.
ren Edelen des Lands vlln U/ree' t be!èhrepven zijn g('wp("<r.
De eer1l:e was J-\l{Qll V/iN REl'ES,E \'AN !lAAR, op den vijftienden Julij des Jlars 1.'97, <ie ~l1d,'re [( ~'lEr, VAN lJTE:'iHOVEN, op den twintig1l:en Maart des Jaars 164°,

re

Zie Utrechtlch Placilatboek.

RYNGOUD; (JAKOB)
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REIl'GOUD ( JAK0B).

Rl'NHurZEN, eene Ambagtsh<'rrliikhej;j, in het O\·crkwartier
des Stichts van Utttcl/t, u!H'rliik eene der kltidlen, we!i,e
men, zo in dit Gewest, als elolt'rs, aaprrefc, nl· h('vnttc::de,
in haare gantrche uirgdlrektlwid, niet mE'er dan viit,:clI M'lfgens gronds, van welken het HUIS Rt'l1f(ldn, waar van wij
ftraks zullen fpreeken, een goed gedel'lre brflaar. De Am.
ba~tsheerlljkheid legt in. en wordt. ~an alle zijde, omvangen
van de Hterlijk heid van aller - Ju/fails, van welke zij, Ilogthans, ten opzigte van eigenaar en reglsgehied. teo eenemaale
,ouderfeheiden is. De reden dier afgefcheidenheid is deeze.
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VAN RIEr.EEK, Vrouwe van de Hcerii~kheid
Ol'cr-lutftJas, en tevens V:lll de R[,lder-Homad RlfnhlJi.
zeil, in den Jaare 1603, het een en ander verkogt hebbende,
aan den Heere NIKOLAAS VAN l\IALAI'EltT, wierdt uitdrukkJijk
bedongen, dat de gemelde vijftien Morgens Lands, nevens
eenige andere Voorregten , van de gemelde Heerlijkheid, voor
altoos. zouden afgefcheiden blijven. Om de voorwaarde der
uitlluitinge te meer kragt te doen hebben, verworf men
daar toe de bewil1i,'(ng vall '8 La'kis [maten; welke, zedert.
meenmalelI , is herhaald geworden. Ondcr het volgende Ar~
tikel zullen wij nader verDaé\ doen van de Voorregtl:ll, aan
deeze Ambagtsheerlijl~hcid verknogt.

WILHELMINA

RYNIlU:ZE:'J, rene Ridder - Hofihd. gelegen in de firaks gemelde Ambagtshc;::riii:;heiJ, eer,ijds h~t Huis te J,.tjaas, of
ook wel het FIi;:'S t.'iJ lUi/rl gcna3md. H:;t is een der oud.
fie Geiligtcn van het G:::west, raHà;~1l men reeds zo vroeg,
als in dea Jaare 1163, renen TIlEüDORICtJ3 DS JiJDEFAX • of
DIRK VAN JUTFAAS , als cigçi}aar daar van vermeld vindt. Door
huwelijk van eene ErfJo:,[cr, uit het GeOast der Heeren van
'J.:tfll!lS, met cenen manso;r van het Gef]agt van VAN RYN,
wierdt het Hnis, veele ja3ren, bezeeten door eigenaars ván
barst 6 emeldcn naame; ten behoeve van cellen van deeze,
wierdt het, nevens vecle andere Heerliik~ goederen, in de!l
Jaare 1536, door de Edele Mogende Heeren Staaten des Lands
van Utree!:t, voor eene Riddermaatige Hoffied,: verklaard.
GERQIT VAN RY)/ ~·(m :Jut,ra(JS, i!J de tt:a:u,d Augustus des
Jaars 1568, zonder kind~ren overleeden zij:lde, l1dde tot erfger.anme van het Huis zijne Zuster JOfL\INN.\ VAN RHYN van
:tulfaas ; die, insgelijks kinderloos zijnd::!, tot erfgen;,ame h,Jdt
ha are Nicht WILHELMINA V,\N RIEBEEK. Deeze verkogt de
Ambagtsheerlijkheid Rijn 1uize71 aan den I-Ieere l'\IKOLAAS DE
f,jALAPEltT; doch de Ridder - Hof!1ad van dien naam van den
verkoop uitzonderende, gelijk in het boveni1aande Artikel is
aangr;;merkt, bleef zij Vrouwe van dezelve. tot in den Jaare
1020, wanneer daar van Kooper wierdt llENDIUK VAN TUYL
van Scrooskerkcn; welke tOt opvolger hadt, in den Jaare
1628 J
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zijnen Zoon, Jonkbeer REINOUD VAN TUYL vtm Se1"oos~
De eenige is decze, ons bekend, Jie, van wegen
de Ridder - Hofi1ad, in bet Lid der Heeren Edelen van het
Gewest beCchreeven i s geworden, te weeten , van den vierelJtwimigf1:en Maart des Jaars 1640, tot op den negenden Junij
des Jaars 1652, wanneer hij zijnen leeftijd eindigde. AG,'iféS
VAN RHEEDE, Weduw van laatstgenoemden Heere, verkogt ele
Ridder- Hofnad, in d~11 Jaare 1654, aan den Heere LOUlS DE
GEER, Heere van Finfpong, in wiens naagellagt dezelve,
voor zo veel ons bewust is, tot heden toe is gebleeven.
Even als de meeste aloude Gefligten van ecnige vermaard.
heid of fierkte, dus heefe ook RiJn/luizen, menigmaaien , de
k~nswisCeiingen van den Oorlog en veelerhande verwoestingen
ondergaan. De Hollanders, aangevoerd door JOOST VAN LALAING, fiaken 'er, in den Jllare 1481, den brand m. Ungeveer vijftig jaaren lanter, toen de Utr2chtCche Bb/chop met
een goed gedeelte der Lm;czaaten overhuop lag-, om dat de
eigenaar van dit Huis de zijde der laatstg:.:melden hieldr,
wierdt het ten grooten deele in kooien geleid. Eindelijk vernestelden 'er zich de Fran[chen, in den Jaare 167~, en hiel·
den 'er, een geruimen tilll, hun verblijf, zonder, evenwel,
'er groote fchade te veroorzaaken. Van hier dat het tegenwC0rdige Gebouw, van zijne aloude oorfpronklijke gedaante,
zeer veel verlooren heeft. De zwaare Torens, met welke
het vo,lrzien was, zijn al voor langen tijd verdweenen. Het
tegenwoordig Gef1::gt. wanrfchljr.lijk, omtrent het midden der
jongstvoorgaande Eenwe, door Heer REINOUD VAN TUYL van
Sefoo;,~ed{en. gebouwd. is een groOt Vierkant, van regelmaatigc Bouworde, en, zeden dien tijd, zo wel van buiten als
van binnen, merkelijk verbeterd en verfierd. De legging daar
van is zeer voordeelig en aangenaam, aan den zo gClluamdClI
Vaart{chen R hijn, midden in eene ruime Graft, omring,l
van uitgebreide Hovingen en lustige plantaadjen. VerCcbeiden
zeer aanzienlijke Voorregeen zijn aan dit Huis verknogt. Onder andere heeli: de Heer daar van het regt van lwaanedrift,
en !la:lt alleen aan hem de begeeving van de Predikantsplaats
te ]utfûas. Dat hij, daarenboven, alle voorregren en gereg(igIo628,

kerken.
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tig-heden van Ambagtsheere van Rijnhuizen bezit, hebben wij
boven reeds aangetekend.
Zie Utrtchtsch P !actlalooek; BURMAN,
'jaarboeken; M.<\TTHlEI Anna/es.

RVNSIlURG;

zie

Utf~

RHYNSBURG.

RYNSBURG, voormaals Riinshurgtlmhagt gengamd, in Zuland, op het Eiland Walcheren. onder de Heerlijkheid van
Oostkapelle , is een deftig Huis. met onderhoorige Land-erijen,
weleer de eigendom der bij ouds vermaarde Abtdije van Rh/inshurg, in Ho/knd, in de nabuur[chllp van Leiden, en, door
Graaf DIRK DEN VI, daar aan ten ge[ehenke gegeeven. tel"
groote van tweehonderdvijftig Gemeten Lands. lVIeer dan
één, zo HollandCche en ZeeuwCche, als Vlaam[che Graaven~
vergunden, in den aanvang der Dertiende Eeuwe, aan de
Landerijen, onder R~insourg behoorende , vrijheid van alle
Lasten en Beden, voor zo veel hunne bijzondere regten aanging. Sedert de verandering van Regeeringe, verkogten de
Staaten van Hollal1cl, in den Jaare 1579, het Huis en de
Landen van Rijnsburg, als een vrij Allodiaal goed, aan Jonkheere ALEXANDER VAN IIAULTAIN, voor achtduizend zeshonderd zesentachtig Guldens. Naderhand is 'er eigenaar van
geworden de Heer Mr. WILHEM VAN elTTERS, Oud - Burgemeester van Middelburg, die, zo aan het Huis als aan de
plantaadjen, zeer groote fommen befieed, en aan 't een en
ander een luister en fieraad heeft gegeeven, waarom ze onder de aanzienlijke Lusthuizeu van het Gewest eene voornaa.
me plaats verdienen.

Ryp, (DE) een Regtsban of Ambagtsheerlijkheid, met een
groot en welvaarend Dorp, in het gedeelte van het Noorderkwartier V2n Holland, het Baljuwkhap 'JItJn de Nieuwburg,,,
genaamd. Ten Oz'sten grenst het Dorp aan de Becl11per, van
welke het alleenlijk door den Ringfloot is aCge[cheiden; ten
Westen llrekt het zich uit tot aan het Dorp Orl/ft, waar
med$
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mede bet, ten a~llzien van het Regtsgebied , tOt in het begin
der naastvoorgaande Eeuwe, plagt vereenigJ te zijn. Indien
men de gedagte van I11.é.LlS STOKt: voJge, kan lllell de reden
der benaaminge in de volgende Rijmregels vinden.
"
"
"
"
"
"
"
"

Beoosten Graft zet men een I-luis,
Daer bij word opgeregt een Kruis,
Een Rijp (Rnps) viel uit de boom in 't gras ~
Men dee dd] om~~lJg op dat pas:
Van die tijd af, de plaats beroemt,
Die word nog huiden RlP gcnoemt.
De Kerk f1:aat nog op die grollt,
Daer 't Kruis nog tot d,;: Godsdienst fl:ond."

Hoe 't hier mede zij, tie Rijp is niet zeer oud, en bn nief
veel vroeger d::m in het einde der Veertiende Ecuwe a:mg-c_
leid zijn, naardien men vindt aangetekend, d~t het Oktrooi,
waar bij verlof wierdt gegeeven, om het Ei;and, vvanrop het
Dorp legt, te mogen bedijken, gedaZle~end is in of omtrent
het Jaar lE50. Lanf-zaam ging, in 't ccr5t, de nanbotlw van
Buizen voort. LfEGIVATER. die in de voorgftaHlc Eeuw
leefde, verhaalt, in zijne jonkheid eelle Ollde Vrouw gekend
te hebben, welke geheugenis droeg. dat in de Rijp, Kerk,
Klokllllis noch Kapel, maar flegts, op zekere pl:la!s, een rood
Kruis fl:0I1dt, bij 't welk, volgens d~ gewoonte van dien
tjjd. de ingezeetenen, 's avonds, het Lof van de Maagd
:MARIA kwamen zingen. Volgens de a~ntekening van dien zelf..
den Kronijkfchrijver, heugde het zijner Grootmoeder, eene
Oude Vrouwe, in den }asl'e 1(;0';', in haar negemigfte jaar ge.
florven , dat in de IU;'p !liet meer dan veertig lbizen !l:oudeu.
Sims men zich v:m hier op (Je Groote en Kleine Vis!èherij, als
mede op het maaken van Z,.!ildoek en ::ndere Scheepsbehoeften, begon toe te leggen, groeide dit get:!] :111cngskcns, en
was, in den raare 1632, tot w('Ïnig minder d3n zeshondcrdvij"rig opgeklommen; betbande , in l~C uitgefb:kthciJ, bijkans
driehonderd Roeden, llJet vrrfc ..'.:J"n <èrrauren, St~egen en
Buurten. lVIerl:tEjk, q.:~~r, is dit g~'ul, ll1 vûlgenden tijd.
verminderd; ontmoeter.dt: lll\;il, aan de zijde van Graft, en
alzo
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alzo in het 'Nestlijke gt>deelte van het Dorp. groote plekken
ledig n grond, of met bOllmen beplant, op welke voor maal,
HUIzen (lotlden. Aan het zeer aanmerkelijk verval der boven.
gemelde Visfcherijen. moet dit. voornaamelijk, worden toege..
fchreeven.
In den Jaare 1467 bouwde men, jn de Riip. eene kleine
llOlIten Kapel, wdke, in den Jaare 1523. in eene fieellen
Kerk veraI·del'd wierdt, om vervolgens, in den Jaare 1635"
plaa[s te ma"ken voor eeIl vee) aanzienlijker gehouw, met een
fraaien Toren en kur;llig Speelwerk. Reeds vijf jaaren te
vooren hadt men 'er eelle TJláa:f, als mede een Raatlhuis ge.
bouwd, zo fI aai en zindeliJk, dat het, in zijne foort, ten
phtten Lande, nergens eenen weergal! heeft. De DOQPsgezÎurten. wier Gemeente, in vroegere dagen, hier zeer talrijk
plagt te weèZt:lJ, hebben 'er IUsgel!jks eelle zeer aanzienlijke
Vergaderplaats, ru'm en hoog, en van twee GaHerijen boven
elkander voorzien Het Gebouw wierdl kort naa den zwaa..
ren brand vnn het Ja'lr 16S4 gefi'gt. In deezen brand wierde
ook de Kerk der Ht'rvormden iu eenen a~chhoop veranderd.
Die' in dt!lzelver plaats gebou,vd is, en nog tegenwoordig
fraat, is niet zo f, aai als de voorgaande, doch munt evenwel
uit boven de mteste Kerken tel) platten Lande. Men ontmoet daar binnen een deftig Orgel. De Hoogleeraar ADRIANUS
ltELANDUS, gelijk ter zijner plaa(ze is verhaald, in de Rijp
gebooren. legt in deeze Kerk begraaven. Men leest aldaar
Jaet volgende Graffchrift, door hem zelven gemaakt:
" Terra tegit cineres, qure cunas prO'ebuic olim,
~. Princtplllm curfus lIId,;que faéta mei.
,. Qui'quis es, incertre l1:adium decurrere vitre
,. Dum licet, ante oculos meta fit osque mos.
,. Conficimr fpatium dispar , verum exims omnes
" Vnus, e't h~c hora te quoque forte manet.
" Ergo vive Deo, prrepone reterna caducis,
" Atque a:Jimi potior fit tibi cura rui.
" QuiJquid ai;:is, paterisve, tuis Chri!1i exprime mores.
" Non alià fas eil: fcandere ad ail:ra vià.."

De Ambagtsheerlijkhei.d, welke, io de Quohieren der Vcrpon-
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pondingen , voor zeshonderd negenëndertig Morgens en hOl1'd
derdvierenvijfdg Roeden Lands franc aangetekend, behoorde
weleer aan de Graaflijkheid van Holland. In den Jaare 173ó
zijn de Regenten van het Dorp, door koop uit 's bndrch~p5
Domeinen, daar van eigenaars, en dus hunne eigene Ambägts.
beeren geworden, voor de fomme van zestienduizend en zeshonden.1 Guldens. De Reget!ring van de Ri/p beibat uit
Schout, vijf Schepenen, die te gelijk het Burgemeester of
Regent[chap waarneemen , en veertien Vrued[ch~ppen, nevens
cenen Sekretaris. De Hervormde Gemeente behoort onder de
l(!asfis van Lilkml1fZr. Tot b~fluit van dit Anik<:l lt'kenell wij
nos aan, dat de RIJp, in het korte tljdvertoop van twintig
jaaren, driemaaIen een prooi der v19mmen wit;;dt, welke verwoestingen aanrigtten, die, ware het niet lle Net'st duür den
voordeeligen handel, welken. omtrent dien t;jd, de Hl5ezeetenen dreeven, voor ollherlh:lbaar mogten worden aangezien.
De eerll:e ramp, en wel de zwaarl1e, viel voor in den .laare
l654. Bijkans drie vierde deelen van het Dorp veranderdeIi
daar door in eenen puinhoop. De fraaie Ktrk met haaren
Toren verteerde geheel en al. Het getal der verbrande Woonhuizen wordt op vierhonderddertig , dat der Pakhuizen,
Schuuren en Hekelhuizen • op honderdvijftig begroot. De
twee andere afbrandingen 1 ongelijk minder in uitgefl.rektheid
en [chade, vielen voor in de J1aren 1667 en n'74- Der optekenil1ge niet onwaardig is het, dat het Raadhuis, onder alle
deeze verwoestende ongelukken, behouden is gebleevel}.
Zie LEEGWATER
en de Rijp.

,

Klein Kronijk "mI Graft

RVZENBURG, eene Ambagtsheerlijkheid, in het Overkwartier des Stichts vin Utrecllt, beflaande in haare uitgebreidheid
honderdtweeënvijfdg en eene halve Morgen Lllllds. Na ge.
noeg wordt zij, aan alJe kamen, van de hooge Heerlijkheid
Dt';ebergen ingeDooten. In de Heerlijkheid, welke haarell
eigen Schout en Sekretaris heefe, en aan de Provincie van
Utrecht leenroerig is, telde men, in den Jaare 1748, negen

Hw,..
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HUIzen. Volgens zommigen zou de Heer van Rljzenhllrg,
weleer. zijne eigen Diergaarde gehad hebben, op eenen Berg,
tusfchen Zeist en IFolldenherg gelegen.
RVZENBURG, ([Jet Huis) fbande in het Zuidlijk gedeelte
der frraks genoemde Ambagtsheerlijkheid, en tt welk, naar
alle waarfchijnlijkheid, daar aan den n:tam heeft gegeeven,
is, zo als des zelfs uitwendige gedaante genoegzaam uitwijst,
van eene zeer hooge oudheid, en in 's Lands Gefchiedenisfen
vermaard om zijne ongemeene frerkte, en gun1li ge gefchiktheid, uit men hoofde ,om, in de binnenlandfche twisten_
wel'ke de Gewesten beroerden en verwoestten, tot eene plaats
van verfchlliliDge en wgenweer te dienen. Van hier dat het
Huis, reeds zo vroeg als in den Jaare 1274, door GYSBRl!.GT
VAN AMSTKL, wierdt onder den voet gehaald. Niet lang,
l1ogthans, bleef het in dien gehavenden naar. Drieëntwintig
jaal'en daar naa wierdt het, door den toenmnaligen eigenaar,
WILLEM PROEIS , wederom opgebouwd. Op het .laar 1374
vinden wij GHiSEBRECHT, of GYSBERT VAN ZUILEN, Heer va,.
Abkoude, als eigenaar genoemd. Deeze fiondt het Huis, met
deszelfs toebehooren , af aan zijnen Natuurlijken Zoone JOHAN
VAN LIMBEEK, die het, gefierkt met WrLLll.M, Heere va,.
Ahkoude, wettigen Zoon van gemelden GYSBERT, verkogt aan
ZWEER VAN VIANEN, Hare van Oaïjk, wiens Zoon, GYSBERT VAN VIANI!.N, in de maand Augustus des Jaars I ~97,
daar mede wierdt beleend. Hij bleef in het bezit van het
Huis en de Heerlijkheid, tot in den Jaare 1434, wanneer de
beleening daar van overging op zijnen Zoon GVSBERT VAN
VIANEN de Jonge, welke het, bij zijn overlijden, in den
Jaare 1464, naliet aan zijnen Zoolle ZWEDER VAN VIANEN.
Deeze hadt twee Dogters; eene van welke, GYSBER TA ge.
naamd, in den Jaare 1492, gehuwd met GERARD, natuurlijken
Zoon van GERARD, den Tweeden van dien naam, Heere "alS
KlIi/enbu"gJ met het Huis Rijzenhllrg, en des zelfs onderboorigheden, op den vijftienden September des Jaars 1517,
wierdt beleend. Met toefiemming van haaren Man, deedt zij
.mand van het Huis en de Heerlijkheid, in de maand Maart
des Jaars 1530, ten behoeve van haaren Zoon GERARD VAN
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XUILENnURG, die, vijfden j:taren laater, 't een en ander, bij
zijn overlijden, nlaliet aan zijnen Zoone WILLEM VAN KulLENBURG; wiens Zoon, JUSTus, hebbende den naam van KUI.
Ll!NBURG afgeleid, en dien van RYZENBURG aangenomen, in de
rnll:lnd Junij des Jaars J60S, de beleening d3ar van ontving.
Naa dat eerst zijn Zoon BERNARD, en vervolgens de Zoon
van deezen, JAK on , een geruimen tijd, eigeliaars van het Huis
geweest w~ren, verviel het, bij het overlijden van den laatst_
genoemden, met welken het mannelijk oir was uirgellorven j
op zjjne Zuster GEERTltoID VAN RVZENBURG, die 'er, in Ja...
nUlrij des Jaars 1686, mede beleend wierdt. Zij was ge..
trouwd met !tORNEUS FRANÇOJS VAN HI!.EMSKERK, "rijheer
"on IncrJUrl en Longueville, in wiens Getlagt het bleef tOl
in den Taare 1768, wanneer Vrouwe MARTA ANNA G5:EllTRUID
VAN BEMMEL, Weduw van den Beere JOOST Hi:NDRIK BALDEWYN VAN HARTEFELD, daar mede wierde beleend.
Toen de Edel Mogende Hecren Staaten des Lands van
Utrecht, in den Jaare 1536, verrcheiden heerlijke goederen,
in hun Gewest, voor Riddcrmaatig verklaarden, verkreeg ook
het Huis Rij;;enburg die Voorregt. Nogthans vinden wij niet
meer dan eenen eigenaar genaamd, die, wegens hetzelve. in
het Lid der Heeren Edelen des Laodfchaps befchreeven i.
geworden. Deeze was ]l'STUS VAN RYZENBURG, verkooren
op den "ijftienden Junij des Jaars rS97. doch, op den ne.
genëntwintig1l:en December des Jaars 1618, daar uit »"erlaaten,
hoewel hij nog zevenëndertig jáaren daar Dall leefde, als zijn..
de gellorven in den Jaare 1655, in den ouderdom van eenen.
llegentig jaaren. Gelijk zijn Vader. om dat hij, nevens aJ].
dere Edejen , de herftelling van ingelloopene misbroiken hadt
begeerd, in de ongenade van den Eogelfchen Graave VAN
l.EtoESTER was gevallen, dus hadt deeze zijne pbats onder de
Ridderfchap yerlooren, om dat hij niet van de blind van
l'rinfe MAUJlITS wilde vliege!.
Zie Utr,chtsch PlaC(lOlóoe!t; J. WAGENAAR. ,
rad. Hijl. Deel VIII en X.

een Ambagt en Dorp, in Zuidkol/anrJ, meer
in de Zwijndrecntjcnewaartl, hebbende eene e;gen

'.RYSOORD,

b~l'çldelijk

Ker~

RYSWYK.

-----------------------..::.St
Kerk en Predikant, behooretlde onder de Klasfis van Dord.
AIl::;:r kgt een groote Brug over de Waal, voor den
doortogt ua R#lerdam, aan welken Tol betaald warde.
reç,~t.

RVSWVK, .:en klein Dorp, iu Gelderland. in de Neder..
Betuwe, ::;m dei! RlJijn, of, zo als die ti 'lier hier begint ge.
noemd te \wrden, de .Lek, :aalt de overzijde van PFiik bij
Dut.Ir/lede. In de Lijst der goed:!ren van de Utrechtfcha
Kerk, to~ welke dit lUjswijk, eertijds, heeft behoord, draagt
het d~11 num van Vi./a. 't Omegt leiden zommigen hier uit
af, dat het weleer Stads Geregtigheden heefe bezeeten. Want,
het is bekend, d3t verfchddeu andere Plaatzen dus geheetell
wierdeu, die klaarblijkelijk dusdanige Geregtigheden niet be.
zaten. Rijswijk legt in een aangenaamen oord, zijnde omringd
van vrugtbaare Koornakkers. Het heeft eene eigen Kerk en
Predikant. Men heeft 'er een Veer over de Rivier. 'Er !laat
.een lIeerenhUis, lioekenburg g@naamd.

RVSWYK.

insgelijks een Ambagt en Dorp van dien naam, in

ZuidhlJtlanJ, in het Land van .ditena.

De uitgebreidheid des

Ambagts warde op driehonderdachtennegentig Morgens en vierhonderd Roeden Lands begroot. Bij de opneeming van Huizen,
van den Jaare 1632, wierdt derzelver getal op zeventien, en.
honderd jaaren laater, op zevenëntwimig begroot. De le~ging
van het Dorp. langs den lVIaasdijk , iets meer dan een half uur
gaans ten Zuidoosten van de Stad IJ/ouriricncm, is zeer ver.
maaklijk , van wegeu het hoog opgaande Geboomte en de vru;;tbaare Zaailanden • aan welke hee aan de binnenzijden grenst.
Het Koor der Kerke, die kenmerken van hooge Oudheid
draagt, is al voor lang inge11:ort; eenige brokken Muurwerk
zijn 'er van overgebJeeven. Aan de Kerk fulat een lange
Toren, van boven plat. Een weinig buiten het Dorp,
beneden den Dijk. fiaat het Bui; Ie RijJUJiik. van ouds,
gelijk nog heden, de eigendom en verblijfplMs van den Heen:
der Heerlijkheid. Het is een ouderwetsch vlerkant Gebouw.
lIIet een Voorplein van eene ronde gedaance, binnen ecn Muur
lJefiooteo; dit alles is uit eene diepe Graft opgehaald. Het
liiii 2
is
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is een mengzeI van oud en nieuw, doch de Grondllagen , diO
zeer vast en !terk zijn, heugen etlijke honderden iaaren.
De Heeren VAN RYSWYK zIjn onder de vroegfie Edelen
deezer Landen bekend. DODO VAN RYSWYK was een der On~
dertekenaaren of Getuigen van den Giftbrief , door Graaf DIRIt
DEN V, op den zesentwintigfien Jl1lij des Jaars 1083, ten
behoeve van de Abtdije van Egmond verleend, en waar bij
aan dezelve verfcheiden Voorregten wierden afgellaan. Onder
de Edelen, welke over het Verdrag, als Getuigen fionden p
waar bij het oudfie gedeelte van Holland, door Graaf DIRK
DEN VII, voor een Leen van het Hertogdom Brahant wierdt
verklaard J leezen wij ook de naamen van 4ARNOUD, HENRIK
en JAN VAM RYSWYK. Ook wierdt de laatstgemelde genoemd
onder de misnoegde Edelen, Qver het huwelijk van den Graave LODEWYK VAN LOON met de Graavinne ADA, en welken
zij, diensvolgens, den voet zogren te ligteu, om dat zij
voorzagen, buiten den Graaflijken raad en allen bewind te
zullen gehouden worden, Nogthans fchijnen de twee eerstgenoemden, AARNOUD en HENRIJ[ , in andere begrippen gellaal!
te hebben. .Althans leest men in een en Brief, door GraavilJ
ALEID, weduw van DRIK DEN VlI, en moeder van Graavinne
ADA, aan JAN, Koning van EngelantI, over het huwelijk van
haare Dogeer met den Graave VAN f.OON, gefchreeven, onder
de nllamen der Hollandfche Edelen en Dienstmannen , op wier
raad of met wier toe !lemming dit huwelijk was gefiooten.
ook de naam en van AARNOUD en HENRIK VAN RYSWYK. EenelJ
GOIl.VELYK VAN RYKWYK vinden wij genoemd, onder Graaf
FLORIS DEN IV, die in den Jaare U35 omkwam, en in den
Jure uH WILLEM VAN RYSWYK vermeld, als hebbende, ne-.
vens nog twee Edelen, gellaan over eene belofte, door de
WethouderCchap van Ut,."ht, aan Graave I'LORJS DEN V ge-.
daan, bii welke de eerstgemelde zich verbondt, de Stad voor
den qrGIiVe en Jijne naakQomelingen altoos te zullen opea
houden, mid, hij de beCcherming der Stad en der Wethou.
derCchap op zich nam. Jonkheer KORNELIS VAN RYSWYK, in
den Jalre J5711 , Slotvoogd van het Kalleel te M,denhlii.
was zo fierli verknogt aan de belangen des Konings van Spalh

t' , dat
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Vaar digden hadt gezonden, om met de Wethouderfchap dNer
het Ka!l:eel in onderhandelilIg van overgave te treeden , hij
middel vODdt om dien handel, eenige dagen, te doen draalen. Sedert koos hij '8 Prinfen zijde, doch behieldc de Slotvoogdij, om zijne bekende eerlijkheid; van welke hij, in hef
vo\~~~de jaar, eene duidelijke proeve gaf, in de edelmoedige
afwIJzmg van den Graave VAN BOSSU, bij hem aanzoek doen.
de, met fireelende beloften, om. door verraad, de Stad eu
het Ka!l:eel in Spaanfche mag,t te leveren. RYSWYK bleef in
~iinen post. en den Stnaten getrouw, tot :zijnen dood toe,
welke in den Jaare lö87 voorviel.
Zie

GOUDHOVl!.N,

Krrmijk.

R\'SWVK, eene Hoöge Heerlijkheid en Dorp, Îll DeljitJniJ,
gelegen tusCchen '$ Gt'oavenhage en Delft, aan den iindelijk
bearaaten en fraai beplanten Rijweg. welke wn de Hofplallts
na de gemelde Stad loopt, een groot half uur gaahS van del
eer!l:e, en drie kwartieren uurS gaan van de laatstgenoemde!
Plaatte. Het eerfie gedeelte draagt den Ilaam van den Rij'"
'WijkJe hen • het ànder dien van den DelftfeMn Weg. Mèli
ontmoet hier den vermaarden Hoornhrug; àls zijnde de plaats,
bij welke de Gezanten vàn uitlandfche Mogendheden; wan"'!
neer zij. binnen '5 Oraavenhage, eene Itaatelijkè lnttooe tul..
len doen, ontvangen worden door de Afgevaardigden de~
Algemeene Stnaten. Het Ambagt van Rijswijk is, naast dai
van Maaslantl, het grootfte vàn DelflanrJ. Volgens de laatftd
en na:!Uwkeurlgfie öpgaveu, in de Quohieren vim V<trpontliriill
gen, wierde de uitgebreidheid bepaald op tweeduizend iesOi
nonderd en tachtig Morgen~, viethonderd negenëntliclltig eii
een derde Roeden, en honderdvierenveertig voetert gronds:
Ten aanzien van· het Ambagt· van RIjswijk heeft eené bijzoil..
detheid pláàts. welke. men zelden aantreft. dat de Hoog~
of Halsheerlijkheid en de Ambágtsheerlijkheid daar van nld
in ééne hand. zijn:' de eerUe behoart aan de Stad Delft; dd
andere aan de Regeeting van 's Graavenh,gge. Naa dat; bij
iopdragt der Graaflijkhei\i v.an Hoiland , de Heer KeR.,étii
Ii ii i l
i\iifj
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Prefident vsn den I fove van Holland. de Hooge Heer:lijkheid van Rijswijk hadt bezeeten tot zijnen dood toe, wel.
ke voorviel in de maand September des Jaars 15~o, nam deStad dezelve in Pandfchap van de Hollandfche Rekenkamer,..
en dcedt 'er eenen Baljuw annnellen. Naderhand heeft de
Gra~flijkheid de Hooge Heerlijkheid wederom aan zich getroUen en behouden, tot in den Jaare 1718, wanneer zij
dezelve, van nieuws. aan de Stad Delft in pandfchap gaf ~
die 'er voorrs den Baljuw en Sekrenris. het Lijf!1:raffelijke
betreffende, gelijk ook, op belloeming V:lll den Baljuw. veertien Welgeboorelle Mannen, aannelde. Sedert ongeveer zeventig jaaren, neemt de naljuw van Delft ook dien post te
Rijswijk waar. - V~Tat de J\mbagtsheerlljkheid betreft, hier
omtrent ontmoeten wij geen vroeger be[cheid 1 dan van den
Jaare 147,4. Volgens Handvest van den twimig!1:en April diens
jaars, wierdt dezelve. door Hertog KAREL VAN nOURGON}E ,.
gegeeven aan lorum, Grt/II,ve lot NI1!fau. lol Piûnln en 181:
Diest f en Heere van lJreda. Naderhand, te weet en , in den.
Jaare 1557 wierde de Ambagtsheerlijkheid. door Prins WIl...
1.EM DEN 1, als eenen van 's Graaven Erfgenaamen" opgedraa.
gen aan,..bovengemeldeu Preûdent JUr. IWRNELIS SLUIS, terwijl
deeze reeds de Hooge IIeerJijllheid bezat. Jonkvrouw MAR·
G,ARETA- SU1S-; dogter en er[genaame -van ftraks genoemden
Heere, gehuwd met den Htlogedelen Heere ADAM VAN DER:
DUIN, HiJ,ere van 'sGrnlWem'1I1er, bragt de Ambagtsheerlijk~
h~id oyer. in dat, a~l1zienJijk; Gcilagt. waar in dezelve gebIeeven is, tot in den Jaare 16RR. Jonkheer NLKOLAAS VAN DEL
DUIN, Agter - Kleinzoon van llrnks genoemden, verkogt toen
de Ambagtsheerlijkheid ",all Schout, BurgemeesteI;s, ,en Vroed..
fchappen van '" GrfJtJ'IImIUlgfJ. die vervolgens. tot heden toe"
eenen Ambllgts)Jeer, of Sterfheer van Rijr'wt".jk. z:jnde ge
meenlijk eenen der Burgemeesteren , hebben .a.angefteld.
War het Dorp Rijswijk aanbelangt .. in een 2eerv1\angenaamea
~n vrugtbaaren oord van uitmuntende; Zaai en Weilanden'.
met eene menigte fraaie Lusthuizen doorzaaid:., légt, hetzeJve.
ten Westen van den Straatweg. loopende, lJijkans;'ev:él1'Wijdig
met den Delfrfcneri Vliet, op de Trekv:tart ;wéfke, op deB,
afHand van weillig meer dim vijf Mimnen. .gaans, voorbij he~

SUIS,

Dorp

R YSWYK.

CHuis Ie)

55

Porp firoomt, en !net welke bet Dorp, door middel van
eene gegraaven Vaart, gemeenfchap heeft. Het voomaamUe
van ~/jswijk beilaat uit eene lange en breede Straat, in wel.
ke, eu elders, men, nu ruim veertig jaaren geleeden , drie.
honderd vijfentwimig Huizen tdde, en onder deeze eenigen
van geen onbevallló aanzien; als mede vijf Molens, . eene
$teenplaats eu twee Vogelkooien. De Kerk is groot en met
yerfcheiden Kapelgevds uitgebouwd; twee diergelijke Gevels
naan voor de Toren, die hierom teu Kerkdake fc:bijut uit tt
rijzen.

or

RYSWYK, (HJJls te) bij zommigen BûvUère
SdI/fin..
• ;gt, bij anderen Nieuwbu1°g genaamd, om dat ·de Hertog
"all Pallz - Nieuwourg daar van den eerfl:en fl:een geleM
heefe, legt omtrent tweehonderd Roeden ten Westen van het
flraks gemelde Dorp van dien naam, aan de Zuidzijde van
de Zandvaart. Volgens zommigen zou, wel eer, Prins MI\URITS, op deO grond, welken thans het Lu!thuis be(]aat, eeni.
ce aanzienlijke Paerde/lalletJ gehad hebben. Zij bouwen hunn;
meening 0i' eene aanhaaling uit J. \fAN DU DokS j BeJc111 ij...
"ing van ~s Cr/10 ven !zpge t alwaar hij zegt t

" Den dapperen Mauries, die fijn Vijant dède vreefeIt
" Voor het gelult alleen van fijn beroemde Naem z

u Had hier zijn Paerdefl:nl."

Hoe 't zij, het 11uis te Rijf1V!jlt is éen Vorfrelijk celligt,
illllgeleid, .iR den J::are 1634, door FREDRTK HENRIK , Prini
"aH Orllflje. onder het opzigt van den vermaarden Bouw..

kunftenàar

JAROB .VAN KAMPEN.

Men nadert de toegangen tot

het Huis. over eenen brug, leggende over den boven gemel.
den Zandvaart, door eene lieenen Poort, die met de Wapens
der Prinfen VAN OllANJE praalt. De Poort zijnde doorgegaan.
Iroomt men in eene lange en breede taan, met hoog geboom.
te beplant. Ten einde van deeze Laan koomt men bij eene
tweede zeer fraaie Poort, in den boogen Voormuur, die den
Voorhof 'van het Gebouw affluit. Ter wederzijden der Pootlii ii 4
te
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te heeft men ruime Stallingen, de Wooningen van den Kaste..
lein van het Huis, van den Tuinman. en verdere getitnmer...
ten, tot andere oogmerken bell:emd. Den Voorhof 'lijnde
overgegaan, nadert men eene fraaie Baluster. cosfrnen welke
men, met eenige trappen, opgaat na een klein der Voorhof,
langs welken men tot het Huis koomt. Hêt is geheel in de
breedte gebouwd. en befl:aat uit drie Paveljoenen. Het middenfte is het hoogfl:e, de twee andere, op de hoeken, zijn,
door middel van andere Gebouwen, daar mede vereenigd.
De boofdiMang. langs eeni~e trappen, is in het MiJdel- Pa·
veljoen. welks Agrerg('vel een weinig uitrpringr, en een Bal.
kon heef" dat nog verder uJtll:eekt, en (lP vierkante Zuilen
ruS[. onder welker gewelf men in de Tuinen, agter bet
Huis, afklimt. De hoven en beplantingen, hoewel, in ver~
gelijking van die der overige Stadhouderlijke LUMbuizen, niet
zeer uitgebreid. munten uit door de verfcheidenheid en fraai.
heid der verfchieten, welke men, ginds en elders, aantreft.
Vooral heeft men, uit de middendeur , in den Aglergevel,
langs eene breede Laan, een verrukkelijk vergezigr; bet ein·
digt op den Toren der Nieuwe Kerk te Delft.
Het Huis te Rijswijk. 't welk, bij de verdeeIing der
naal:tatenfchap van WIL L E M DEN IU, Koning van GrootBrÎtlJnnt"e, op' den Grootvader van den tegenwoordigen
Erffiadhouder, en vervolgens op zijne Hoogheid zelve
i& gek oom en , is vermaard door de Vredehandeling , in
den Jaare J697, tusrchen de Koningen van Spanje. Frankrijk en Engeland. het Duitfche Keizerrijk en de Veréénigde
Nederlanden, alhier gehouden. Daar wij OI1S bevlijtigen, zo
vee) doenlijk is, de meest gewigtige voorvallen onzer VaderI1Indfche Gefchiedenisfe in ons Woorden hoek te vlegten, zal
een kort verllag der vermaarde z3menkomll:e, vertrouwen wij,
den Leezer niet ongevallig zijf!.
Het Zweedfche Hof, in den Jaare 1696. 7;ich als Middelaar, tusfchen de Oorlo~voerende Mogendheden, hebbende aan..
gebooden, was het Hof van Weenen 't laadie, wel~ de toe(temming gaf, om, onder diens tusfchenkomst, van Vrede co
fpreeken. Ver[cheiden Plaatzen wierden tot de bijeenkomst
voorgetlagen. O. Kei.zer verklaarde zich voor ,dk,n. Men/tl

of
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of Frankf!),-!; de Staatell en de meeste Bondr:enooten voor
eene Plaats in de Veréénigde Nederlanden; anderen voor
Maafl; ic'zt B:'edil, of ook wel Nieuwl1iegen. De Fran.
fehen noemden, in de maand Januari} des Jaars 1697.
'$ Graavl'a/zag...
~:jndeli]k deedt CALLIERES, een der Fran.
fehe Gezanten, een bemiddelenden voorl1ag; volgens deezen
zonden de (';t:zanten der Bondgem'lOten in 's Rage, de Fran.
fehe Gemagtigde\1 te Detje zich onthouden, en de Plaats der
zamenkomllen zijn hier of daar tusfehen beiden. Deeze inval
vondt genoegen, en wierde firllks htt Huis te Rijswijk, al.
aan den vool'fiag best beantwoordende, tot de handelplaat9
gekoozen, met toeHemming van den eigenaar. zijne Groot~
Britmmiij:he Majelleit. Wonder wel was het Huis tot zulk·
een oogmerk gefehikr. Ter wederzijde eener Groote Zaale.
vindt men in hetzelve twee ruime Kamers agter elkander.
Agter de laatae van dit paar Kamers, heeft men twee Ver.
trt'kken, aan elke zijde, en dus vier in 't geheel: nog ver~
der, midden in 't gebouw, is eene groote Kamer, haar uit.
zigt hebbende op de Tuinen ageer het Huis. In de batstgemelde Kamer zouden de Gezanten des Konings van Zweeden,
alt Middelaars, bij een koomen. Ook reeden deeze alleen
door de Groote fieenen Poort, langs de Middellaan , na het
Huis, en traden daar binnen langs den grooten Ingang, boven
vermeld. Ter voorkoominge van gefchillen over den rang_
badt men, ter wedereinde van het Boseh, eenen Brug over
de Zandvaart geleid, en daar nevens eene opening in den
Muur gemaakt, welke den toegang verleende in de beide Zii~
laanen, lIa de twee Vleugels, tef wederzijden van het Huis
loopende. De Gezanten der Bondgenooten, koomende uit
'$ Grat1venhage, reeden door de Poort aan de regter zijde.
langs de eene Zijlaan, na de regeer Vleugel' van het Huis s
en vergaderden in de twee Kamers aan de regter hand der
Groote Zaale; bedienende zich voorts van de twee Vertrekken
agter dezelve, om te fpreeken met de bemiddelende Gezal1-.
ten, wier Kamer digt aan deeze Vertrekken kwam. De Fran.,
fehe Gezanten van lle/j't koomende ; reeden na, en kwamen
in het Huis aan de linker zjjde; maakende voorts het zelrdll
gebr!lik van de Kamers en Vertrekken J aal) die zijde der

<;iroQte
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Nam eenige voorafgaande fchikkingen, wierde de negend~
Maij bepaald tot den dag, op welken men, van de Onder..
handelingen, eellen aanvang zou.ie maaken. De Zweedfche
Gezanten, KAREL BONDE, Graaf "tin Bioernoe, en NlKOLAAS 1
BtJnJn J'tlfl t.il!ierO?f, van welke de laatfl:e het woord voercle, waren ele t.'erae J die, in den 2gtermidè:tg, zich der...
waarts begaven; zij zaten in eene Koets, met zes paerderl
befpannen , reeden door de Middenpoort langs de Groote
Laan, lla het Huis, en daar binnen getreeden zijnde langs den
Grooten Opga::g, vervoegden zij zich in de Kamer, die
voor èe MiJdelaars bcll:emd was. Kort dur op volgtie de
:Baron VAN PREIUIGYER, Gezant van den Keurvorst van Beije';'
f'en; vervolgens de Getnagt:gden der Algemeene SlaatC!l: dee..
%e waren ANTOlW HlHNSlUS, Raadp';llfionaris van Hollat;d l
Jt\KOB BOIlEEL, Oud - Burs-emeester van A/lJflert!:lm; E\'ERARl1
VAN W;::EDE, Heer van Weede en DijltvelJ~ en Jr. WILLÈ:\f
De Hl!er MRKEL overVAN HAREN, Grietman van 't Bilt.
l~edt ge'luurende de Vredehandeling, Thans verfchecllen de
Keizerlijke G,:zanteli, ALEXANDl1R, G"uoj 'Van Kmlliitz,
Grallf HKNRIK JOAN V.\N STRAATMAN en ]OAN F!{I!DRlK, rrij..
heer van Seilt rn; llaR hen de Gcvolmagtigden der SpaalJfche
Kroor:e Drm :r:l<\XC.SKO BF.RN~RDo DE LUIROS. RidJer van
St. Jakob, en LODEWYK ALEX:\NDER DE SCOCKAilT, Gi"Ollf
"011 Tirel11o;,t en Bllr~n '!Ian Gat1.óecké; vervolgens de Ge...
magtigden des .Kouings van Groqt-Brifauiile. THuMI\:S. Gl:af/f
"tm Pern!Jr/Jke, , BOIlARD, lJur'-!lrilof'vtlll Vil/iers, en ]OZè'':
WILf.IAMSON, Ridder; eindelijk J naa allc 'deeze, de Gezanten
'fall Kculen. LrJÏlt, Keur -SIX.?/I, [("U,. - Brll~dcnblJl'g, Lq.
i!taringen, de Frtl,..,ki/i:~e Kreits en Wu/'tenóerg. Alle dee.
ze Gèzanten. gezee/en in Koetzen met zes p:erden befpannen, uitgezonderd den Gezant van Lotllfll'l:igen" die van twee
paerden wierdt getrokken, kwamen uit den Rage, en namen
hunnen weg door de openiug in d~n Muur, [cr regter zijde
van de eroote Poort, recuen voorts na den .r.cgter vleugel
van 't Geoou w, en vervoegden zich in de Kamers,' VOOI
hun gefchikt. Omtrent een half uur naa de aankomSt van de
Ge~anten Jer Bondgenooten op het Huls te Rijswijk, verfcheel:en ook die van zijne AlIerèhristIijkfle- Majefieic; deezE!
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Heer van Bdnntuii;
Ridder, Grallf van Crecij; en FRANÇOIS'
DE CALLIERES, Ridder, lIeer 'Mn Ctlllieres.
Zij zaten in
Koetzen , met zes paerden befpannen , en koomende van
Delft, reeden ze door Ide opening in den Muur, ter flinker..
zijde van de Gl'Oote Poort, na de Kamers, aan de flinker.
zijde van de Groote Zaal, voor hun befiemd. Zij, zo we}
als alle de overige Gezanten, wierden, bij hunne aankomst
gp het Huis, door den Heer ROOZEBJOl\I, Agent der Alge.
meene Staaten , ftaatelijk ontvangen.
De eerfie bijeenkomst wierdt befl:ced aan het overleveren
der Volmagten aan de Middelaar" en het regelen van eenigeonvermijdelijke plegtigheden. flet laatfie was ook het onder.
werp van twee of drie volgende z~menkomfien; in eene valt
welke benooten wiedt. dat ieder Gez:mt[chap met tiet meer
dan ééne Koets, met zes paerden be[p3nnen, twee paadjen
en twee Lakeien, te Rijswijk wu mJgen koomen; als mede,,,
dat men alleenlijk op Woensdag vovrmi,jJaJ, en op Saterdag
naamidJag zou vergaderen. Met d~eze voor.:tfgaande fchikkingen hieldt men zich bezig tot den twceëntwintigi1e:1 Maii~'
wànneer' de Keizer:;jke Gez'lnten, uit nanm van z:jne Keizer'.
lijke lVfajel1.~it 'en Vlm het Dllit[che Rijk. hunne e;lè~1ell mm deZweedfchc Gezanten overleverden. Het zclfJe gcf<:hiedde, vervolgens, van ti!d tot t:jd, door de ove:igc Gt:magtiJ,Ien. Die der
Algemeene Staater. vr:rcn de ecrfh:n, welke, op den zeven-,
d<!n Julii, een OJ;:~verp vnn Vrc,le ovcr;avcn. Het zelfde
deeden, eenige dage;] laater ~ de Ei1gelfc11e Gez1nrcn; 't welk,.
egtcr, voor te a~gemcel1 en niets b;'p~a;elläe wierdt a:mgezien,
e'l daarom, op verre Ii~, n:et Z0 veel öpm~rkil;g v(mdt als
de voorflag , wc 6ens eenen algemeenen Vrede, o:ntrent dicll
zelfden tijd, door de Fl :l!:fche Gemllt;rigjcn illbelcvcrd. Vee:
lerhande bedenkingen, om alle we:1;c te cpp~rcn 01'5 'l'lan'
met medebrengt , wierden, op de ondcr!'chciderie O~l' werpen ",
voorgedraagen. Mcn was daar mede bez:g tot op den twill-:
ligllen S,'ptember. Thans w~s het w2rk z'o verre gevorderd"
dat de Gezanten der voornaamlle onderhandelende l\Jog('n,lhe~.
den zich na 't Huis te R:j swijk begaven, met het vl)orl1ee~:
lilen om d~n Vrede te te':enen; dceze waren de Getr.ági!g,lêiï
NlR'OLAAS

AVGtJSTUS DE HARLAl ,

WDEWYlC VERJUS ,

der
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der Koningen van Spanje en Groot- Britannie, en die del'
Algemeene Staaten. Drie Verdragen waren daar toe reeds i11
gereedheid gebragt ; 't verfchil was alleenlijk, welk van deeze
't eerst moest getekend worden. Naa eene wijl twistens hier
over, tekenden 't eerst de Staatfche Gemagtigden, een uut'
naa middernacht. Een uur daar nna volgden de Enge/lehen,
en, naa even lang tijdverloop , de Spl1anfclzen. De wederzijdfche Vertekening der drie Verdragen van Vrede gefchiedde
in een klein Vertrek der bemiddelende Gezanten, agter de
Kamer der Franfche Gemagtigden. De voornallmfl:e bijzonderheid des Verdrags, tusfchen Frankrijk en de Algemeene Seaaten, was, de wedergave van Prmdicheri aan de Franfche
Oostindifche Maatfchappij, door de Nederlandfche, geduuren~
de den Oorlog, op dezelve bemagtigd. Ten zelfden dage
wierdt, door de Franfche Gezanten en de Gemagtigdell van
HUil Hoog Mogenden , een Verdrag van Koophandel en
Scheepvaart getekend. Het behelsde, onder andere, eene,
evengelijke belasting der Ingezeetenen van de Veréélligde
Gewesten in Frankrijk nevens de Franfche burgers en onder..
<laanen; vrijheid voor de Staatfche nderdaanen, om, zo met
hunne eigen als met Franfche Schepen, allerlei Levantfch~
goederen in Frankrijk te mogen invoeren, zouder het regt
van twintig ten honderd, op deeze goederen geleid, daar van
te oetaalen; als mede den vrijen invoer van allerlei gezouten
Haring in het Franfche gebied. Voorts zouden de wederzijdfclle Onderdaanen vrijelijk mogen handelen op de PlaatzeIl
van elkanders opel1baare vijanden, met uitfluiting alIeen val1
Contrabande Waaren. Goederen van beiderlei onderzaatcn.
in vijandlijke Schepen gevonden wordende, mogten, over en
weder, prijs verklaard worden; doch de goederen, aan vijanden behoorende , in Franfche of Nederlandfche Schepen gelaad~n, moesten vrij gegeè"ven worden. Bij een afzonderlijk
pUflt wierden de Ingezeetenen der Veréénigde Gewesten ont-,
heven van de betaaIing der vijf fl:uivers van 't Vat, welke,
in Fr01ilerijlr. van vreemde Schepen gevorderd worden. Bei-,
de deeze Verdragen, 't lantfie van welke vijfentwintig jaaren,
moest duuren, van wederzijdcn behoorlijk bekragtigd zijnde,
wierdt de Vrede, tusfchen deu Koning van Frankrijk en de,
.Alze~
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Algemeene StaatelI , op den vijftienden Oaober in 's GrlZaven_
hage. en eenige weinige dagen daar naa in Frankrijk, open_
lijk en fiaatelijk afgekondigd. Bijkans zes weeken , naa dat de
Vrede, tusrchen Koning LODEWYK DEN XIV en Hun Hoog
Mogenden , was geOooten, gerchiedde zulks, '8 morgens ten
vier uure van den eenendertigllen Oaober, tusrchen de Gezanten van zijne AIIerchristIijkfie Majefieit en die van den
Keizer en het Duitfche Rijk, in de Kamer der Middelaaren.
Men vindt aangetekend, dat men, op den vloer diens Vertreks, een groote Inktvlak ziet, ter gedagtenisre van het gewigtig werk, aldaar verrigt. De Leezer verwagte niet een
verOag der voorwaarden van den RijswiPJchen /Trede, de uit~
heemrche Mogendheden alleen betreffende; dit zou vallen bui~en het plan van een /Taderiandsch Woordenhoek.

Zie .dEles de la Paix
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SAAF f1NGE!Il, volgens BOXHORN, in zijn /{,"Qnijk v.:n Zte.
land, in overoude tijden bij den nanm van Sdaftekijns. P,I.
der bekend, was eertijds eene Landfheek, nevens een Dorpje
vall dien naam, grenzende ten Noorden aan de Schelde, ten
Oosten aan de Landen van den Doele en Kelenes!e, en ten
Zuiden en Westen aan lIy~1er. Ambagl. Sedert meer dan
tweehonderd vijftig jaaren. legt het een en ander onder het
Zeewater bedekr. 't Is twijfelagtig, of dit Difl:rikt tot Oos.:Eenrijks, of Wt Staats. Vla.:mderen behoord hebbe.

Zie

B 0 Xli OIlN.

S. AAGTEN, is een taame!iJk groot Gehugt, in Stants Bra/Jan!, onder het Land van Ku.i.!: en Stad Gratlve. Het Ge-

hugt ontleent zjjne meeste vermaardheid van een Klooster,
aldaar gelegen, aan de Maaze, een groot half uur gaans [Cf
zijde van [{u ik. De Geestelijken van dit Klooster zijn Reguliere Kanunniken van 't Heilige Kruis, en bef1:aan, gemeenji; I{, uit twaalf Priesters en zes Leekebroeders. Een Prioor,
OLder - Prioor en Prokureur hebben 't opzigt over dezelve.
Van de inkomften moeten de Geestlijken , jaarlijks, tweeduizend Guldens aan d~!l Domeillraad des Prinfen VAN ORANJE,
in 's Grailvenhage, betaalcn. Hoewel het aanneemen van
l1i~uwe leden en het aanlw-open Van go.::t!.;rcn hUil uitdrukkelijk is verbooden , ge[chiedr, nog thans , het eell en ander.
Evenwel wordt tegen het doen van Openbaare Ommegangen
of l'rocesfien zorgvuldig gewaakt. In een Kerkje, bij het
Klooster, worde degelijks dienst gedaan. In een d(;r Vemek.
ken van het S. /lagten - Klooster hangt eene Schilderij, met
een Latljllsch Onderfchrjfr, meldende de Lotgevallen van het
gewijd go!Wgt, in deezcn zin: " In den Jaare 1571 is dit
H KIoo~ter, uit de goederen der Geestlijken, geiligc en ben gif-
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"gif(igd. In den Jaare 1582, in den aanvang der Nederland.
" tèhe Beroerten, is he~' geheel verwoest. Ten tijde van den
" aanvang des Befl:allds, in den Jaare 16°9, heelt men het
" begonnen te herbouwen, en vervolgens, onder de gudl:ige
"befcherming van MAURITS en FREDlUK lIlWRIK , Prinfel1
" Van ONmj.!, tot volkomenheid gebca;.;t. In den Jnare 164 g
" wierde:1 de MOlltl:ken gebannen, en in het zeIll.le jaar, op
.. den veenienden Augustus, wierden 'er, met geweld, acht..
" tien Priesters, c'.vee Kierken en twee Lcekebroers ver..
" koozen."
SABINUS, (JULIUS ) was een der vrienden en medef1:anderg
van CLAunlUs CIVIT.IS, naa dllt deeze, zint.> het overlijrlen
van Keizer VITELLIUS. in den Jaare
naa de geboorte
dcs Zlligmaakers, zich openlijk voor vijm:d der Ro:neinen
hadt verklaard. SABr:'lUS, van geboorte een Ling1on, WJS een
man van, trotfchcn inborst, alles z,unenraapende, 't geen, in
zijne oogen, eenlgennaate den fC;lijn hudt van zijne eerzucht
te kunnen voeden en fJ:reelen. Zo niet de ervJn~!lis tea waarborge diende van de vatbaarheid van '5 mcn!chen hart voor
zo eene bijf1:erzinnige opgeblaazenheid, zou het ongelooflijk
kunnen fchijnen, dat SABINUS. onder andere, lOt een grond
zijner dwaaze eerzucht en glorie fielde, dat zijne Overgroot..
moeder, ten tijde als JULIUS CESAR in Gal/ie den oorlog voerde, aan dien Romeinfehen Veldheer, door overfpel beh:lagd
hade. Nevens eenige anderen, in eene Burgerwool1ing, in de
Agdppin~r Bouwjlad. het tCbenwoordige Keulen. heimelijk
vergaderd zijnde. hitae men elkander op tot den aanval, 'beraa,Waagde op middelen om di.::n aanhang te vergrooten en te
betlendigen, en nam, welhaast, het vast be fluit , om, in hunne waare gc1talte, openlijk ten voorfchijn te treeden. Een
nieuwe blijk van veragtelijke hoogh:mil!hcid vertoonde SABI~
NUS, doch leedt daar voor verdien Je itratlè, toen hij. deIt
hoo~klinkenden djeel van CRSAR hebbende aangenomen, met
een zamengeraapten, wanfchikkelijken hoop zijner Landgenooten, op de S"quaanen, een volk van G.'IIlie of het tegenwoordig Frankrijk I aanviel. Want deeze, den trotsaarc eed
moedigen weedtand biedende, dreeven hem op de vlugt: zo
dat

7°.
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,dat hij genoodzaakt was eene fchuilpiaat. te zoeken op eene
Hoeve of Landwooning; welke hij, eerlang. in den brand
!lak, om aldus het gerugl van zijnen dood te verfpreiden •
en voor verdere vervolgingen des geàugren vijand! behoed te
worden. Hier mede bereikte hij zijn oogmerk; langen tijd
geloofde men, dat hij. uit mismoedigheid over zijne verne.derende vlugt, geweldige handen aan zich zeI ven geflagen, of
zich in de brandende Landwooning hadt geworpen. Tot zijn
geluk hadt hij nog eenige vrienden, die hem getrouw bleeven, en vooral eene kloekhartige Echtgenoote, die hem teder
beminde. Door de ftandvastigheid en het beleid, vooral der
laatstgemelde. ble.ef hij nog negen jaaren in leeven. Thans:
wierdt SABINUS, nevens zijne Huisvrouw, gevangen genomen.
na Rome gevoerd, en, op bevel van VESPASIANUS. met een
fchandvlekkenden dood gefiraft.
Zie

TACITUS,

Hi/lor.

SAuë1l.S; een aloud Volk, vermaard in de vroegfie Gefchie.
denisfen der Gewesten, welke thans een gedeelte der Veréénigde Nederlanden uitmaaken. Hunne oorfpronkli)ke woon.
plaats was aan of omtrent de Rivier de Sa/a, in het tegen~
woordig Franken/and. Ingewikkeld in een en twist met hunne
Jlabuurell de Saxen, wierden ze uit hun Vaderland verdreeven~
Jhans, elders, eene wijkplaats zoekende. namen ze de toevlugt tot het Eiland der Batavieren. 't Zij door zucht tot
veroveringen gedreeven, of om dat, voor het Herk vermenigvuldigende getal der Landzaaten, hunne wooning te klein en
~epaald was, zij trokken, eerlang, over de 'Maflze, op Rameinfchen bodem, en floegen zich, voor een gedeelte. neder
in Toxflndr;e, de aloude benaaming der tegenwoordige Meie.
rije 's Ilertogenbosch. Het genoegen, welk zij in deeze nieu·
we verblijfplaats vonden, maakte hun verlangen gunde, om
'er eene bel1:endige wooning te vestigen. De vreeze voor de
magt van JULIAAN , Neef en Veldheer vlln Keizer CONSTANTlUS ,
die, met een talrijk Leger, zich in de nabuurfchap bevondt,
deedt hen daar omtrent eenige vreeze opvatten. Hier om zouden
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den ze Gezanten aan den Veldheer, met verzoek om in het
!lil genot en gerust verblijf hunner tegenwoordige wooningell

niet te mogen gelloord worden, zo lang ze anderen geenen
overlast veroorzaalnen. .IV LIAAN , met zijnen RaQd, dit verzoek der S,<liëïS ovenvoogen hebbende, befchouwde het als
dubbelzinnig; als kunncnde zij zich daar mede behelpen, indien het hun mogt goed dunken, de nabuurige Gewesten te
ontrusten. Met een ev<.!n dubbelzinnig antwoord liet hierom
de Veldheer de SfJ/ijèhe Gezanten tot de hunnen wederkee.
reu. Niet lang waren zij op weg geweest, . of JULIAAN zondt
hen eenig volle agter naa, onder 't geleide van den Develheb.
ber SEVERUS, langs de oevers van den Rhijn, terwijl hij zei.
ve die Riviere afzakte met eene Vloot van zeshonderd Sche.
pen, om de gedugte nabuuren , in hun eigen Land, onverhoeds op het lijf te vallen. Door deeze verrasfing van Cchrik
bevangen, en geene baate ziende in het bieden van wederfiand, gingen ze, fineekende , met vrouwen en kinderen.
mitsgaders hunne beste tilbaare han ve, den gevreesden Veldheere te gemoet, en onJerworpen zich aan zijne mogendheid.
Toen verukerde hen JULIAIIN van het vreedzaam bezit van
eenige landen, onder andere ook van een gedeelte van het
EilanJ der Batavieren. Dit viel voor in den Jaare 358 van
de Christlijke Jaartellinge.
Niet lang behielden ze het gerust bezit van het land hunner InwoonÎnge. De Q;taden, eene Coort van Saxers , reeds
in '[ vo!gende jaar, eenige Schepen hebbende toegerust, en
den Rltijn daar ~ede zijnde afgezakt, ftapten aan land in
het Eiland vun Balctvia, om vervolgens de Snlié'rs met geweld aan te tasten, en uit hunne wooningell te verdrijven.
Een nieuw bewijs der edelmoedigheid van den Veldheer JU-:
LIAAN genooten thans de Sa!ii:'rs.
Den inval der Qunden
hadt hij niet vernomen, of hij gaf bevel, aan een gedeelte
zijner benden, om deele met geweld te keer te gaan, doch
geen nadeel te doen aan de S{.li!Jrs, maar veel eer toe te laaten, dat zij, aan de overzijde des Rhijns, eene wijkplaa.t~
zog:en op den RomeinCehen bodem; alwaar zij niee als vijanden, maar als vrienden moesten ontvangen worden, uit aaumerki1lg dat hunne oveïlwmst geeuen anderen irondiJsg hadt,
XXVI. DEEL.
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dan lijfsberging tegen de vijanden der Romeinen. Door zulk
eène heufehe aallbiding volkomen vertrouwen ll:ellendc in JULIAAN, tro!~kcn de meesten. met al wat zij hadden. met hunHen Koning aan hd hoofd, over den Rhijnll:room. terwijl
anderen, na den Zeekant de vlugt genomen hebbende, msfehen de Duinen ecne fehuiJplaats zogteIl. Hunne d3nkbaar.
beid a:l1l den Veldhecre betoonden ze, kon daar Ilaa, door
zich te [c1laaren onder de baniere van zekeren CHilRIETTO,
eenen d3pperi.:n FI mik, welke JULIAAN zijnen moed en kragt
hadt a~nge!>[)oden, ter bneugelinge van de Quaden , van wien
den Romeinen veel overlast wierdt aanged:tau.
Van deel en tijd tot aan JULlAIINS overlijden, bleeven de
Salie, s :n onderJaunigheid aan de Romeinen. Weinige jaaren 7
evenwel, verliepen ?er, of het ble<.:k duidelijk, dat hunne
fiil!e onderwerping meer uit ontzag of uit eerbied voor dien
Keizer, d:!n uit hoogagting voor den Romeinfehen llaam.
haaren oorfpr.:mg nam. Eenige maanden flegts verliepen 'er nan
zijnen dood, dat de Germaanfehe Volken, die voor de Romeinfche overmagt hadden moeten bukken, eene verbintenis
aan gingen, om het juk af te fchu,Jden. De Sa/iers namen
deel in dit Verbond. Met verféhillcnècn kans voerden ze,
nevens anoeren, van dien tijd af, den Oorlog tegen de RÜ'meinen; die hUll, evenwel, omtrent het Jaar 427, onder den
Veldheer FL.WlUS GAUDLNTIIJS ilëT1US, eelle zo zwaare nederlaage toebraften, dat hUil de moed, tot verderen opl1and,
vervolt:en~ fchijm te zijn ontzonken: vooralnaa dat, tuslèhen
hen en de Romeinen, een verdrag was getroffen. Als Kolling regeerde thalls over de Sa/iers KLODlUS of KLODIO. Deeze zondt, eenige janren naa het gemelde gevegt, zijnen Zoon
11a Rome, om een bell:endigen Vrede te bewerken. Hij was
een jongeling zonder baard. draagende zwaar en lang goudgeel
hllir, 'e welk hem langs de fehonders zwierde. Zo diep (tandt
de Prins in de gunst van AëTJUS, dat deeze hem toe Zoon
aangenomen, en, met ge[c-henken overlaad en , gezonden hadt
aan Keizer VALENTINIAAN, met welken hij een verbond van
vriendfchap floot. Van dien tIjd af Jèhijnen de Sûtiers, even
als de Bat:\Virche Volken, den Romeinen, mee de wapenen"
en dienfl:e geièaan te hebben. Koning nODIO hielde, ten
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deezen tijde, zijn verblijf op eene plaats, we!lre men DifptZr~
gum vindt genoemd; van welken naam eenige kundige Hi!l:o.
riefchrijvers een ovcrb!JjfzeJ meeeen te vinden in de Stad
iJiest. :lan de Demer. in lJrabm;l, Grond voor deeze gis.
fing meenen zij te vinden in de naamcn S/Jtubecwdcn en SQieheim, zo veel als !)ccmden en ~'trb!i)f der Saliers, welke men, in dec ze oorden, aantreft. Geellen grond altooi
fChijm, ondertuslèhen, het gevoelen der zulken te hebhen ,
die aan KLODJO eene uilgebreiJhdd van gebied toefchrijven,
heel tot, diep in Frankrijk llrekkende. Meer fchijns van waarheId heeft het, dat deeze Koning ook over het Eiland van
Batal'ia, waar van de te?;enwoordige DetliJl'e een gedeelte'
uitmaakt, het gebied gevoerd heeft.
Niet zeer vcelc jaaren daar naa verdween de naam der Sa,,;
lie."s. Zij kwamen, nevens andere Volken, ond"r het gebi€tt
~an KLOVIS, eernen Christen Koning der Franken, omtrent
het einde der Vijfde Eeuwe. Even gelijk die van l1!ldere I
IS zeden hun llaam in di'::i1 det Franken verfmolteu.
Zie

CELLARIUS,

Geographia Antiqutll

SALlGRR, (jAN) was ee'n dier onrustige Geestiijken, wei:
ke. hun Ampt misbruikende , onder den dekm~ntel v,!n godsdieniligen ijver, hunnen haat en wrnaklust den teugel vieren..
tevens was hij de oorzaak, dat de Lutherfchen, te Woel''':
den, van een Voorregt omzet wierden, waar van men, id
geene der Nederl:lndîche Steden, ooit de wedergade heeft a~ll...:'
getroffen, Te weeten , Hertog ERIK VAN BRUNSWYK, de Stad
nevens de Heerlijkheid van 'Poerden tn pandfchap be1:oomert
hebbende; begaven zich derwaarts veelell, der Augsbnrgfche'
Geloofsbelijdenisf~ tOegedaan, van welke de Hertog zelve'"
insgelijks belijdenis deedr. Die hadt te(l gel.'o~ge,' du: èe Lutherfche Godsdienst, met uitfluiting van andere, hier alleen
in 'e openbaar geoeffend wierde. Van hier ook dat de Regell;
teil, welke door den Hertog wierden aangefl:eld, dier oeIijdenisfe waren toegedaan. Dus bleeven de zaaken ie Won-O
den, tot dat de Staaten noodig oordeelden, zich van die St:i(,j
Kkkkk ~
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te verzekeren. De Prins verftelde 'er de Regeerin~. en be~
Doemde daar toe ook eenigen v~n den Godsdienst der lIer~
vormden. VlOeien. gelijk te denken is, vonden. Î11 deez!!
verandering, klein genoegen. Een der voornaamfien VJlJ dcC'.
ze was JAN SAI:.lGER. l.eeraar onder de Lut!:efjckf''I'I. Eerst
befl:olldt hij. zijnen vuilcn zwadder uit te fpuwen op de Kal~
vinilèhen of Hervormden; fcbelJcnde dezelve, van den Pre~
dikfl:oel, voor Eedhreekers, Verbondfchenders, en onrustige
Geesten, die de Verbonden niet langer h}eiLl'~il, dan fot dat
ze de magt in hand"n kreegç:n, om anderen met hunne Kon~
fi!lorien te dwingen; ja, die zelf over de Wethouderfchap
den baas zoglen re fpeelen. Hoewel aan de onderO:dde misdaad eiet il:huldig. bleeven evenwel de Mennoniten en
Roomschgezinden niet vrij van 's Mans bsterenJe aantijgingen., Fe, leiders eu ZielCl:moorders waren de benaaming,;m,
welke hij. van den bJixemc:Jden Kanzd, hun na 'e noofd
,worp. \V~aF[chijnlijk om de meerderheiu der Leden van èe
Augfbnrgfche Gtloofsbelijdenisfe, binnen ff/oerden, wierdt
dit al!ps. een tijd lang, met oogluiking aangezien. Tor nog
verdere uireriteu f10cg hierom de doldriflige SAI.lGER over.
Bemoeizucht met zaaken v:m Regeeringe was het k'.\'aad.
welk hij aan anderen hadt ten ldste geleid. In de maand lVlaij
des Jallfs 1579 maakte hij zich fchuldig aan dit kwaad, door
de verandering der WethoudeFfcoop te Hellen tot een Ql1Jer~
werp van ziJIl uitvRaren; dr;jveEde hij dat Prins WILLEM VAN
ORANJE de Voorregten der Stad Wàerde,. hadt g<:fdlOnden,
rioor eenige ~,tllf.;he Chri~telll?tj Czo· noemde hij de Kalvinifcht:11 of Hervormden) in de Wet te breng~n. In de maand
AUgllstus diens zelfden jaars predikte hij over het verwerpen
van den Koning van Spin/je, waar over rhans de Staaten
zouden raadpl~egcn. Zonder merkelijke redenen, zeide hij,
lJlOest dit niet gefchicden, en vermaande de Gemeente, God
te bidd.;n om wijsheid voor de Staaten , dat ze zulks niec
deeden.
Te hoog was nu 's Mans euvelmoed geklommen, dan dat
llt' Ser,aten, in zijnen gewa:mden ijver, hem ongemoeid konden \.::upn vooflgaan. Eenige Gemagtigden, uit de hooge
Vergadering, wierden na Woerden gezonden, om kennis van
zijne

S',\T, l'GER. (JAN)

-------------- -----------------69

Leerredenen en verdere h~l1ddilJgen te neernen. elt
te onderr1: 1211, wat hij t1tl' zijne.r veror.tfchèJidigir.ge
haLlt in te brclJ:;cl1. L\ls zjjne re.denen mank gingen, onthoodt
men hem in '5 GrtJtlvenhage. Wer weigerde hij op cenîge
punten, hem (é)[ !ast geleid, te ~l1twoorden, verzoekende (Ie
aanklagt in gef..:hrifc, en zijne btCchlildigers te wecten. Doch
men verbaoelt hem in Holland te preJiken, zo wel in 't hei.
me!ijk .als in '( .openbaar, tot dat hij, V{1!l de aangetijcle misdaadell. zich zoude gewiverd hebben. Nog al wEde de trot5aart zijn hoofd niet buigen. Openlijk klaagende over '[ ongelijk, welk hem wierdt aangeda:m, verklaarde hij, om zulk
een vonnis te verdienen " te graate en goede difnl1:en teH
.. tijde d~r Belegerhge gedaan ·.tc hebbetl, tGt'U hij de grenen.
,t die .zeiden dat men 111et den vijand verJraagen en de Stcd
,. overgecveu zOllJe, hade tègenge(b~u, {n zu!ks otlet: cn
" dit, zeide hi}, was het onbilhjk loon, welk hij nu daar
.. voor ouvin~;." De St:laten, door zulke en foortgelijke
redenen, V211 hun TIe!luie zie:} niet batende afbrengen, bevelen den tweeden Leeraar der Luthcïfch'! Gemeente, HENDRlK
VREDELAND , den last en dienst van het prediken alieên waar
te neemen , tot .nader order. Doch hij weigerde zulks, en
deedt, daar.enboven, DelrènS zijnen Amptgcnoot SALlGElil.
'5 anderc-l'Jdaags, zijnen dienst opzegge~l; voor reden geevende, dat zU, in gemoede, het Leeraarampt niet konden beo
kleeden in eene Stad, alwaar het onwettig bijn~ap,en en andere ovemeedingen onge[lrafc wierden toegelaaten. De Gemagtigden der Staaten , hen bij 'e woo:d vattende, verbood en
hem, voOrtaan, binnen lVoerden te prediken. In 't eer~
verwekte dit gebod eenige onrust onder de Burger.ij. Doch
zij bedaarde eerlang, zwts veeIe Lmherfchen, op SALWER,
om zijn geduurig (enelden teil agteren, eenen anderen, vreedzaamen Leeraar verkoozen hadden.
Inlllkfchen was SALIGER, als verdagt van heimelijk fiooken
V;lU het twistvuur, de Stad omzeid. Hlj daarop zich in de
VoorHad hehbende n~ergezet, hieldt aldaar talrijke zamenkom.
fien, en viel alzo in het niet ongegrond vermoeden, dat hij,
tegen het veïbod, voor dezelve predikte. Oorzaak, waarom
'5 Lands S~aatell, in eden aanvang des Jaars 1580, h~t voorzjjne
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gaande verbod tegen hem vernieuwtien. Gelijk het den Geestlijke oproerkraaier s zelden lIan tnedeflanders ontbreekt, dus
badt ook SALIQER ~ijne aanhangers. U:t mededoogcn, als 't
ware, met den Man, die om de Z:I:1k van den Godsdienst
leedt, vervoegden zich zijne vrienden in 's ]-Joge, om zijne
zaak te verfchoonen. Hier geen gehoor vindende, keerden
zij zich tot den, Prins, met een brief van SALIGER, en een
Verzoekfchrifr, van omtrent honderd perfoonen ondertekend J
om in het bezit der Kerke en van hunne aloude Voorregten
berfleld te worden. Zijne Doorluchtigheid wees hen aan de
Staaten. Dij het eerfle aanzoek hadden deeze tot befcheid
gcgeeven " dat zij SA LIG ER, om zijne oproerige en
" lasterlijke taal, het prediken In Holland nlct konden taelaa" ten, zonder dat zij, evenwel, voor hadden, iemand, te
u Woerden , te hinderen in zijnen Godsdienst, welken zjj
" erkenden tot hunne Pocdtie of roeping niet te behooren."
Op het tweede aanzoe~ verklaarden IlU de Staaten , met over~
leg en goedvinden van zijne Doorluchtigheid ., dat zo wel
" aan VREDET.AND als aan SALIGER de Stad omzeid zoude blij.
" ven, en dat de Hervormde Leere voortann openlijk in de
.' Kerk zoude gepredikt werden, en die van de Augsburg.
" fche GeloofsbcIijdeni~fe alleen tCr plaatze, alwaar zulks
" laat!1elijk gefchied was, zonder dat de cene Gezimheid de
J' andere zoude mogen lasteren:'
Het ontzetten van de Lu...
,herfche, als de opclJbaar aangenomene Leere te fJ i;ertlen ,
was ~us het gevolg van den olltijdigen en kwalijllberaaden
ijver van JAN SALIGER; die voorts na elders de wijk nam,
~onder dat wij, van 's Man, verdere wede~vaaringen, eeoi%{
\lçfcheid onUllo\!ten.
Zie B 0 R: Boek XlV~
SAI.LAND, een Drostampt in de Provincie overijs/el , dus
genaamd, volgens zommigen. om dat de rivier de So/a, de
atomie benaaming, meent men. van den T JeI, door dit GeWC!t i1:roomt; hoewel anderen van gevoelen zijn, dat men ~
in deezen naam, cen overblijfLel moet zoeken van de aloude
Sil/iers, van welke wij boven gewag maakten, en die hier
hun-
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kunne woonplaats zouden geveHigd hebben. In z!:'ker Gefchrift van den Jaare J225, droagt hN den tij rel van Graaffcbap, en wor~e het Sa '/{l/1di(7 gena~llld. In overoude tiiden
Zou het geheele Gewest in drie deekn ord 'rf,heiden zijn ge.
weest: het /(!j'(l1'tier "(/11 n "'{'l7tn'. het eigt'I7Ti,1r: !'ol!(1f!d,
zijnde het middenlle, en llt't J;"'m'ti-,. "(7ff tf" rfC~t. Ten
Noorden en ten Oosten wordt S/I/:a"d rr-:!cfcheiden van
DrC1Jte, VJlIfl1no vcn C'tI TII'Oite, door moera<{jle gronden en
Veenen, vltn ongelijke breed,te. Aan 11ft Graarrchap "lrupnen
grenst het ten Zuiden, en ten Westen a~n de Zuiderzee. SalJfll1d wierde, in den Jaare I !!26, een eigerdom va\1 den Bi~
fchvppeliiken StOei van Utrecht, aan welken het bngen tijd
verknogt bleef; tQ t dat l1ee, Ilever.s de andere ged~fl:ell der
Provincie, d{)or de al:es ir.{jokkende magt "an KAR l1L DEI\[ V t
ook dien Keizer ten deele viel. De Steden, tJorpen en
Pla3tzen, binnen Sol/ar.d gelegen, heGOen wij op het Artikel
0VER\"SSF.L opgenoemd.
Zie AUING, ~·otil. Gcrn:nn. /;ifir.

SAr,Mrus, (ANSI!LMUS) Raad en Penuollaris der Stad UN-ccltt.
was ce!] der vierelltwintig Regteren van 's Lands Advokaat
JOIlI\N VAN OLDENCARNEVELD.
SATSCDA, (NrKOLAA~) man wm aanzienlijken huize, doch
kwalijk bcrugt in 's Lands Gefchieden:;fen. \'an wegen de
verraaderJijke en Illoorddllldige aanOagen, door hem gelineed.
Zijn Vader, PIETER SJtLSEDA, een Spanjaard, en vermaagfcbapt aan de GeOagten van MENDOZA en FIGUEROA, voerde,
in dienst d~s Konings v~n FI flI'fr:I"t,k, het gebied over eenige
Plaatzen in het Land van Metz; en vermits hij, met de Wapenen, zich verzet hadt tegen den Kardin~al VAN LOTHARINGEN, Oom des Hertogs VAN GUIZE. was hij, uit wederwr:!,lk
da:l.f van, door de aanhangers van dat Huis, ten tijde van
.den befuamden Parijrcbell Bruiloft " omgebragt. De Moed~r
van NlKOI,AAS, was eene N:cht van MARIA L'JXEMBURG. Gel..'1aAlinne van rHlLlPS EMANu0"r. VAN LOTfiARli\"GEN, Ht:r'rtge
K kk k k. 4
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lIfercoelJr. Natuurlijk is de vcrwngting, dat SALSEDA,
om zijns 1.'aders dood te wreeken, den fiuize vnn GUlZE een
vijandelijk hart zou hebben toegedraagen, om hEtzelve ~]!en
mogelijken afbreuk toe te brengen. Maar, het eigen belang
fchijm hem zo fierk beheerseht te hebben, dat hij de gevoelens der NntLnJre, en de pligten van cere en rcgtvaardighcid
aan hetzelve opoft~rde. Want, behalvcn dar hij het gemelde
Ge/1agt heimelijk was coegcdaan, hadt hij, dzarenbovcn, zich
bezoedeld met de misdaJd van valCche mu:lten ge[meed te
hebben, en was, daar over, te ROUCI1, openliik ingedaagd.
Sedert, van deeze misdand, b:j den Koning van Frankl ijk,
vergiffenis verworven hebbende, door voorfpraak des Hertogs VAN LOTIL\RJNGEN, verbondt hij zich ~ierom te naauwer
aan dat GeDagt, en l1eldc zich zelven onder de verpligting,
om, ten behoeve van hetzelve, een gewigtig ll:uk te vol·
voeren.
Naa verfcheideu fluikhandelingen met lieden, die den Frallfehen Koning en den Prinfen vun den bloede een kwaad hart
toedroegen, verliet hij Lotharingen, en verv(lcg,de zich bij
den Hertog VAN P.\RMA, en vervolgens, te Antwerpen, bij
den Hertog VAN ANJOU, die thans met den post van Befcher.
mer der Nederlandfche Vrijheid was bekl~ed. denzelven Z!jnen dienst aanbiedende , tot het ligten van een Regiment
Voetvolk, 't welk fpoedig op de grenzen zijn zoude. ANJOu een Vorst v!m weinig dosrzigts, en, daarenboven, ge.
mOlnpt door den waan. dat SALSEDA, om den moord, aan
zijnen Vader gepleegd, den n uize van Lot/uH ingen geen
goed hart konde toedrautiell, liet zich beleezen, en betoul1de
hem groore eer en genegenheid. Maar naardien SALSED,) niet
lochende • in 's Vijands Leger, bij den Hertog VAN FARM/) ,
I,feweest te zijn, verbioemende die reize nIs gefchied eu keI
om te PC'fpieden, kreeg de Prins VAN ORANJE, het boven ge.
melde, uit ANJOU, verll:a~n hebbende, een fchalker oog op
een man. die, als Spanjaard en valfche Munter, reeds bij hem
verdagt was. Hier om zijne wegen zorgvuldig doende na:!.
gaan, vernam hij dat LAMMORAAL VAN EGMOND, Zoon van
den onthalsden Graave. niet SALSEDA gemeenfchap hielde.
Zeer willlrd was deeze jonge Edelman den Prinfe; weshalven
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h,ij hem nnauw ondervra3gde, wat hij mer den Sp:mj~arJ had.
de uldtalll. Naa eenige andere rlaauwe voorwcnCzcls, was
eindelijk het befcheid, dat hij, van SAL~!m:\, in de Verborg,~nheden der AlchImie onderweczen wierdt, waar in deeze
zeer bedreeven WilS. Dit u3arce nbterdogt bij den Prins, die
d.cn jongen Graaf w:lar[chuwde, zich te hoeden voor eene
l;ul1st, die meenig eenen bedorven haut. Tegen verbod zijner Doorluchtigheid, droeg .lGAWl'\D dit alles aan SALSEDA
over.
Ouder dit alles ontdekte Prins WIl.LDI, en gaf 'er l{enuis
van aan ANJOU, de zekerheid een er ver!:andhoudinge mo[ehen
SALSEDA en den Herrog VAN PAR?1A, die hem t\,-ee medge.
zellen hadt toegevoegd, welke, indien men ze in hegrenisfe
wist te krijgen, vee! lichts zouden doen opgAAn. Gelukkig
leende de Hertog V;,N ANJOU aan dit berige het oor; te meer,
naardien hij zekerheid hade bekoomen V:ll1 Si\!.SEDA'S verzoe_
llinge met die van Latlu/ringen. Dies wierde men te raade,
den Verraader in verzekrring te nee'11en. Den eenel1twimigf1:e
Julij des Jaars 1582 wierde daar toe bepaald. SA LSEDA, bij
den Hertog Dntbooden zjjnde, begaf zich derwaarts, verzeld
van zijne [wee makkers 1 FRANClSCO BASA. een Italiaan, en
l\llKLAAS HUGOT, bijgenaamd LA BORDE, et:ll Waal. St\LSEDA
frondt alleen binnen. De anderen, uit het lang vertoeven van
hunnen vriend, eenigen agterdogt hebbende opgevat, begaven
zich op de vlagt. Een van hun, te wee een JUSA, wierdt
agterhaald en gevat; en voorts op den Pijnbank gebragt zijn_
de, beleedt hii, een oogmerk gehad te hebben, tcr begeerte
van den Prln[e VAN PARMIl , den Hertog V,\N ANJOU en den
Prins VAN ORANJE, door vergif of eenig ander middel, om
hals te brengen. Volgens zommigen zoude SALSEDA diergelijk
een oogmerk beleeden hebben. Doch anderen verhaaien , dat
hij dit ontkend, maar beleeden hadt, zich in dienst van ANJ0l,J
te hebben begeeven, in de hoopc van gelegenheid, om, door
middel van zijn eigen Regiment, en met behnlp van andere
Hoplieden, die hij dagt te zullen winnen, de Steden Kamerijk en Duinkerken aan den vijand le leveren, en om ;JlIes,
wat 'er omging, over te brieven aan die van GUIZE, die den
Kkkkk 5
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Prins vAN PARMA, en decze wederom den Koning "an Spanje
'er van zouden verwittigen. Verder openbaarde SAtfEDA ecn
veruitziend vIl)ekverwal1tfch~p, gl'lineed rlonr de Vorfl-en van
het Huis van LOlluu'ingeYl, om Frd1;k"iik aan den Spanjaard
te hrengen; en d~t verfcheiden Overfiel1 van Landfchappen,
Edelen en andere lieden van aanzien, daar in betrokken waren. Van deeze bekelltellisf~n. zo van nASA als van SALSEDA t
zondt de Hertog VAN ANJOU affchriften AAll ziinen broeder t
den Koning van F,.fllIh"ip, met vermanning om zich tegen
het gruwelftuk te wapenen, en de handdaadigen, bij tijds,
te fira{fl!n.
Intusfchen wierden de Gl!vangenen in vlI~te verzekering ge_
houden. Hier gelukte het BASA a2n een 1\1es te ranken, waar
mede hij zich zelven twee doodel1jke lleeken toebragt, den
eenen in den Navel, den anderen in bet Hart. Zijn Lijk,
na de Galg gefieept, hing aldaar eenigen tijd ten toon. met
twee Gefchriften aan zijne been en , 't een in 't Duicsch, 't
ander in 'c Franseh, behelzende ziine bekentenis. Hec Lijk afgenomen zijnde, hieuw men 't hoofd van den romp, en dee.
zen in vier fiukken; die voorts op de Poorten dor Stad wierden. te pronk gefield. De Koning Vln FranJ-riik, het bovengemelde fchrijven zijns broeders ontvangen hebbende, deedt
IlALSEDA na Parijs overvoeren. Hier herriep bij zijne heken.
tenis. als uit vreeze gefchied zijnde. Dit niettegenllaande
verwees hem het Geregcshof, om leevende door vier paerden van een gefcheurd te worden; dat voOrts de vier aukken, aan even zo veele Galgen, voor de voornaamll:e Poorten van Parijs zouden gehangen, en het hoofd na AntU'er~
pen gezonden worden, om aldaar eene behandeling, ten believen der Wethouderfchap, te ondergaan. Vooraf, uit boofde zijner ontkenninge, bragt men hem op den Pijnhank, al_
waar hij, van nieuws, bekentenis deedt; die hij, op vermaa.
ninge van zekeren ]efuÏt, terwijl bij, langs een donkeren
Trap, r.a den Kerker wierde te rug geleid, wederom introk,
roepende dat de Lotharingfche Priusfen, aan de a:lDgewreevene misdaad, onfchuldig waren. Gefterkt, veelligt , door
toezegging van den firaks genoemden Geestlijke, bleef hij
bij
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l1ij dit zeggen, en ontving daar op het [chrikwekkcnd doodvonnis, 't welk over hem geveld was.
Zie

TH u A N U S

BO~I~!EL,

en

B 0 R.

SALT-BOMMEL;

zie

Deel VII.

SAT_TSBURGERS,

ook wel, naar het lot, hun wedervoaren ,

Saltshurgfche Emigranten, of Uitgeweekenen, genaamd. Veel

gerugts. nu bijkans zestig j:men geleeden , maakten decze lieden hier te Lande. Hoewel hun gedrag en de uitfiag der
zaake aan de inzigten en kosten niet beantwoordde, nog.
thans, voor zo veel de herbergzaamc licfJs:tdigheid der Ne.
derlanu[che Natie, in de behandeling, hun aangedaan, gekenmerkt wordt. zullen wij, van deeze ongelukkigen, hier een
kort verllag doen.
Reeds in de voorgaande Eeuw bevond. zicb, in het Aardsbisdom van Saltsbm"g, een goed nal1tal voor!1anders der dugsbur;;fche Geloofibelijdenis(e. Hoewel zij onder de hand en
ter l1uik hunnen Godsdienst oeff"nden, was, egter, hun ge.
tal, allengskens, tot achttien of negentienduizend :J2ngegroeid.
Dit bewoog hen, bij den Aardsbis[chap, vrijbeid van Openbaare Godsdienstoeffellinge te verzoeken, en, wanneer zij
hier een weigerend antwoord bek oom en hadden, met brieven
van Voor[chrijvinge van de Euangeli[cbe Vorlrell en Sten den
des Duit[chen RijkSt aan den Rijksdag te Regensburg. In
fictie van hun doel wit te bereiken, begon, zedert, het vuur
der vervolginge nog hevi;;er te branden. Behalven andere
Mogendheden, [praken hier op de Staaten ller Veréénigde Gewesten, ten behoeve der Ongelukkigen, bij den Rijksdag.
Vrugreloos. Niet lang daar naa wierden zij uit het Land
verdreeven, zonder iets van hunne geringe bezittingen te
mogen mede voeren. Met het deerlijk lot der rampzaligen
begaan, deeden de Algemecne Stnaten de aanbieding, om drie.
honderd Saltsburgfche Huisgezinnen te willen ontvangen binnen hun gebied, met toezegging van vrijheid van Openbaare
(}od$dienstoeffeninge, en het genot van alle andere VoorregteQ
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ten van ' s Lands in- en opgezeerenen. Men zou hun, op
kosten van den Staat, Leeraars eu Schoolmeesters bezorgeu~
buiten hunne kosten hen herwaarts overvoeren, en van noo·
dig onderhoud voorzien, tot dat ze eelle voegzaame gt:1egenlleid zouden gevonden hebben, om voor eigen nooddruft te
zorgen.
't Is een trrk van verl1:andige Staatkunde., den Vreemdeling
te lokken, te huisvesten en te 'koesteren, en door dit middel
tevens 's Lands welzijn te bevorderen. De gelegenheid daar
toe booót zich aan, in het geval der Saltsbul'gers. De Re.
geering van 't Vrije van Sluis, in aanmerking neemende,
hoe 'er jaarlijks meer dan duizend menfchen uit Oostenrijks
Yltlanderen overkwamen, om in 't Yrije te werken, doch
dat ze hunnen overwinst telkens ten Lande uitvoerden, om
dien bij de hunnen te verte.eren, oordeelde nu den kans
fcho0n te flann, om dit nadeel te verhelpen. Van hier dat
tij den Algemeene Staaten te kennen gaf, een goed getal
Stlilsburg(che Huisgezinnen in 't Frije te zullen ontvangen ~
en dezelve aldaar aan werk helpen. Die vondt goedkeuring,
en wierde !l:raks gevolgd van een bevel van Hun Hoog Mogenden aan den Heere GALLlERES, derzelver Reûrlent te Rcgenshurg, om zev.cn of achthonderd SaltsbJJrgers lUl de N~
derlanden te zenden.
Met blijdfchap omhelsden de berooide verdreevenel1 deeze
aanbieding, en begaven zich, in allerijl, te fcheep. Op den
negenden Maart des Jaars 1733 zag men eenige V~arttligen,
opgepropt Ulet de fchamele menigte, in NietJwerhaven, bij
Breslrer.s, in het I/md van /(adZtlfiid, aankoomen. Hun ge·
tlll bedroeg, in atles, zevenhonderd vierentachtig hoofden:
te weeten , drieëntachtig volwasfcne on,gehuwden van beiderléi fexe, de overigen getrouwJe Mannen, Vrouwen en Kjnderen. Ter bunner 'herbergînge, hacit men, reeds vooraf, de
noodige fchikkingen beraamd. Twee dagen naa hunne aankomst verzamelde de geheele menigte in de Kerk van IJt'esluns, tot het houden van eellen flaatelijken Dank- en Bededag.
De Predikallt, nevens de andere Saltsburgers overgekoomen •
.deedc voor dezelven eeue Leerrede, op de gelegenheid toepasfelijk.
Thans
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Thans deeden de Regeering en de Opgezeetenell van 't
rrije hun beH, om de Salt5burgers aan werk te helpen.
Lieden, welke, om den Godsdienst, hun Vaderland verlaaten
en zo veel geleeden hadden, waren voorwerpen van eitlS
mcdi.'dogcll. Doch het leedt niet lang, of de goede gedagten
verdwecncn, welke men van hunne Godsvrugt en Vroomheid
badt opgevat. In fiede van het algemeene welzijn te bevor.
deren, ontdekte men wel haaM, dat men eenen hoop lui ge.
boefte in 't Land gehaald hadl. Wat 'er van den ijver voor
den Protestantfchen Godsdienst ware, zag men aan veelen.
die firaks, bij de Roomschgezinden, tef Misfe liepen. An.
deren vondt men 'er onder, die, zo ras zij van klederen
cenigzins voorzien waren, zich begeerig toonden, om het
Land te ruimen. Vr\lgtloos fpaarde men moeite noch kosten,
om eenigen, door h'et bezorgen vlin rijklijk beloonden arbeid,
in 't Land te houden. Zo groot een verloop olllftondt 'er,
wel haast, onder de menigte, dllt de overgebleevenen, jongen
en ouden, niet veel boven de tweehonderd perfoonen haaIen
konden. In en OlUlrem het Dorp Groede, in het Land 'Van
KaaztJnd. heeft dit overblijfzei zich nedergezet; 't welk,
nevens de zulken , die wederom vertrokken waren, den Lande
van " Vrije op meer dan twintigduizend Guldens is te fiaan
gekooUlen. Om dit overfchot ten algemeen en nutte te doen
fireltken, fielden de AlgeUleene Staaten vier Schoolmeesters
aan, om op 's Lands kosten befoldigd te worden. Eene fierke en weldaadige hand hieldt, daarenboven, de Lutherfche
Gemeente te Amfterdam aan deeze lieden; doende, voor
haare rekening, in den .laare 174°, in het Dorp GrOl_
de. eene Kerk bouwen. De Leeraar , àie' in dezelve deR
Dienst waarneemt, geniet, jaarlijks, uit 's Lands Kas, eene
wedde van zeshonderd Guldens. Hij is de eenige Lutherfche
Predikant, die van 't Gemeene Land zijne foldij ontval1gr.

Zie Tegenw. Staat van Staats Ylatlnderen, en den Tegenw. Stoot der
Vetébdgde Nederlanden; als mede.
J. WAGENAAR , riJd. Hij/orie.
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SAMBEEK, eigenlijk S. jantheel, is een Dorp, in Staat9
Brahant, meer bepaaldelijk in het Land van Kuik en Stad
GraJ'i1, niet verre van de Rivier de IV/aaze. Het henaat uit
een vrij aanzienlijk getal Huizen. In vroegete dagen moet
hier eene talrijke Gemeente van Hervormden geweest zijn,
Dit mag men afleiden uit de OverblijfzeIs der Kerke, welke
hier voor het Jaar 1702 gell:aan heeft. In dit ja.r wierde de
Kerk, nevens haaren fraaien en hoogen Toren, door het
blix~mvuur aangetloken, en tOt zo verre vernield, dat 'er
.f]egts tie buitenmuuren van overbleeven. Dus bleef de puin.
hoop leggen, tot in den Jaare 1738; toen maakte men eenen
aanvang, om den Toren, zo veel doenlijk was. te herfiellen,
en met eenen Spits en Klokken, van nieuws, te voorzien.
Ook wierde het ruim der Kerke tot eene godsdienll:ige Vet.
gaderplaats gereed gem~akt, Hoewel de Gemeente eenen af"
zonderlijken Leeraar heefe, betlaat zij fi~gts uit eenige wet,nige !edemaaten,
SAMUEL DE PLEIi.KER, een Burger van L'iden, befchuldigd
,van handdaadigheid aan het berugte omwerp eeller Zomen.
zweeringe, aallgeleid om Prinfe MAUlUTS het leeven te beo
neemen. 11ehalven het vonnis over hem geveld, behelzendede punten van befchnldiglnge, tegen hem lngebrágt. is 'er
eene bekentenis voorhanden, door hem zeI ven in zijne Gevangenisfe gefield. Men vindt daar in vermeld, dat DE PLEKRER, in de maand Oétober des Jaars 1621, uit JAN BLAN.
SAERT. insgelijks 'eenen eed verwant , iets verll:aan hebbende
aangaande de verwoesting van eenige Steden, !' niet wist,
wat hij denken moest, of 't waarheid dan leugen ware •
., en zeide, dat hij daar mede niet te doen wilde hebben;'f
dat BLANSAERT, in de maand Maart des volgenden jaars, gezegd hadt, dat 'er goede hoop was voor de Remónfiran"
ten, aangezien Prins FREDRIK HENRIK op hunne zijde w~s;
dat men voûr hadt, den Prins VAN ORANJE, op eenen avond.
als hij na zijne Matre! zoude gaan, om te brengen; " dat
" hij (DE PLEKKER), zulks hoorende, daar over zeer ontlteld
" was geworden, en tot antwoord hadt gegeeven, dat hem
" zulks een gruwel was; 'er nevens voegende, dat hij ver., fchei-
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" fcheiden reizen van meeninge was geweest zulks te open.
" baarell, maar niet wist, hoe hij toegang tot den Prins zou..
" de krij[!cn, {,it vreeze dat zijne Doorluchtigheid op hem
" een kwaad oog moge krijgen, als of hij kW3m om hem te
" misdoen; dat hij ook gevaar iu het ontdekken zag. :lIs
., zijn naam njee wiedt \'erzweegen, en als hij 't niet kond<t
" bewij zen; dat hij ook, uit voorgaQ.nde dingen, hoop badt
" gefchepe dat zulks niet zoude gefchieden, en de aanbren.. ging daarom hade agtergelaaten. Dat JAN I3LANSAERt, in
" dcn volgenden Zomer. hem gezeid hadt, hoe, van nieuws,
"zich zeer I!oede hoop verwonde om aan vrijheid te koo.
" men; dat Prins FREDRII{ HENRJK bij 't Kollegle was ge.
" weest (meenende daar mede den Heer VAN STOUTENBUltG
" en zijnen aanhang) hun verzekerende, dat zo ras het H.
" chaam zich zou.le beweegcn, hij zich als 't hoofd daar bij
" zoude voegen, en als zij het hunne deeden, hij dan met
" omtrent drieduizend Soldaaten bij hen zoude koomen, om
,. alles in goede orde te fiellen; dat 'er ook een voorneemen
,. was geweest, om door VAN DYK en KORENWJNDER (twee'
,. andere eedverwanten) eenlg volk in 's Groavenhage te
" doen brengen, ten einde om etlijke Heeren in verzekering.
" te neem en • dezel ve voorts. met Wagens, na Goud" te
" voeren, en, nal dat alles tot [tHte en rust zou wederge" keerd zijn, hen wederom te ontflaan; dat hij (DE PLEKKEa}
,. daar op hadt gezeid, van harten gaarne te zullen zien dat
" de Remonftranten, zo wel als de overige ingezeetenen des
Lands. vrijheid van openbaare Godsdiensroetfeninge hadden,
"en dat het Land tegen den vijand wel befchermd mogt
worden: maar dat hij niet koude merken dat deeze de
" rechte middelen waren, die daar toe firekCCI1, maar OOl"" deelde dat ze veel eer firekten tot verderf van 't Land ~
daar B LANSAERT op geantwoord hadt. dat daar al in voor.
:: zien was, alzo hii verftaan hadt, dat de Franfche Gezant
" MAUiUER bij Hun Hoog Mogenden , v~n wegen zijne Aller.
,. christliild1e Maiei1eit, aan 't Kollegie hadt beloofd, he.
" Land
, indien de nood zulks vereischte, met elfi.luizend
man te zullen te hulp koomcn, en dat de Gezant daarom
,. na FronkrtJ' k was vertrokken, om zjjne lVIajeiteit van alle.
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,; te onderregten ; dat BLANSAERT, eenige dagen laater, hen't
" nog gezeid hadt. dat de Hofmeester van Prinfe FREDRII(
" HENRIK reeds door het Land trok om de voornaamf1:en aan
" te tekenen, en hij (DE PLElmER) geantwoord hadt, daar
" van niets te gelooven, maar dat het alles leugen en ijdel,. beid was, 't geen men daar van zeide. en dat de Remon" firanten zich met ijdele hoop voedden."
Deeze waren de vooruaamf1:e punten van SAMUEL DE PLEKKERS eigen bekenteuisfe, waar onder hij voortS deeze woorden hadt gefchreevtln: Dit is kortelijk " geen ik van de ZIl/Jk
heb geweeten en vrzj1ViIIig he/eeden, op helofte 1'an inpuniteit of firajfeloosheid. ln hoe verre SAMUEL DE PLEKKER.

deel gehad hebbe aan de veel gerugts maakende zamenzweeringe, kan uit deeze bekentellisfe worden afgeleid. In het
vonnis J 'e welk, in den J3are 1623. over DE PLElaiER, wierdE
ge\1eld. maakte men melding van 'e geen hij ter zijner verfchooninge hadt ingebragc " dat hij, van den aanflag op den
" perfoon van zjjne Prinfelljke Excellentie, een gruwel hau.t
"J gehad, met verwerping en verfoeijing van denzelvcn, mids-.
" gaders hoope, dat die niet tot uitwerkinge zoude koomell,
" en dat hij, aan de voorgenomene verandering, geen geloof
" ha de genagcn, en tegen JL\N BLANSAERT wel geprotesteerd
" hadt., dat hee :lIIes leugen en altemaal beuzelingen waren,
" en dat hij hoopte dat aUes in fiilte zoude afloopcn."
Ondanks die 'alles, voor zo veel hij, egter, de a:lllilagen
\lan de Overheid niet geopenbaard, noch daar van eenige kennis badt gegeeveu, wierdt SAMUEL DE I'LEKKER, bij vOlJnis
van Schepenen van LeidelI, naa vooraf ingenomen re hebben
,bee Advis van Heeren Gekommitteerde Raaden der Staaten
van Holland, fchuldig veïl{laard aan de misdaad van GekwetRe Majefleie, en voortS verweezen om gebragt te worden op
het Plein van 's Graavenjlein ( de gewoone Gevangenis der
misdaadigen in de gemelde Stad,) en aldaar met den Zwaarde
geregt te worden. VoortS behelsde het vonnis, dat zijn Lijk
heimelijk moge begraaven, maar dat van zijne goederen zulk
'eene fomme moest verbeurd verklaard worden, als met de
Privilegiën zijner Geboorteflad befl:aanbaar was.
Zie G, I:RANDT, Hijl. der Rejorf1Ji1th:.
S.o••
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SAMUEL D!J: PRINSE, Predikant onder de Hervorrntlen t6
Bl1erdtwiJk, ten tijde der Nederbnd[che Kerknvisten, in 't
begin der voorgaande Eeuwe. Verdagr van ReJTwnf1:rantsge~
zindheid, wierdt hij gedagva,1f(1 voor het Nationaale Sijnode
te Dordrecht, en hem a:daar voorgeleid, de Ondertekening
der Kanons. door die vermaarde Kerkvergadering ontworpen
en vastgeil:eld.
Doch geweigerd hebbende, de Kanons te
onderfehrijven, om reden, zo als hij zeide, dat hij zulks
met geen goed geweeren koude doen, wierdt hij van zijnen
Dienst afgezet, en voortS belloo:en, in z:in Vonnis. de vol.
gende woprtlen in te las[chcn " dat hij vall den dienst dei
" Woords binnen Baerdt:!'i/ft, om zijn ongeregeld lee\'en ,
Jo door het oordeel der Kbsfis en der Cedeputeerden van het
" Sijnode, was gefuspendeerd, en !log niet met de Kerk ver"zoend." Dus van zijnen Dienst zijnde afgezet, eiseNe
VOOrts het Sijnode, dat hij de Aéte van fl:iIfiand zoude ondertekenen; doch dit insgelijks geweigerd hebbende, moest
:,îj, nevens de overigen, die aan de bevelen der Kerkverga.
deringe even wedelllOorig waren, het Vaderland verlaaten,
met verbod van wederom daar binnen te mogen keeren, zonder verlof V:ln 's Lands Staaten : onder bedreiging van anders
doende, als een verfioorder der gemeene ruSt te zullen geflraft worden.
Nevens veele tmdere geb:mnen Remonfrranttche Leeraaren ,
wierdt SAMuEL DE PRINSE na Wart/wijk gevoerd. Niet lang
hadt hij aldaar vertoefd, of hij bef1011dt om in het Vader~
land te rug te keeren. Op zijne vrijheid, zo geene zwaar~
der !lraffe , ware hem dit bijkans te flalln gekoomen. Wane
op Zondag avond, den elfden Augustus dl'S J1!lrS r619, ne~
vens de Huisvrouw van den af!let.:tten flredibnt JOHANNES
GRE'VIUS, en twee burgers van Nrt" 'hn, van die Stad ha zijne
voorgaande f1:andplaats B(fcrdtwi;p willende rijden, wierde de
Wagen, die hen voerde, door drie Rnit~rs aangetast. Die
gefchiedde in gevolge eens hefluits van Jun Hoog '.Vbgen.
de, die een kwaad vermoeden, tegen de RemonUramen te
lf'àalwijk, hebbende opgevat, aan de Bevelhebbers van hec
Krijgsvolk, te Heusden en Geer/ruit/eooey/{, last hadden
gezonden, om de geen en , die van Waalwijk herwallrti
XXVI. DEEf..
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kerrden, aan te hO:lden en te onderzoeken aa!1gn:mde hunne
reize. DE PRINSE, nevens de linde~en, uit kr3gt van dit bevel, aangehouden en in C2nen herberg gebragt zijnde, wilde
men hen onderzoeken, en, naa alvoorens te zijn gebonden ~
in den nacht na Geertrzddeilberg voeren. De burgers ontkW3men het, heimelijk, door de vlugt. DE PRINSE weigerde
te gaan; en alzo hier uit eenige woorden reezen , koozen ~
gelukkig, de huislieden zijne zijde; dit gaf hem gelegenheid
om, onder 't gewoel, de Ruiters te ontkoomen. Deeze wilden hem vervolgen; doch ook hier tegen verzetteden zich de
landlieden. DE PRJNSE vondt dus middel, om zich wederom
na Waalwijk te begeeven.
Geduurende 's Mans uithndigheid begon de vervolging, tegen de Remollftrrmten, nog heviger te woeden. Den gebannen Leeraaren , indien ze het ondernamen, in het Land we.
der te keer en , wierdt Gevangenis gedreigd, en op het aan.
brengen eene belooning geHeId. Dit niettegen1l:aande hadt DE
PRINSE de koenheid. om zijnen voet op Vaderlandfchen grond
te zetten. Hij begaf zich na het Land "fm r()orn, en van
daar, alzo hij 'er ontdekt was, en zijn verblijf niet meer veilig agtte, na het Eiland GoerJerede. VO!bens het verhaal van
zommige Schrijvers, zoude hij aldullr, zittende in eenen Herberg, door den Schout in verzekering zijn genomen, op
aanbrengen van GOSWINUS llUlTENDYK, Leeraar onder de Hervormden te Goederede , die hem befpied, en voorrs bij den
Schout hadt aan geb ragt , met verzehring dat de Vreemdeling
een gebannen Remon11rantsch Lecruar was. Men voegt 'er
ncver,s. dat BUlTENDYK, cm decze bctoonl:1g van ijver tegen
de verweezene balEngen • met het beroep in de Kerk te
TJorJrec!1t was beloond; doch dat zijne Huisvrouw, eene
do~ter van den vreedzaam en Leidfchen Leeraar OTTO TON50R.
in dit bedrijf zulk een mishaagen hadt, dat zij 'er zich. tot
l1aaren dooc\ toe, over kwelde. en eerlang van hartzeer
florf.
Boe 't hier mede ook zij, zeker is het dat SAMUEL DE
PRINSE door den Baljuw des Lands van Voorne, met eenige
Soldaaten, in den Briel geb ragt , en voors. zwaar geboeid,
na \ Graa -rcnhoge wierdt vervoerd, alwaar men hem, op
de
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de Gevangenpoort, in verzekering (lelde
Naa eene wijle
tijd zittens, wierdt hij, door eenige Raadsh~eren van het
Hof van Holland, verfcheiden maaien, ondervraagd, zo omtrent zi1l1 koomen in bet Land, tegen het uitlirukkelijk ver~
bod van Hun Hoog Mogt·nden. als aangaande het geen, in
de Vergadering der Remoflll:ralltfche Pr.;dikamen. te /Ï1'f'verpl!/'l, in he, voorga9.ude J1Ut 1619, benooten was. Zljn beflendi,g antwoord was, dac men niet hij wijze van onderzoek.
maar door befchul :ligingen en bewijzen lelren hem moest t~
werk ga n. Hij voegde '.~r nevens. dat hij zich ulven geen
kwaad bewust was, en dat te Antwerpen, in de Vcrgaderir.g
der R ~moJijl, anten, niets voorgevallen of verhanJe-id was ~
'e geen cot '5 Lands nadeel konde llrtkkt>n. Als de Raadsheeren, in dit antwoord, geen genoegen n:lmen, en men hem
met fcherper onderl'raaging, of den .Pijnbank dreigde, liet de
gevangene zich daar door niet omzetten van zijne Il:rrndvaSd
tigheid, maar gaf rondelij k en Id0ekmoed;g te vcr !1aan, "dat
" zo de Beeren zich v~" geweldige middelen wil Jen bedie" nen, hij geauJd moest hebben, en dat hiJ nog vleesch en
" been en hadt, die, om zulk eene regt',aardige zaak, als de
" zijne was, wnt lijden konden; uat hij, VOOrtS, vertrouw" de, dat de Almngtige God, wien 't bekend was dat de
" Remonllramen met eene goede Confciemie handelden, hem
" met zijnen Geest zoude veri1:erken." 't Zij de gemelde
bedreiging geen weezenlijk meenen geweest was, of dat de
Raadsheeren zich door 's Mans kloekhartigheid lieten omzetten, het pijnigé'n hadt geenen voortgang.
Terwijl PRINS);; op de Gevallgenpoort zat, zonder toegang
of aanfpraak van vrienden of bekenden, hieldt hij zich bezig
met het houden nn aantekeningen van zijn wedervaaren , en
andere .' bijzonderheden, zijne gevangenisfe betreff.:nde, teil
dieni1:e van de gebannen Predikanten. die zich te AlIIlI'e1--;Jim
onthielden. Zijne aantekeningen, hoe znrgvuldig en Ilna~w
keurig hij ook bewaakt wierdt, V0üJt hij, nogthans , middel
om na de bei1:emde plaats te verzenden. Ook zondr hij, uit
zijnen Kerker, heimelijk, brieven, ter veri1:erkinge van zijne
verdrukte GeloofsgenofJten; in cellen van deeze b~uigde hij
,. ~etroost te zijt) iu God, en bereid, als een goed Kriig,.·
L 1111 2
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" knegt van CHRISTUs. zijnen Heere. tot den bloede toe te
" flrijden, ja ook voor zijnen naam te llerven."
Hoewel dus den tijd, zo goed hem doenlijk was. zoekende te korten, verdroet, egter. den Gevangene. wel haast.
zijne naauwe apO uiting. Daarenboven bekroop hem de vreeze, dat, veeHigt, in zijne zaak zoude gevol1nisd worden,
zonder hem in zijne verdere verantwoording te hooren. Hierom wier.dt hij te rU:1de. ter lljner veromfchuldiginge, een
fdhriftelijk Vertoog bij het Hof van Holland in te leveren.
PRTi'\SE vertoonde daar in ot dat 'er, omtrent de mlsdnad,
" we:ke men he;u wiJde ten laste leggen, drie zaakcn in aan" 1l1crking moesten genomen worden: vooreerst, zijne uitban" ning; vervolgells, het Plakaat van den derden Julij des
"Jaars 1619; eindeiijk. het Plakaat van den eerl1en Fe.. bnmij des tegenwoordigen Jaars 1620; dat hij tegen de
" beide genoemde Fhkaaccn niets hade misdaan: niet tegen
.t het lllatf1:e, om dat hij, reeds vóór de af kondiging daar
" vno, in hegtellis was genomen; ook niet tegen het eer!l:e
J, Piakaat: want hij ha de aan de Raadsnecl'en verklaard, dat
H hij aan geene l'redikatien,
C:onvellticulen, of heimelijke
" Vergaderïngen, fchuldig was. en bet tegendeel daar van
" was hem n~et beweezzn. Dat 'er derhalven niets overS> fchoot.
dan het eerstgenoemde. te weet en , het overtree" den van zijn Vonnis van ballil1gfchap, en het wederkeeren
" in 't Land, zonder verlof; dat ~nl];s, merkte hij aan, wel
" verbooden WllS. onder bedreiging van als een ver!l:oorder
" der cpenbnare rust te zullen ge!l:raft worden, maar niet
" op {harre van eeuwi~e Gevnngenisfe, waar mede men hem
"dreigde." VOOrts gaf PRINSE, in zijn Vertoog, aan de
Heerel1. in beèenking " Of eene eenvoudige ovenreeding van
" cen Vonnis van ballingfchGp, alleen wege1-ls de puure religie
,. tn luutere co;,fcie1itie. (dus luidden 's Mans woorden)
" verdiende als ee'De vcrf1:ooring der openbaare rust gefirafc
,. te worden, eu dat nog met eeuwige Gevangenisfe. of an,. dere itra{ff.'p, di~ den tijdelijken dood allernaast kwamen.
" of zomwijlen erger waren:' Hij voegde 'er nevens. " dat
" bij nu bij de vier maanUf'll gevangen badt gezeeteo, zon.
" der zijne Huisvrouw of Kinderen te mogen zien of fpree" keu
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;, ken; 't welk. zijns bedlInkens , fir!ffl! genoeg was, Over
" 't geen men ver!l:aan mogt, bij hem misdaan te zijn." Hij
befloot zijn Vertoog, met de Heeren In bedenking te gee~
ven " dat zjj het Geregr hielden niet den menfehcn. maar
" Gode; en dat ter harten neemcnoe (fehreef hij) zouden
" ze, buiten twijfel, hunne Cor,fcientie wel bevrijden en
" hem geene awanrder ilraffe te verwagten !laan."
Vrugteloos, intllsfchen. was dit Vertoog, 't welk den vijf~
tienden }unij des Jaars 1620 tot M;;>;tekening voerde. Want,
niet veele dagen danr naa, V2n de Gevangenpoort geleid zJjn~
de, wierde PRIN5E overgevoerd na Arr.flerdam. en aldaar in
het Tugt- of Ra>phuis gepl~atst, om 'er zijn leeven Iar.g bewaard te worden. Zijn Vonnis is nooit ten vOArfehijn gekoomen, even min als dat van eenige andere Remonllramfche
Leeraaren , die ter eeuwige gevangenisfe verweezen waren.
't Zij DE PRINSE, of een ander Leeraar , in 't Tugthuis koomende, wierdt hij van den Vader, rpottender wijze, verwelkoomd,
met te zeggen, Dat hij nu 1vel gerlIst magt zijn, natlrdien
hem zijn kost aldaar zijn leere;; lang gelcogt was. Overeenkomfl:ig 1TI2t deeze verwelkooming was de behandeling,
welke de Tugtvader omtrent den Gevangene hielde; hij wierde
daarin onderi1eund door zjjne Meesters, de Regenten van den
Kerker. Schimpen, fpotten, tergen, kwellen en dreigen, waren onanr.genaamheden, welke PRINSE dagelijks wedervoeren.
'e Wa~ eene gunst, indien hij, om de maand of zes weeken ,
een bezoek van zijne Htli~vrouwe or Kinderen mogt omvan·
gen. Geduurende de hoge winteravonden weigerde men hem
het gebruik van K~arslieht, boeken en fehrijfgereedreh~ppen.
Hoewel den tu.;telingen geen vuur wordt geweigerd, ont_
hieldt men 'e bem, evenwel, op eene onnozele klaglc, veertien dagen lang. lVIcn wilde niet gedoogen het leezen van
boeken, da:r hij den meesten lnst toe hadt. Inzonderheid
omhieldt men hem de dagelijks uitkoomende fehriflen, raakeu_
de de gefehillen msfehen de Remon!l:ranten en Concraremoll!hamen. lmusfchen moeren wij aanmerken, dat dccze hardigheden meer het werk W:lren der onmiddedjke BeHuurderen
van het Tugthuis, dan van de Wethouders der Stad, die tOt
eetlC meer befcheidene handelwijze overhelden. Va;1 h1er ook
LIIll 3
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dat men vindt aangE'tekend. dat P:U:\'SE. llevef1~ zijnen lotgenoot GRE'ilUS. in het ("'gin vü!1 flil1:i oe,- Jaars 16::: I, op
bevel Vlm f3nrg<-meesrert'n en R:'ad, meI kclijke vel Hglin!\, van
hegrelli,lt- wierd[ co('bel)l'n~r. l''':i''t alk!?l1 vcduccgen ze het
vrij /!,::bruik van Schrij(g,!rectl:è:y.p, m3~r OO~, ve;·hlf. om
ongelijks, op de Plaats van her T",~thds, de ruime Il1cht te
mogen bt~ieten. Van tijd tot (jd o;:tvi:Jgcll ze liU ook bezoek
van hUllne goede vrienden en bck:!lJden.
Terwijl PR!NS8 nog: iu naulIwe bewnarin;;; zat, kwam, 't
eenigen Óge, te dm/lu da"" en vervol<~ens, onJer het be:zigtigen van andere Sta(~sp;l';bouwen. ook in het Tugthuis, de
verdr.eeven Koning van B"Jt/!mcn, verzeld van de Gemaalinne
Van Graave ERJ:IoST VAN NASSAU, S:~dht)uder van Friesland,
dE;n Beere VAN Brü'DEKODE, deszellS Zuster, den Engc1fchcn
Gezapt KARLETON en andere Groot~n, gekid door den Schout
oer Stad en andere Leden v~n Regeeïinge. Geko0mell aan
het Venr.er van het Vertrek daar PR1NSE zat, zeide de Schout,
om den Koning niet terfl:ond bekend te maaken, met gedekten
hoofde, en wijzende op PIUN"Tè: "Dit is ook een van de
" Predikanren, gebannen van de IIeeren Staaren." Ja gebannen "tm de Stûatcn fprak hier cp PRIM:E, maar niet van
Cod. De Koning daar op: " Gijlieden veragt de geboden
" vao mijne Ileeren de Stanten, en zijt weder te rug ge" keerd, om beroerte in 'e Land te maaken." Gij lp' eekt,
hernam hier op PRINSE, naar dat uwe duften u vervoeren.
" Juist dit ," was hier op het woord des Konings, "was
" uw oogmerk, en de eenige oorzaak van uwe wederkomst:
" en daarom zijt gij hier gezet, door :mtiloriteit van mijne
" Heeren de Staaten." Ja, door Ilutltoritdt. {jJfak thans de
Cevangene, 11141a,. IJiet ~oor 1't:den. Gij %Oud!, indien 't
oTltZ{Jg 1/ GOr dit gczeJfdap, 't wtlf ik t1iet "enne, mij niet
weacdie1t;t, f!l't1 (/nder I1fitWOOf d wa"f"diR; zijl!. De Hoofd.
fchout G1WOTENHUlS, uit vrecze, misf('hil'n, d~t den Gevangeile iet oneerbiedgs mogt omvallen, llam thans zijnen hoed
af, en zich tot PRINS!!. wendende, zeide hij: " Gij ziet hier
" zijt;e Majefieit rail Ballemen." V:m ontflcltcllibfe bev3ngen,
fmeekte nu de Gev3n;::ene om vergiJfenis, dat bij zijlle Ma.
jelteu met zo weinig ecrbieaigheid hallt tocgefprokell. De
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Vorst toonde zich toegeevcnde, en fpoorde den Gevangene
aan rot vrijmoedigheid in zijne redenen. Geduurende dit gefprek , was de Heer VAN BREDERODE , nevens den Gezant
RARLETON, daar op toegekoolllcll. "Zijt gij ook een Gere" formcerd Predikant?" vrangJe hem de laat1l:e, en daar op
Jfla tot antwoord bekoomcn hebbende, verder: " Maar, hoc
i' gereformeerd ?"
FolgCl1S 't TVo~rd van God, wns het antwoord van P RIN SE, en vervolgens dat des Engelsmans :
,. l'\iet, derhalven , volgens dell Catechismus van den Pal"'."
De Gevangene hier op wcdewtn: Ik hot/de dat de nf/el'ze.'
lwflt RcfDnua:ic I:;cct gl'Jèhifrkl1 nJlgNH het I,Voord Gods,
en ntl't ?ifUU' Ce/Uil ailtffl ril '·('gel. " l\ianr ," viel tbns 7ijne
l3oheemfc.>he l\1ajdl..'it tn,E:hen beide, " heffe u het Sijco ie
,. niet anders Ol,derr:gt?" FI\IN~E da~r op: Noch het Sijl70>
de, noc:/ ÎI?:IIt1lJd tJlldrr) /um O1Z:::,Q ge1/7f:C,-Jel'en l'erM/I,,'ti?:
,'oOfrûl1Îet in " geen tegel! Gols ff'oord flttja. "l\T2a r ,"

vraasde de Gcz~nt }{ARLETON, " wi~ za! ólaf' over reg'cr
,t zijn?" Eet1 ic iN', \'oerde hem de Gevangene te !!:crnl!ete, zot zif:'(' eigcn C't,s:(cifltie, re!l?fd dl'2r God, T!'o~".d,
tot Regfrl'

/i~b{;[Il. el1

dat in dh:gcn. f'ie het !o11dalllmt

der za!i[,heid raak en ; tnr.."" in andere mindere zaaxell ;;:,?ct
de oHdn/il1ge ,'erd{t:(l,::z:J:w:l:~"d rIluts hcbbrn. De Heer
VAN n:n.DCRoDE nu het woord opvattende, zeide: '0 'c Ell
" is u dat niet; gij hebt cllmr.derCIl cellen eed van gctrouw" heid ged::::1, en van d;cn wilt gij niee afgaan." Trij hel;.
ben, hernam hier C'p de Gevangene, l;iemond eed gedalm,
dan JESUS CllRISTUS Neren !leere. rail rlien eed zullen '{Oc!~
1110gen wij aft.;4an. Van die ,'crMntellisfe Aan ons nie1Jl(md
()11t(!'lfl/1, nGcn "'Miing, 1iOC,'z PI ins, t,och Staa/en, 1 <'ei
innand tel' lf'a~r·eiJ. Dat mm J'fl11 eclle1Z (1Itdel'cn ecd wil
z~ggql2, is el,kel agterklf1p. Hicl' mede eindigde dit gefprck,
ell nam het aanzienlijk geze!!èhap een beleefd affcheid V~lI
de e:cvan<Tenen. uitgezonderd eene der Vrouwen, welke zich
daar~ bij ~eGellwoor,lig bevQ\1dt, cn de belde Leeraars vOor
Oproermaakers en Landverrs'3ders feholdt. De Gezant KAn>
LETON, in 't heen gaan, gezegd hebbende: ,. Die man heert
" veel vera~nd, maar 'e is jammer dac hij 'e niee beter heeft
" gebruikt ," voegde PRINSE hem te gemoete: Ik dank God.
L llll 4
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Onuf.:r dit alles waren ecnige ijvelÏ;;e Rcmonfirnnten op
mid.:ièren bedagl, om de verlosung v::n PRI~:SE, en diens lotgeno(,t GREVlOS te bewerken. EC:JCVCllS het onderling overleg, ecLlie.:d," men zich raar toe vnll den vrijen toegang tot
Je Gevangenen, ·)ill met hun d~l.ar over re bCi::r.d:1agen. Eens
en andermual nam men eelle procve tcr U1treddinge, doch
telkens met een vergeeffchen uitl1ag. In;usfchen wierde het
gerei:}, wdk al eenÎft,n rije! h:·ut geloopcn, mcer en meer
leevendi;, ditt !nen voor ha.1c, de beide Predikanten, PIUN~E
en GREVlOS, na L1e~'efl:in te voeren. Thans dagt men, moest
~ef IJ!,'C :sdhapcn worden, of het ware, voor aicoo~, gedaan
met (le vri.)h"id der Gev2ngel1Cll. DO~IJNJCUS SAPMA. ins gelij!:! ~ell ;:ebannen PrGdikanr, en die, ~tliJk wij, vervolgens,
op 's ]\f~!!s l\nikel, zullen vcrhaalctl,' onlangs. door een
fchr::nderen' list> uit den Kcr!{cr was ont!women, nam het
beleid d~ toelcgs b:j de hand. In den nacht tus[chen den
lw~a!fJen cu dertiende,,· van Ottobêr, vgn den faare 162 I,
tlls[chcn twee en ·inc !luren naa Middernacht, 'bij donkere
MalHlc, wicnÎ[ de aanfldg in 'c werk gefield, en gelukkiglijk
volvoerd, op de volgende W:jlC.
Van de KJm.:rs, in welke de Gevangenen zaten, en die
met twee deuren en floten verzekerd w.ren, hadt men de
Sleutels weeten naagemnakt te kriji~( 11. A~Il deu Buitenmuur
bragt men houten Ladders, om te minder zigtbaar te zijn,
zwart geverfJ. Langs deezë Ladders klommen eenige mannen
na boven, tot op het dak, Waar over ze Touwladders fpanden, welke zij voortS hebbende ViJstgem:w kt, rot op de Bin.
tlellplaats van het Tugthuis neder lieten. Vreemd is het, in·
dIen men de zaak van agteren bcziet, dat de Haute ondernce~l1ilJg tot zo verre gelukkig Daagde, van wegen de veelvuldige
verhinderingen, welke zich daar tegen aankantten. Door het
gerugt van het aanvoeren der Ladders, en andere gereedfchappen. gewekt, lieten zich de Honden, in en om het TlIgthuis, door een ontzettend geblaf, geweldig hooren. Meer
volks, dan gemeenlijk In dien tijd van den nncht, zag men
Op !trant. De Klapperlieclen hielden eene fcherpe en naam\'-
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keurige wagt. De aanvoering der werktuigen, om dat dezelve zeer 1li! moest gefchieden. vorderde langzaam. In weerwil
van alle deeze hilldernisfen, gingen de onderneemers Zo ijverig voort, als of daar tegen niets hadde in den weg g~l1;t;,n.
Deeze eerae en af[chrikkende zwaarigheden dus overwonnen
zijnde. vertoonde zich eene andere. die het werk, hoe verre
ook gevorderd, bijkans zou bedorven hebben. Terwijl de
Ladders gericht fionden, en de Touwladders over het Dak
gefpannen waren, langs welke eenige mannen nederdaalden ,
om op de Binnenplaats van het Tugthuis te koomen , kWlllll
. 'er een Buurman bij de anderen, die bij de Ladders op de
f'!raat fionden, met een blooten Deegen in de hand, luidkeels
roepende: "Alarm, de Nachtdieven zoeken de Geldkist dcr
" armen in 't Aalmoesfeniershuii" (het tegenwoordige Latijufche School; zie J. WAGEN AAR , Befchr. van ./lmflerd'lm,
D. IlI. B. IV. bI. 286.) " te belIeelen, en zijn vast bezig
" om door de ijzeren tralien te breeken." Al wat men konde. deedt men, in die verlegenheid, om den [chreeuwer p;erust te aelIen; die zich, op het zeggen, dat het lJiee 0li1
geld, maar om de gevangene RemonUrantfche Predikanten te
doen was, gelukkiglijk liet te vrede 1lelleo. en, Dlet den
wem'eh van een gelukkigen ui,nag f wederom na binnen mdt.
Nog eelle andere zwaarigheid paarde zich daar nevens. Een
der gevangenen, we!1ten het in de hars[enen fchortte, riep en
tierde, verfcheiden maalen. terwijl men met het werk bezig
was: De Armi1JÎatllJen breeken uit, de .dnniniaanen brcl!ken uit• . Zo luid was dit getier, d:\t het, aun de overzijde
\'an den Shlgel, daar eenige Remonfiranten de \Vage hielden,
onderfcheidenlijk konde gehoord en verUaan worden. Van
binnen, evenwel, wierdt het niet gehoord, of, om dat elencleling het meermaaIen plagt te roepen, niet geagt. Ondertus.
fehen waren de helpers, langs de Touwladders, gedaald tot
op de llinnenpillats. Hier openden zij 11ral,s de GevRngenka.
mers, met de naagem3:lkte Sleutels. haalden PRINSE, nevens
GREVIUS, daar uit, deeden hen, langs de Tuuwladders, nA
boven klimmen, tot op het Dak, en vervolgens. langs de
houten Ladders, nederdaalen. Nu hadden ze nog eene Poort
te openen, van weU.e zij insgelijks den fleutel hadden. Te
L lIll ~
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gelijk met de twee Predikanten, ontkwam ook een Jeruit, LEV~l1 Bruifel, bij vonnis van fleercn Schepenen, in den vool'g:)and,~n J:I are' J 620, in het Tu;;! hui., geplaatst, tot wederopzeggens toe; als mede nog twee perroonen, om flegt gedrag hier va,tgezet. Om des Jtftüts wille,
]ladden etlijke Roomschgezioden den Remonî..ramen hUn/le
hulp geleend. PRINS/"; en GREVIUS, Jus uit den Kerl,er vcrlost, vonden {1:raks fchuilplaats bij eenigen hunner GeloofsgeDootel1.
Weinige dagen nu. de ontkooming, fchreef GREVlUS eenen
LatijnCchen Brief \lan den Hoogleeraar CONRADUS VORSTlUS ,
behelzende een verhaal van de wijze der verlosfinge, zo als
dezelve hier boven is neergei1eld. Onder andere bijzonderheden maakt hij daar in gewag van de handelwijze der Hervormde Leeraaren te A"'fl~rtllJm, ten aanzien van de Regen.
ten, en de ongegronde bcfchuldigingen, door dezelve, tegen
hen uirgenooten. "Nu (dus fchrijfr hij) houden wij ons
" verborgen bij de vrienden, die zeer minzaam en hlijmoe_
" dig ons onthllalen, nog zidderende van vreeze. en altoos
" bekommerd en beangfl:igd over nieuwe laagen, die zij dag_
" ten dat ons geleid worden, door de woede en kwa:;daar" tir:heid der onfl:llimige en gramfioorige Predikanten. De
" Wethouder[chap (dus gaat hij voorr) wordt hier openlijk
" over den hekel gehaald. Zij ( de Predikallten) befchuldi_
" gen hen openlijk van agteloosheid, flapheid en traaghartig_
,. heid. 'Er zijn 'er, dien 't onbefchaamd heeft gelust te zeg_
" gen, dat wij met kennis en oogluiking der Regeeringe zijn
,. ontkoomen. Maar hoe vaJsch is die betigting! 'Er· ziin 'er
" wel eer.igen onder henlieden (de Regenten) in dit !tuk nu
" zagter van gemoed, niet vreemd van rekkelijkheid, gene.
" gen tot z3gtmoedigheid en roeJaating van vrijheid van Ge.
" weeten , die, mis[chien, .de heviger driften hunner Ampt" genooten wederhouècn en te leur fl:eIlen, welke drifdge
" lieden zich laaten voorihan, dat het heil en de behoudenis
" hunner Kerke niet kan beitaan J dan door onze geduurige
't onderdrukking. Maar. tot nog toe, hebben wij daar geen
".befcheid van." Vervolgens kJa~gende over de hevigheid
der Amfterdamfche Predikanten, drukt GREVruS zich in deeVINUS WOUTERS,
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zer voege uit: " Indien de b!ttere en fchaddijke raad der Pre" dikamen mogt gelden, men zou nu den burgp.ren, en allen
" ingezeet<.men, met de Stads Klok. duor een z Wllar verbod.
"onder eene zeer zwaare bedreiging, verbooden hebben,
" 0115 (PP.lè\SE en GRIl.VltJS) te ontvangen.
Men zou de bal~
" l!ngfchap gerlcld hebben voor de geenen, die ons in huis
" namen; men zou loon geO:eld hebben voor de gecnen, die
" onze hE'!pers zouden verraaden; de Dienaars van 't Geregt
,. zouden de verdagte hu:zen, en alle fchuilp!aa!zen, hoeken
" en wÎl;kels in dezelve na,mwkeurig doorzogt hebben. Maar,
" tot nog tOC, Gode lof, is daar niets van geworden; en
,t God geeve, dat zulks ook niet in het toekoomende ge" fchie~e!" GREVIUS belluit zijn fchrijven met den volgenden weusch: .. Ach of de Regeerders van ons Vaderland,
" van dag toe dag, zagter wierrien, dat ze die kwanfuis hei.
" ligt oorblnningen der Predikar.ten van de hand weezen,
" en dat het ons geoorlofd ware, in eenig klein veilig hoeks" ken te ièhuilen: op dat wij niet wed"rom jn de handen
" mogten vallen van zulkel1, die onze kwelling, onze el ende
" voor hun hoogf1:e vermaak houden!"
PRI"SE, aldus uit den Kerker verlost zijnde, <leedt, in
de volgende' maand November, heimeHik, binnen Amflerdam, eene Leerrede, ingerigt om den Allerhoogf1:en plegtige
dankbetuigingen op te draagen, voor de gunst, aan hem, en
daar door a~n de Remonf1:rantfche bruederfchap beweezen.
Jammer is het, dat een perrooD , die, van zijne verkleefdheid
aan de begrippen zijner Gezinte, zo doorllaande, proeven
ha,:t gegeeven, Il:laderhand het geloof verz~akte, door cellen
ergerlijken leevelJswandel, tot welken hlj vervoerd wierdt,
zonder dat ons gtbleeken zijn de gronden en gelegenheden,
welke daar toe de aanleiding gegeeven hebben. Dit weeten
wij, dat PRINSE, naa de Remonf1:ramrche Gemeente te Rotterdam. eenigen tijd, bediend te hebben, van zijnen pose
wierdt verlaaten, om zijn aanf1:ootclijk gedrag, waar door hij
de verontwaardiging van alle welgezinden onder de Broederfchap zieh op den halze haalde.
Zie BRANDT, Hijlorie der Refo1"11tatie; en
Pt-.:efla'lltium ae Erudi1. f/irorum Epijlol

neol. et Ecclejiajlic.:e.
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SANDE, (FREDERIK VAM DEN) gebooren te .Arnhem, in
den Jaare 1577, beklom, door zijne vlijtige beoelft::ning en
grondige erllarenis in de kennis der Regtsgeleerdheid en Staatkunde, de .aallziènlijke posten en waardigheden, tot welke zo
we! een eerlijk gemoed als diepe kennis wordt vereischt. In
zijne Gcboorte!l:ad bekleedde hij de Burgemeesterlijke waardigheid, wierde vervolgens Raad en Fis!r3UJ in het Hof van
Celfler en Zutlen, en nam, in bet einde van zijn leeven ,
zitting in de Vergadering der Algemeene Staatcn in 's, Gma"e~·1zagf. In den bloei zijns lecvens wierde hij, in de geJloemde Hofp!aats, weggerukt, in den ouderdom van veertig
jaaren. lVIecrmaaIen bediende men zich van hem tot gewigtige bezendi'Jgen, zo aan den Hertog VAN BRUNSWYK, als aan
deeze en geene Steden van het vermaarde Hanze - Verbond.
130ven dit alles vondt nog de Heer VAN DEII! BANDE ledigen
tijd, tot het zamen!l:elIen en doen drukken ·van eenige Regtsgeleerde Werken: onder deeze munt uit '8 Mans Commen/a"'ius in Gett·/te et Zu/phanittl Confuetutilnes feudales.

Zie

VAL. ANDREAS

Bibliotb. Be!gica.

SANDE, (JOHAN VAN DEN) broeder des boven genoemden,
insgelijks een vermaard Regtsgeleerde , en daarenboven in de
-Gt:[chiedenisCen. vooral der Veréénigde Gewesten, zeer bedreeven. Een geruimen tijd verroefde hij buitenslands, aan
'VerCchcinen HoogeCchooleo, voornaamelijk aan die van Hl!lc.;berg, alwaar hij het onderwijs genoot van den geleerden
l'ETRUS IlCIGIUS. Naa zijne wederkomst V;ll1 de uirlandigheid.
llekk.:dde hij, een tijd I:mg, den Hoogleerallrsftoel in de
ReJ:sgrlcèrdheid, aan het HoogeCchooI van Friesland. 111
den i~are 16::-4 verwisCeJde VAN DEN SANDE deeze fiandplaats,
tegen den aanzienlijken post van Gewoonen Raaci in het Hof
ProvincIaal van firaks genoemde Gewest. Geduurende den
tij..l van bîjka~s veertig jaaret', bekleedde VAN DEN BANDE dit
gewigtig ampt, wanneer hij, door den dood, daar van wierde
afgelost. In de gefchilIen, welke, ten dien tijde, de Kerk
en den Burger!l:tat beroerden, hieldt hij de zjjde der Contra-
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remonf1:ranten, en, diensvolgens, ook van Prinfe M A U RIT s.
Van hier, dat hij, van wegen de Provincie F, les/anti, wierde
benoemd om zitting te neemen in ds Dordrechtfche Kerkvergadering. Een ander, egter, de Heer TACITUS VAN AYTSMA.
vervulde naderhand die plaats, uit hoofde der aanf1:ellinge V:l.n
den Heere VAN DEN SANDE tot eenen der vierentwintig Regters
over 's Lands Advokaat. JOHAN VAN OLDENBARNEVELD. Hi}
heeft gefchreeven Rerum in fuprema Frifiorum Curia judiea..
Sarum Libri V; als mede Nederlandjeh!! Hiflorie. dienetlfJe
Int het JTervolg van El'. van Reijd, van 't Jaar 1566 tot 1633.
Dit Werk is, naderhand, in 't Latijn vertaald •

.Zie

VAL. ANDREAS

BilJli()th. EeJgiell.

SANDEN, (MAXIMILIAAN VAN DEN) of, volgens de gewoon..
te der geleerde Mannen van dien tijd, met een verlatijnden.
naam, MAXIMILIANUS SANDJEUS genoemd, wierdt gebooren te
Allljlerdam, in den Jaare 1578. Al vroeg ondernam hij eene
reize buitenslands, met oogmerk om zich in de Godgeleerdheid
te oeffenen. Op den ouderdom van negentien jaar en bevond.
hij zich te Rome, en deedt 'er zich tot Lid van het Genoot...
fchap der Jefuiten aanneemen. Sedert vertrok hij na SoltzburIJ,
en 'er den trap van Leeraar in de Godgeleerdheid beklommen
hebbende, gaf hij 'er, etlijke jaaren, onderwijs over de Sumt».o of het zamen11:elzel van Godgeleerdheid, volgens de begrippeon van den vermaarden THOMAS AQUlNAS. Doch zijnen meesten leeftijd fleet hij te J(eulen, alwaar hij ook, in den Jaare
1656, zijne dagen eindigde. SANDlEUS was een der grootfie
Gefchilfchrij ers van Zijnen tijd, vooral tegen die van den
Hervormden Godsdienst. Men rekent dat hij zo veele onder.
fcheidene Werken, vooral Twistfchriften, heeft vervaardigd,
ah hij jaaren heeft geleefd.

Zie Bibfiolh. Soeiet. jffu.
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S.t\~DENBVRG, eene Ridder - Hof:1aJ, in het Sticht van
Utrecht. in het dus genaamde Over· Kwartier van hetzelve.
ilnder het Dorp Ne:!,., - Lm;gwboek, kcnroerig aal] de Dom·
proostdlj te U,r,:c1!. Sm:ành,rg, tef~eil\,00rJj!: ec·u tamelijk
.deftig, hoewel oudtrwl:tsch gebou w, Egi,ende rondom in zii:1e
Vijvers bellGo~l'lJ, wierde, in den J:mrc 1538. op ('e,] vijfden.
den Februarij , deor Je EtCi" lWogend", f-Je.;;ren Staaten 's Lands
van Utrecht. vo"r eene R,d,lerbufJ1ad erk'O'nd. De rijd der
1l:igtinge is onbekend. Volgens het gemeenc gevoe!<!n zou het,
mis[chien n eJs vóór het einde der <lerticnde Eeuw::!. door het
GeOagt van VAN SANDE> gell:igt zijn, en dr.ar van zijnen naam
ontleend hebben. Alth2ns meent men, dat het vVapen, welk
nog heden het Huig yoert, eertijds dat van bet gemelde Ge(Jagt
van VAN SAl\'DE zou geweest zijn. eh dit GefJagt ging Sandmh!trg
over in dat van VAN ZYL, uit hetwelk wij, in den Jaare 13t;H 7
JAN VAN ZYL, of VAN DEN ZYL, als eigenaar gel~oemd vinden.
Het Gellagt van DE RIDDER kwam naderhand in het bezit. HLNDRIK DE IUDDER van Sar.dcnbz:rg hade g('cr.e andere erfgenaamen, behaJven eene dog-rer, Al'iTONlA DF. RID::lER "mi Sal1,Jen/;ur~, die in 't hU\~'eJijk tradt met FLORIS VAN P,~LLAAS, en
alzo de Hoflîede in dat Geilagt overbragi. Zij I;et eellen Zoon
naa, ADRIAAN VAN PALLA.H, wel!;:e, in de maand Nlaij des
Jaars 15IO, zijne J\foeder opvolgde. Sedert vinden wij nog
als bezitters genoemd FLORIS V,\N PA·tI.AAS en ADRIAAN VAN
PALLAAS.
De laatstgenoemde, geene kinderen naalaatende,
fielde tot zijne erfgenaame zijtJe Zuster ELIZAB!:.TH VAN PALLAAS, gehuwd aan DIRK BaRRE VAN AMERONGEN, wiens Z001l,
WILLEM BOkRE VAN AMERONGEN, in ::e maand Oétober des Jaars
158.3, met Sandl}/tvurg beleend wierdt. Sinrs dien tijd bleef
de Hofl1ede iu dit hougaddijk Geflagt, geduurende een groot
gedeelte van de eerile hem der tegenwoordige Eellwe. KOEN~
ltAAD TRAJECTJNUS BORRE VAN AMeRONGEN, het laat!1e Mansoir
van het a:mzienlijk Gefîag[, in den Jaare 1710, overleed en
zijnde, hadt tot erfgenanme zijne Zuster ELEOl'iORA SOPHIA BORRE VAN.AMERONGEN, die, in de maand Jnlij des Jaars 1711,
met de Hofftede wierdt beleend. Nau haaren dood is Sa1Jd~'l1·
burg in andere handen geraakt. De laatile beleening daar van,
OU~ 'Jekend , is ge[chied iu den Jaare 1766, ten behoeve van
den
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den Heere MATTHIAS JAN SINGENDONCK. Geene andere eige~
naars, dan uit het Gellagt van AMERONGEN, zijn, wegens
Sandenbllrg, befchreeven geweest in het Lid der Heeren Ede~
len vau het' G~west. De eerile was WILLEM BaRRE VAN MIE'.RONGEN, be[chreeven den tweeëntwintigilen Jantmij des Jaars
1606, overleeden den cenentwintigltcn Januarij des Jaars 164°'
Hem volgde IWZNRAAD BORRE V"N MIERONGEN , op den ;o;es_
tieneen Febrnadi des Jaars 16.p. Hij deede vrijwilligen affl:and
vall het regt v:!U verfchrijvinge, eu nam af[cheid van de Vergaderinge der Ridd'.:;:[dl~p, op den zevenërmvinrigfien Oftober
des Jaars 1669; wordende, op dien zelfden dag, de ledige
pillats vervulJ daor zijnen Zoon en Opvolger DIRK BORRE VAN
AMERONGEN, die overleedt op den zevenden April des Jaars
17°3, naalaatende cenen Zoon. boven reeds genoemd, KDEN~
MAD TRAJECTINUS BORJ1E VAN AMERONGEN.
Hij nam zitting
onder de Ridderfckap, op den vecrtienden November des Jaars
17°9, doch bekleedde ilegts korten tijd c1eeze wnardigheid; hij
overleedt op den tienden Maart van het volgende jaar.
Zie Utrechtsch Plactltltboek.

SANDERUS, (ANTONIUS ) wierdt gebooren te dntwerpm, in
den Jaare 1586. Ter meerdere volmaakinge van zijne bedre.
venh~id in Godgeleerde kennisfe, bezogt hij ver[cheiden Hoo-gefchoolen , onder andere die van Oudenaarden , Douay en
Leuven. Overal, daar hij zijn verblijf hieldt, verworf hij een
zeer beroemden naam, zo van wegen zijne natuurlijke bekwa;un..
heden, als om den overgrooten vUjt en naaril:igheid, waar mede hij dezelve aankweekte. Den loop zijner Letceroelf~ningell
voleindigd hebb::nde, wierdt hij geordend, en bediende, als
Priester, verfcheid~n Kerken in d~ nabuurfchap van Gend. Gednurende dien tijd maakte hij zeer veel werks om de Ketters te
bekeeren, voorna:.1meJijk de Doopsgezinden, of, zo als men
ze [Oeu noemde, om dat zij den kinderdoop als eene nietigheid
befchouwden, en daarom andermaal de plegtigheid des Doops
verrigt~, de IPederdoopen, welke in en om de plaats zjjn.
verblijfs, ten dien tijde, zeer menigvuldig waren. Nil!t onbe-
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beloond bleef deeze ijver, zo wel als zijne natuurlijke en ver~
kreegene bekwaamheid. Eerst verkreeg hij eene Domheerspla2ts te rperen, en wierdt vervolgens aangefield tot Hoog~
leeraar in de Godgeleerdheid op 't Hoogefchool te Teroutme•
.cthalven zijne Godgeleerde Schriften, heeft hij ook proeven
van zijn Dichtkundig vermogen naagelaaten.
Zie, onder antlere, VAL. ANDREAS, Bibllo/h. Be/gien, en de Scriptoribus
Flandritll.

SANDr.RUS, (JOANNES) Oom van den firaksgenoemden, doch
gcboorcn te Gend, hadt de kennis der Geneeskunde tot
het hoofddoel zijner bcoelfeninge verkoozen. Zo gelukkig
fluagde hij daar in, dat Keizer KAREL DE V hem, eerlang, tot
zijnen Lijfartz aanficlde. Hij was gehuwd; doch zijne Huisvrouw overleeden zijnde, vermits hij uit den aart godsdienfiig
was, wierdt hij Kannnnik van ST. BAVO, in zijne Geboortefiad.
Van hem gaan eenige Geneeskundige Werken in druk uit.
Zie v A L.

A N D REA S.

SANDRART, (JAcon) een vermaard Kunstfchilder, geduuren~
de de ecrUe helft der jongstverloopene eeuwe. als zijnde ge·
weest een tijdgenoot van den vermaarde REMBRAND VAN RYN.
Weinige Pijzonderheden zijn wegens hem bekend, dan dat hij
te Amflerdom het eerfl:e licht aanfchouwde, zeer bevallig fchil_
derde, en aan het Hof van den Keurvorst van Beijeren in
gl'Oote agting wierdt gehouden. Zo wel de tijd als de plaats
zijns overlijdens ziin onbekend.
SANDRART, (JOACHIM VAN) bijgenaamd VAN STOKKAU, als
zijnde eigenaar van een Landgoed of Heerlijkheid van dien
naam, verdient eene phlats in ons J-Foorienboek, oftèhoon hij
bier te Lande niet gelJooren wierde, zo van wegen 's Mans
:wijdklinkende vermaardheid, als ook om dat hij in Hollnnd,
eeni.
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eenigen tijd, zijn verblijf gehouden, en het Amfierdamfcltel
Raadhuis. 111et zijn KutlstpenCed, verfierd heefr. De Vader
van JOACHIM, J.AURENS VAN SANDRART genoemd, woonde te
Bergen in Hcnep;o1Jwen; doch Vlln wegen de Nederlandfche
Oorlogen en de Vervolgingen om den Godsdienst, vertrok hij,
met zijn gezin, tja Frankfort aan den Jlfain; op den elfden
Maij des Jaars 1606 wierdt JOACHIM aldaar gebooren. Al
vroeg openbaarde zich in hem zijne fl:erke neiging en natuu/:lijke gefchik!hcid tot de Tekenkunst. Zijne eerfie bezigheid,
op welke hij zich weIeide, was het plaatfnijdcn; ten welke~i
einde hij zich na NniO'enberg begaf, onder het opzigt van
PIETER ISELBURG, cn van doiar, hebbende den ouderdom van
flegts vijftien jaal'en bereikt, na PMrlg, bij dell vermaarden
E'GlDlUS SADELER. Hoe groote vordcringen de Jongelbg ook
maakte, het Ccherpziend vernuft zijns Leermeesters ,:oorzag,
nogthans , dat de Natuur hem tot eene andere roepinge hadt
befiemd. SADEJ.ER gaf hem den raad, dat hij het plaa[foijdell
moest laat en vanren • en zich gehee: eu al aan de SchilderJm:lde overgeevèn. Aan dien getlienfiigcn rand gewi!lig!ijk het
oor leenende • keerde hi)
rug na het Vaderli;k huis t6
Frankfort , waarfch1jnlijk om met zijnen Vader te overleggen,
wien hij tot zijnen Leermeester zou verkiezen. Het gcrugt
van den UtrechtJcllen KUl1stlèhilder GE R RIT V A N HO N DHOR ST, gelijk' het wijd en zijd was uitgegaan. was ook toç
in Fronkfort doorgedrongen. HO:\1lI10R ST wierdt gekûozen
tot den Leenneester van S't\NDRAllT, en genoot alzo de Eisfchoppelijke Stad de eere, van den beroemden KUilfien3:lf,
in het behandelt!!] van het Pentl~cl. gevormd te hebben. Zo
groote vorderingen, illtu~fchen, maakte SA;,,!DRART onder zij.
nen Leermeester, dat wanneer 1l0NDIJf.'RST, nna verloop van
eenigen tijd, olltboodeu wi~rdt aan het Hof van Koning KA.
REL DEN 1, h:j zijnen geaglen Leerling mede nam na Enge_
Jalld, om hem. in de volvoering der gewigtige tn.lke. aldaar
:1f te doen. de behulpzaame h:md te biedelJ. De Utrecht(clte
KunstCchilder, naa verloop van eenlgen tijd, de wederreize
na de Nederlanden Ilanneemende> bleef SANDRART aan het Hof
van den EngeIfcheIl Koning, bij welken hij zich zeer geagt
en bemind maakte. Voornaame I-Iofgrooten hieldçD hem, insXX V1. DEEL.
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wa~rdf'. Vooral vereerrIe hem de Hertog VAN BUKmet ziine gUl'st en beCc:lerming. De'eh wal.neer
deeze, in den Jaare 1627. moorJdaadig was omgebragt, verdroot hem het \'erblijf in En!;elfwd. en verzogl hij, dit'l1svol.
gens, zijn OlltO~g, en verlof om na zijne Vaderllad te mogen
wederkeeren. 't Etll en ander wierdt hem tocgefiaan.
N:et lang verro,fde Ml\Df\!Xr, te har,krolt, ten huize
zijner Ouderen. H~t klHl8tkwalig ft a/ie wekte zijnen lust.
l'Im door Clme wijle tijds aldaar te vertoeven, zijn reeds ver.
kreegC'n kunstv~rmozrn nog verJer uÎt te brdden. Niet lang
hadt hij te Rome zijn verblijf gehoul~en, en 'er f1è'~ts twee
Stukken vervaardigd, of ~an hem ~;ing een zo gunfiig Rerugt
llh. dat hij onder de verm~ardlle KUl'stCehiL!ers Vlln fr(Jli~
gerangfchlJa wkrdt. Lieden van den hoogacn fhmd dongen
na de eele, om vrugtell van zijn wonderdoend Pel,feel magtig
te worden. De Markgraaf VIl\CCI\TIUS JU5TINIANI fielde hem
niet al!e~n te welk om voor h~m te fehildcren, maar gaf hem
ook een verblijf in zijn eigen Paleis, en maakte hem voortS
bckc:Jd bij den toenm:13ligt:l'l Paus VRCANUS DF.~ VII. lmusfehen w:~rdt S}'ND~~M,T, door firee!ende beloften, aan het
Hof des Konings van F, ,zl1kriik [!enodigd. Doch zijn Wel.
doener vomh middel om zijn verblijf te Rome zo a:lngenaanl
te m~oken, dat hij de voorgeftelde aanbiedirgen van de har.d
\,"ces. Ook \'er!ch~fte hem de ger.oemde Mnrkgr:!:1f o'Jervloe_
dig werk, door a~ll hem op te dr~ngen het afteker.ell der
aloude Standbeelden, van welke' zijne uitmuntepde KlI1:stver_
zameling ri)l:!ijk was voorzien. Deeze afbeeldingen ziin n:td:rh3t1d in Koper gebr2gt, en vervolgens, onder den llaam
V:lU Gal/etia Jus/iniana, of de Jtw;,;rlar:[c-'le G.lIle r ij, in
't licht gegeevcn. Onder dit ~llcs bl;'vÏl;~ SANDIU\RT (le lust.
om ook cenige antlere oorden en gell'eHen vno dit ZllIdeli]k
\Vacrcldàcel te bezoeken. Eem I.ll'zogt hij Nr.pds, vervol.
ger.s de Eilanden Sicilie en Malta. en keerde, cÏt,dehjl'.
door ApuHe. na Rome weder; hebbende, overal, de voorkoomende gelegellheden waargenomen. om zijre del.k l1eelden
te verbeteren, te befchaaven en verder uit te breiden. Nuit
dec zen uitrrup vertoefde hij nog eenigen tijd bij' zijnen Be.
r,hcrmteer. om de aanzienlijke Verz~meljng van tekeningen
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iran de zeldzaamfle oude Standbeelden, en andere merkwaar.
digheden, de Schilderkunst betreffende, nog verder te verrijken.
Den tiJd van zeven i~aren hadt FANDRAR T nU te Rome en
elders in !talie befl:eed, wanneer hij te raade wkrdt, na hee
Vaderlijk huis te rug te keeren. In den Jaare j 635 wierde
dit beO uit genolll<:n en vol ,oerd. Met groot g~vaur Ilogthan,
kwam hij bit,nen l'~'ankf()rt, vermids de Keizt!rlijke Troepen
toenmaals die Stad hadden ingeilooten. Niet lang daar naa
fchijm hij iu den echt te zijn getreeden, met eene adelijke
Jonkvrouw, JOHANNA VAN l\JlLKAU, dogter e!1 vermoedelijke
erfgenname van Jèn Heere van Stokkau, bij Ingo.jlnd. in het
Pa/t:l, - Neuburglèlze ~e)egen. Vat! wegen de Oorlogen, wdke ook het gedt!elte V2.!l DuitsehItmd, alwaar SANDRART 7,ich
bevondt, beroerden, zijn vErblijf aldaar nit!t veîllg agtenàe:l
vertrok hij na AIl,lht d.1m. Hier en elcers llelde hij Zijll
kUllslvermogen te werk, onder andere door het lClJilderen del'
afbeeldingen van verf..:heidc!n voornaame Mannen van dien tijd.
Een Schuttersftuk , dat weleer gehangen ht"efe in de Groot~
Zaal der Kloven iers DoeIe, doch thalls het Burgemeester~
Vertrek in het Sra0shuis verfiert. is mede een gewrogt van
Zijll Penfeel. Het is het NoordJijkfre van drie foorrgelijker
Stukken, welke aan den Westt!lijken Wand van het Vertre~.
hangen, en verbeeldt een Korporaalfchap van dcn Kapitein
VAN ZWIETEN, gereed o:n de KoningÎnue - Moeder van Frank_
rijk, MARIA DE !\lEDleIS, welker fteenen Borstbeeld in dil
Stuk gefchilderd is, in te haalcn. Op een gefchilJerden rol
papier, die verbeeld wordt van den tafel re hangen, plagt:
in~n de vijf volgende dichtregels van VONDEL, die !log ge...
deeltelijk kenbaar zijn, te leezen :
"
"
"
;,
"

De Va en vàn Zwieren wacht om Medicis t'ornhaa!en.
Maer voor zo groot een ziel valt Dam en iVIarkt te k!~en,
En 't oog der Burgerij te zwak voor zulke firaalen.
Die Zon van Christenrijk is vleesch, noch vel, noch been 1
Vergeef het dan Sandrart dflt hij haer maele van 11een;'

C~duurende zijn verblijf te Amflerrlam, wierdE SANDRARl"
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eigenaar van de Heérlijkheid Sto!rktJu. Om 'er daadelijk he,
zit van te neemen , vertrok hij derwaarts. Doeh vermids dit
Landgoed, door het geweld des Oorlogs, veel hadt geleedel1,
verkogt hij Zijne voornll~m{1:e Kunstftukken te .Ibn(lcularn,
voor eene aanzienlijke fomme, om de geleedene fehacie te herfiellen. Niet lang genoot hij aldaar een gerust verblijf. De
FltJilfchen, in den Jaare I6.:j.I, dit gedeelte van Duitschlantl
overl1roomende, pleegden ook op Stokkau verfc:leiden gewelddaadigheden: waa, vun de eigenaar het nadeel wel eenig_
zins deedt hcrtlclleil, doch di., hem tegen dir verblijf eellen
weerzin deeden opvatten; te meer, alzo hij geene kinderen
hadt of verwagtte: w;:shniven hij zijn Landgoed verkogt, eli
de Stad AIJgshwrg tot zijne woonplaats nam. Ter gelegenheid
van den handel over een al!':emeenen Vrede, in den Jaare
1649, te Neurenberg, wierde SANl'lRART ver lOgt , derwaarts
over te koomen, om 'er ziin kunstlfermogen in 't werk te
fiellen. Ni(:t alleen fchilderde hij aldaar verfchcidcn Keizer.
lijke en Zweedfche Krijgsbevelbebbers, en andere perfoonen
l!~11 hoogen rall(;; maar ook: een zeer uitvoerig ftuk, verbeeldende den Vredema<1!tijd, in 't gemelde jaar aldaar gehouden,
in 't welk alle de aanzitter.de doorluchrige perfonaadjen naar
het leeven ftonden afgebeeld. De Koning van ZweedUI beo
kostigde dit Kunstll:uk, en gaf het ten gefchenke aan de Stad
Neurenberg, onder voorwaaf.de, dat het, in de groote Zaal
van h~t Raadhuis, tot eene eeuwige gcdagtcnisf!i! moest blij.
vcn hangen. Naderhand omboodt zijne Keizerlijke Maie!1eit
SMWRM\T na lVeetJen, om 'er de Keizerlijke familie te' koo.
mt'n fchilLlerel'. Zo wel voldaan over de uitvoering betoonde
zich de Keizer, dat hij den Kunflell3al niet alleen vorJ1eJ.ijk
beloonde, maar ook de vrijheid gaf, om de Keizerlijke Kroon
boven zijn Wapen te mogen voeren.
Onder dit alles was SANDRART zijne echtgenoote, door den
dood, ontvailen. Den ouderdom van zevenënzestig jaaren
bereikt hebbende, bcfloot hij tot het aangaan V3n eeue twee.
de eehtverbinu:nisre. Dit gefchiedde, in den Jaare Ui73,
met eene Dogter van den Heere WILLI!M llLOMMMRT, Raaus.
heer te Neurenberg. Niet lang overleefde hij deezen eeht.
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maar fiarf, e"rlang, doch onzeker in welk jaar, in goeden
ouderdom.
Te menigvuldig in geral zijn de Sm1d{en van onzen doorluchtij(en Kunfièlla~r, om hicr te worden opgeteld. Van een
der zeI ven , 't we:k geen gcri[J~en naam gemaakt heeft, maaken wij hier alleen gewag; 't zijn (je twa~lf Maanden des
jaars, door SANDRART voor cle!: K~urvorst van Beijeren gefchildcrd, daar naa in fhJfltwd in 't Koper gtbragt, en vervolgens, door de Dichters IlARL'EUS en VONDEl., in Latijnfèhe en Nederduitfche Verzen, trdf;;lijk bezongen.
Van de hooc:e agtinge, welke onzen Km,flenuar wierdt toegedraagen, hebben wij reeds, in 't bovenÏtaande, eelliiie voorbeelden adngehaald. \Vij voegrn 'er nog dit \levens, dat de
Republiek van Venetie , een bLjk \dlende greven, boe zeer
zij ook uitlandfche KUllstotff.'l1aars op prij, wist te fdatten,
hem mer de Ridderorde van M . •'W.a;!ms vereerde.
SANDRART was niet Oegts een SchillIer • maar moge ook op
den naam- van een geleerd man aanfprnak manken. Zij' \VErk,
den kunstminnaarell, onder den naam van Duilfc!te dk,Jdf11lie.
bekend, kan daar van getuigenis draagen; hd behelst cenen
fcbat van l-lifl:orifche-. Oud beid en Fabelkundige Weetcnfchap,
door hem bIJ ~en verzameld, om te dienen Wt ond"rrigting
aangaande de Douw Beel.Jhouw- en Schilder kunde. Daarenboven ontmoet men aldaar een verOag wegens de vcrmaardfle
Nederlandfche Schilders, met hunne afbeeldingen vel fierd.
Eindelijk heeft men nog van hem Iconolo{fia Deorum , of
Afbeddzels der Goden, in het Oude en ltedmdCJogfclte Room-

felle

SchoZlWÓllrg.

Zie 's Mans Let'en, voor de DUitJche
dkademie.

S- A\IlDRIES, een zeer vermaarde Schans, in Gehlerland, in
bet Oo;;rli)k gedeelre van de Bommeler- Wflard. Don FRANCISCO DE ~IENDOZA, Admirant van An-agon, in den Jaare
1599, in den gemelden oord. een weinig boven Roslem, hebbende post gevilt, !l:igue lIdaar den genoemden Schans, op
eene plaats, van waar men, ter wederzijde, de Maaze en de
Mmmmm 3
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Waal konde be!lrijken, om alzo de Stad n~'I1lme! te bedwin_
gen, op wc:ke hij eenen toeleg hadt gC1I'aakt. In 't volgen.
de jnar viel d\O S terlne in handen van Prinfe I\JAURITS. DG
Spaanfcben, in den Jaare r637, deeden 'er een en vergeeffchen
lI an f.ag op. Gtlukkiger !laagden de FnllJfchell in den Jaare
t67~, wanne'er zij den Schnns niet \ er lieten , zorder alvoorens alle de Werken verwoest te hebben. Sed"n heeft men
de Vesting wederom in goeden !taar van tegenweer gehragt.
fIet KWäïtier va!] lVtft;;Pffcn fielt 'er cellen Kommandant en
eenen Nr~lj,)(lr aan. Ook beraalt ht>tzelve de manfchap, die
ter bezetting houdt, be(laande uit een klein getal geappoincteer.
den. Dl! Raad v!ln St~ate houd. 'er eeren Kommies van 's Land~
Magazijn, en (ie Admiraliteit op de Maaze eenen Kommies
ter Recherche. De Gereformeerde Gemeente wordt 'er door
~énen Predikant bediend.
S. ANNA> is de naam van eenen Herberg, ongeveer een
haif uur gaans buiten Nijmegell, op den weg nä Graave.
Zo min van deezen, als van alle andere Hl:'rbergen, zouden
wij ge(;ne melding maaken, ware '[ niet om eene zonderlinge
gebeurreni~, i;) den J,~re 170'2, aldaar voorg.:vaIlen, ten tijè.e
,Is de Franfchen eent n a:mflng op de Stad Nijmegen in den
zin hadd",n: eenE' gebrurtl'ois, do!)!' welke de eerbaarheid
eener lVIa -gd, op €ene g~nrrch l'i;zondere manier,' gered
wierdt. Een Bel'",;hebber cl,,!' Vijanddijke LE'gcrmagt; in den
zeme)den Herberg, ..:ijnen lutrele bebht'nde genomen, hadt,
op oe dogter van den hlliz~, t'~l1 weHuslig r,o~ laaten vallen,
Me<cr dan eens harlt iJij hij lnnr aanz0e:{ gedaall, om zijner
geilheiJ ten diell!te te f:aan, doch telkens vrugteloos. In 't
einde be!loor h~i, drd;scmenten en geweld te bnate te neemen, om ha~re kllÏbC~l:cid aan h,'m ten beste te geeven. Onëer dit alles bezweek het üngclukkig !la~toifer. Doch zo als
hij gereed was, om ziin~n vuilen lust te koelen, nam eeu
~:mol1kogd, uit de Stad gefchooten, zijn eene been weg; 't
welk, eerlang, van het verlies van 't lee ven wierdt gevolgd.
i~ dit voorval, de tusfchen·
:pc geredde lVhagd erkende, in
"Qo;\st de{ behoedende Voorzienigheid.
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S. ANNA TER !\IUTDEN, een Stecdi~, in Staats_ f//aa1!drrffl.,
onder het regt,gebied of Prij!' I'C/) Sluis, ongeveer ('en half
uur gaar,s ten NODrdwe:,ren van de Stad v~\] dien l1a~m gelegen. Rij den oorfprûnldijken naam van Muiden, hec:ft men
den toenaam van S. AMItl gevoegd, 't zij om dat de Kerk
der Plaatze, eerrilds, aan de Sanlinne vnn dien naam gewijd
was, of ook, misfchien, om 11ft Plaatsje aldus van het Hollandfche Muiden te onderrchC'iden. S, A',/Jrl tel' Mlijtir'~
was, bij ouJs, eene beHootene Plaats, h~bbende bolwerken
en poorten; doch, zedert langen tijd, is 't een cn ander niet
t!leer voorhanden: bet is thans eelJe opel'e Plaats of Vl~k.
be!hande uit (legts vier I;lei::1e Straatjes, bebouwd met omtrent dertig huizen, die van nog geene honderd ingezectcncn
bewoond worden. Zo niet allen, immers de meesten doen
belijdenis van den hervormden Godsdienst, en houden hunne
openbaare zamenkomfien in de S. A .. na Kei k, die door
cenen ei)\en Predikant bediend wordt. IlItn~rchen is vnn het
oude gebouw n;ets meer voorhan:lé!I1. De Frn"fchcn, hptzelve, nevens het bovenfie gedeelte van den Toren. in kooien
geleid hebbende, heeft men, aan den Toren, een Vertrek getimmerd, wl'lk thans tot eene p'::13tS van openb~are Godsdiel1stoelf~llioi',e verfl:rekt. De Regeering beaaat uit Baljuw,
die, door Hun Hoog lVIogcnde, voor zijn Ieeven , wordt aan_
ge!l:eld, eenen Burgtmee~ter en vijf Schcp~ns, welke, jacrlijks, van de Af;;evlmrdigden der Algemeene Sta~ten, hunne
'aanfl:elling of bevestiging ol1tvan~en, en uit eel~en Cri'~1çr en
Ontvanger, welke posten door de Regeering begcE v.:n WOfden. De reden, om welke S. Am,a ter llhJiJen ecr:ige op_
merk;rg verdient, is, om dat dcnelfs regts,rebied of Schependom eene wmtlijke uitgebreidheid bell~\\t, beffa3!1de hetzelve uit ze~ Polders, te zamen groot vierhonderd achtenveertig
Gemeten en tweehondt'rd tachtig Roeden Lands. O~'er de('z~
polders zijn een DiJkgraaf, eenif'c G.:zworens en een Pen_
'flÎngmeester aangeaeld. Nog grooter uirgefhektheid plagt het
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J{erspel van S. AfJ12a tt!r Jrfuiden te be{]nar., voor dat eet]
gedeelte daar van gediend heeft. om' de Vestingwerken van
ele Stad Sluis in Vlaanderen uit te breiden.

S.

ANNENBERG;

zie

ANNENBERG.

(SI.)

S. ANTONI, een der drie Schanzen, dienende ter beveiliginge van de Stad 's Herlogenbosch. Zie's llERTOGEl'\BOSCII.
SAPMA. (DOMINICUS) Wat 'er ook zij van de waarde or
onwaarde van de leerbegrippen en handelingen der vroeglle
Remonfiranten, waar over wij ons hier 'lid mogen u,itluaten,
dit is zeker, dat de eerfie oprigters deezer Gezinte blijkeil
vertoonden van ongemeene kloekmoedigheid en on verzaagdheid in het tarten van gevaaren, en alzo moeten gehouden
worden, in gemoede overtUigd re zijn geweest van de deugdelijkhdd der zaake, welke zij voorllanden en in de waere1d
f;ogten voort te planten. Op de lijst van deeze verdient
VOMINICUS SAPMA genoemd Ie wordeo.
Reeds in den Jaare
16 14 bediende hij, doch op welke plaats is ons oiet geb!eeken, het predikampt. wanneer hij te Hoorn wierdt beroepen,
in de plaats vao eenen ]OH,\NNES R OGGlUS; welke, om dat
!lij, in de toel1maalige verdeeldheid in de gemelde Stad, naar
de vredezoeker.de maatregelen der Regeeringe zich weigerde
te fchikken, door dezelve van zijne bediening was ontaagen.
Men hadt het oog op SAPMA laaten vallen, om dat hij bekend
fioudt voor Remonfiramsgezindheid, die thans te Hoorn de
overhand bel;leedde. Sedert won hij, meer en meer, het
venrouwen, zo van zijne Gemeente als van de Wethonderfçh:tp. Een blijk hier van verwonde de laatStgenoemde, ter
gelegenheid van zeker gefchil in het Dorp Grost/lUiten. De
Leeraar , DIRK CHRISTIAANSZÖON, door de Hoornfche Regen(en zijnde afgezet, hadden deeze beloofd, de openHaallde
plaats, nu en dan, en bij voorraad, door eenen hunner Stads
l'redikanten te doen vervullen. In de maand Maart des Jaars
1616 wierdt SAPMA daar toe benoemd, en, vermids men, van
de zijde des afgezetten Leeraars en zijner aanhangeren , gew~Jdi~ell ~e~enfiand v09r~a~, door den Voorzittenden en cenen

Oud·

SAPMA. (DOMINICUS)

105

Oud - Burgemeester, nevens den Schout, verzeld v:m zijne
vier Dienaaren eu nog twaalf of dertien g~wapende rn~nnen.
na den Predikfl:oel geleid. Een verhaal der onaangenaamheden. hier uit ontClaan, als koornende geheel voor rekening
der Hoornfche Wethouderrchap, behoort niet tot ons plan.
Gelijk met de Regeeringsverandering, in de meeste Steden,
in de .faaren 16.8 en 1619. de hekken bijkans overal verhangen wierden, dus duurde ook de gunst, welke SAPMA bij
-de Regeering te Hoorn genoot, niet langer dan tOt op
dat fchroomlijk tijdtlip voor veele NederIandfche Leeraaren.
Nevens verfcheiden andere Predikanten, was SAPMA. als een
der hoofd~orfianders diens aanhangs, gedagvaard voor het
Sijnode te Dordrecht. en hadl aldaar eenen tijd lang zijn verblijf gehouden, wanneer hij, op den laat/len Februarij des
Jaars 1619. van zijne hoogzwangere Huisvrouwe, uit Hoorn,
eenen brief ontving. waar bij dezelve hem berigete. hoe
haar. van wegen de Wethouderfchap, was aangezeid, de
Predikautswooning, binnen den tijd van acht dagen, en wel
v66r den eerstvolgenden Zondag. op te ruimen. en. tot dat
zij een ander huis konde bekoomen. midlerwijl bij eenen an.
deren te gaan inwoonen. Die van Hoorn, naamelijk, hadden,
reeds in 't begin der genoemde Maand, twee nieuwe Predikanten aangenomen. niettegenfl:aande, over SAP MA , door het
Sijnode nog geen Vonnis was geveld: ten blijke, hoe zeer
zij zich van deszelfs aanO:aande afzeuinge verzekerd hielden.
Ontzet van zulk eene tijdinge, vervoegde zich SAPMA bij den
Raadsheer KAMPEN, thans Voorzitter der Politijken , verhaalende aan denzelven het ingekoomen berigt, en met een verlof verzoekende. zich na HOlJrn tè mogen begeeven, om, in
deeze verlegenheid, zjjner Huisvrouwe de behulpzaarue hand
te bieden. De Prefident, hoewel de voorbaarige handelwijze
der Hoonnche Regenten afkeurende. konde, nogthans , niet
bcfluiten tot het geeven van het verzogte verlof, maar begeerde dat SAPMA zou vertoeven tot op eelle volgende vergadering der Heeren, welke, over diergelijk een verzoek, om
van Dordrecht te mogen vertrekken, van twee andere Re.
monO:rantfche Predikanten, eerlang zoude gehouden worden.
SAPMA, daarentegen, vertoonde de tegenwoordige gelegenheid,
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om mer een Schip, onmiddeHjk, van Dordrecht op Hoorn
te kunnen koomen; als mede, dat zijn vertrek geen uitfld
konde lijden. vermirs hil. langer wu;;tende, nier vóór den
Zondag te Hr'OI'n zoude kunnen zijn, om zijner Huisvrouwe •
in haar en weIland, de noodige hulp te bieden. ZIjn verzoek,
om te mogen vertrekken, drong SIIPMA nog verder hier mede
aan, dar het bevel, om de Prèdika'HSwoodng te moeten verlaftten, inlloot dat hij reeds mo,;st afgezet, althans in zijnen
dienst gefchorst weezen ; en dat hij, gevolglijk, niet langd de
bevoegdheid hadt, om den gedagvnardr: Leeraaren , in het ver_
deedigen van hunne zaak, van z:jnen raad te dienen. De
Voorzitter, de gegrondheid deezer ber.enki1lgé'n erkennende,
koude, egter, in zijn verzoe!, niet bewilligen, uit hoofde
zijner vreeze, zeide hij, dat de Heeren zijn vertrek kwalijk
~eemen, en hem des wegen groote zwaarigheden zouden overKoomen. SAPlIIA thans het woord opvattende, verklfJarde aan
den Prcûrlent " dat hij, voor 't tegen woordige, [ehier geene
"zwa3ril~heid grooler oordeelde, dan zijne lteve. bedroefde
" en uîrgeftootene Huisvrouw, in ze> haogen nood en verle" genheid, niet te mogen blj!laun; dat hij zulks met een goed
,. geweett'n niet konde nalaaten; dat hij. overzulks , liever
" alies vervvllgtte, wat hem, daar van zoude overkoomcn. dan
" zijne eehtgenoote in <lien nood te ver!aaten, als 't hem
" eenigzins mogelijk was, bij haar te kaamen." Hij voegd~
'er nevens " nict te kunnen twijfelen, of de Heefen, zijne
" zaak wel inziende, zouden, naar hunne groote oelcheiden.
,. hdd, hem voor veronrlchulJigd houden." Naa het aanhooren van deeze redenen zogt hem de Voorzitter [Or tegen den
middag op te houden, als zullende hij zijll best doen, om de
Heeren nog vóór dien tiJd bij een te roepen. Doch SAPMA,
voor reden geevende dat ziine reize geen uur uit!lels leedt,
gaf zijn lioorneemell te kennen om op (blanden voet te
vertrekken, biddende den Heere Prefidem • om hem bij de
andere H"ercn te vcronr[chuldigen; 't welk de andere aannam, zeggende, goarm zi,n best Ie zullen do{'n.
Terl10lld naa dteze zamenfpraak, met den Heere Voorzitter
der Politiike Gelastigden op het Sijnode, nam SAPMA de reize
aan na HIIOII1. Bij zijne aankomst alçI.ar vernam hij, qat
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zifne Echtgenoot:! reeds verhuisd was, in er ne ledig Ch':mde
wooning, Hr.3nde op het Noord, op den h,)ck van ~~e IL:rk.
fleeg. 7.0 min voor' de Wt:tbouderlèhap, als voor veel en der
llnrgerije, bleef zijtJe ko:nst niet l:mg \'elborgen. WSI hij,
V3.n de eerstgenoemde, hadt te verwagten, bleek hem, reeds
s anderendaags, aan een bevel, hem, van w,'r;en de Regce.
ring, thuis gezonden. Bij hetzelve wierde hem bevolen, zich
ni ct te verflomen, binnen de Stad te prediken, oproer of
vergaderingen te manken, in eenige beleide zamcrkomften te
verfch:jnen, of eenige Kerkelijke dien!1en te verrigtcn. Doch
wanneer, op dit alles, V'ln SAPMA de belofte van gehoorzaam<heid aan de Heeren wierde gevorderd, gaf hij eot befcheid
" dat hij, met Gods hulp, zich V:ln allen oproer zoude wag" ten, doch zich niet verder konde verbinden. omtrent het" geen hij aan God en de Gemeente [chuldig was." SAPMA
verzuimde nict. bij deeze gelegenheid, zijne verwondering,
over dusdanig eene aanzegging, te betuigen, voor zo veel hij
nrg in dienst der Gemeente, en door het Sijnode niet veroordeeld was.
Niet lang vertoefde SAPMA te Hoo,-n; van hooger hand
wierde bij, fpoedig. na Dordrecht te rug ontbodden. Van
eene geweldige opfchudding, die dt! geheele Stad in rep en
roere bragt, ging dit vertrek verzeld. Volgens VELTUS , in
zijn Kronijk van Hoorn, zou, in het ol1voorzigtig beleid van
twee of drie Regenten, de oorzaak daar van moeten gezogt
worden. SAPMA, namelijk, op eigen kosten, eenen Wagen
gehuurd hebbende, .hadt den Voerman belast. hem te wag.
ten aan de Westpoort , als zijnde van' voorneemen , zich bij
tijds, in den morgenll:ond Ct was de tiende van Maart) derwaarts te begeeven, en alzo in fl:illigheid de Stad te verlaaten. Anders begreepcn hee de gemelde Regellten. 0ngeagt
den raad en de Wl1nrfchuwing der Remonll:rantsgezinde Ouderlingen, welke, indien men de zaaken niet voorzigtig be~
lei de , voor onaangenaamheden vreesdcn, deed en zij den S:ads
Wagen, 's morgens ten acht uure. voor des Leeraars woo_
ning verfchijnen.Dit wekte de algemeene opmerking; en
nog meer het bevel, uit kragt van 't welke de Wethouderfchap de Bezetting, reeds 's morgens ten zes uure, onder de
Wape.
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Wapenen bacil doen koomen. Ecne menigte volks kwam fpor:dig op de been, en onder decze veele Comraremonfh anten,
welke mcn zarrcllde boorde roepen: WrHJr zijn rm ae Ar111ÎniQonen? IVt1aroIH jiût1tl ze IIU !llIi/nen valleken Leen/ar
1JÎet bij? IVûflf' zijn :.Ie nu? Tra{ doen ze nu voor humlen

Predik(lfIi? Door zulk en [oortgelijk uÎtdaagend wepen wierden de gemoederen van ecnige RemonLlranten in vuur gezet.
Uit ontijdigell en onhezonnen ijver voor bunne gel:efden Leera~r. grijpen ze de pafrden hij den toom, Llijden de Zeelen
~an flukken, ligten SAPMA met zijne Vrouwen hcc Kraamkindtje van den Wagen, en Ooopen de WielelJ. Thans rukken de SoldaatelI .!;\an, doch zonder [chieten: wt!shalven zij,
van 't volk, wierden te rug gedreeven, door het werpen met
pannen van de luifels, alzo, door den hard hevroozen grond,
het rna pen van flraatfleenen ondoenlijk was. Het fehieten met
los kruid, dewijl 'er niemand door gek wet st wierdt, diende
alleenlijk om het gemeen nog meer te verbitteren, en met
nog beviger woede te doen aanrukken. Nu omving het
Krijgsvolk ('t waren Zwitzers) last, om met [cherp onder
den hoop te fehieten. Vergeefs zogt de KapItein WALTSDORF
zich tegcn de volvoering van dien last te verzetten, fmeekende de Heeren ernllig toen bij herhaaling, zij wilden tag min
harde middelen te werk ftellen, om de rust en eensgezindheid
der Burgerije te herflellen. Doof voor deeze zagtzinnige vertoogen, vraagde zelf een der Regenten, uit een der venfl'~ren
van het Stadhuis, aan de Soldaaten, of ze geen fellerp hadden, en beval daar op los te branden. Straks hoorde men
den Trom alarm flaan. en de Musketten vuur geeven. Zes
of zeven omvingen doodelijke, en wel veertig burgers meer
of min zwaare kwetzuuren. Nu was 'er geen houden "aan de
gaande gemaakte Soldaaten. Aangevoerd door de Wethouderfeh3p, meenden ze een goed wer k te verrigten, met het gebrui keu van hun Schietgeweer tegen allen, die den fehijn vertoonden van het met SAPMA te houden. Zekere Smid, onder
lIndere, ondervondt dien euvelmoed. Staande op eenen Stoep,
welken SAPMA vervolgens voorbij reedt, OR! dat hij den Leeraar, door het afneemen van zijnen hoed, groette, en met het
zeggen (juieu, broetJer, adieu I eene goede reize wenschte,
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hebbende, voor 't overige, met den oproer zich niet bemoeîd, wierdt, met een gevederden Kogel, dermallte in 't
hoofd getrofren , dat hij dood ter neder vi!:!l. Zelf vindt men
nl1getekend, dat het IDet SAP11A zelven ware gedaan geweest,
indien het gezelfch3p zijner Huisvrouwen dier Zuigeling.
nevens drie andere Vrouwen, die neven& hem op den Wagen
zaten, hem niet befchut hadden.
Naa het bedaaren van Jen Oproer, wierdt SAPMA, nevenS'
het boven genoemde gezelfchap, onder dekking van eenig
Krijgsvolk, ter St~d uitgcle;d. Over Alkmaar. 's Gf"UIVt!nha/jc en Rottetdrwz. nam hij zijnen weg op Dordrec/lt, alalwaar hij den dertien den M"art aankwam. Zo dra hij van
zijne wederkomst behoorlijke kennis haur gegeeven, omboo.
den hem de. PCllitijke Afgevaardigden, om h"m te onderhou.
den over zijn vertrek, zonder d"ar toe beh'.• orlljk verlof ge.
LiQ te hebben.
Ho,wel SAP~j.\ zich berÏL'p op zijn gefprek
,::ct dc'n Raansheer KAMHN, en diens ge,iaane toeze~ging»
()]'r".·l1~ h;ï, e:.~t~r, eene bet1r~ffing over zijne handelwiize.
N'l \' 'r",-",Idde hij ziel), dat dCl'ze za~k een einde badt geno_
lU,.~.
Puch 't vicl 3lJders uit. Want's anderendaags wederom ombooden zijnde, hiddt men hem eenige vraagpunten
voor, Zijli vertrek nit DOl'drecht bet"efFcnde, en meest aI
dicnelJé1e ter veromfchuldkil1 se van den Raadsheer KAMPEN,
met bevel om de voorgellelde vraagen op llaanden voet te
beantwoorden. SAPMA, een afCchrift der vraagen en tijd om
zijn .geheugen te vervcrlèhen, verzngt hebbende, nevens ver_
lof om Ceh] ifclijk Ie mog.:n antwoorden, voer,le hem de Heer
VAN BREDERODE , een der Politijke Gemagtigden, te gemoete:
Bij wat /·aads/Z;jden zijt gij nu geweeJt? Gisteren WIlart
gij well'eroluit in 't zel!gen; en de andere daarop wederom:
Ik heh geene rf4adsluiden gehad, dewijl ik niet wist wat
mij voo' gpfletri zoude worden; maar o1lltrent het bf',J/1twoIJ,..
den van zulke vrailgen maet men 'lOOI zigtig zijn. Zo wei-

geragtig de Heeren bleeven in het gceven van eeu affchrift.
zo ongezind betoonde zich de Lecl'aar, om anders dan fchriftelijk te antwoordcn. Zeer hoog, intuslèhen, wierdt dit gedr~g van SAPM ~ opgenomen, en als eene l:1;mbtijkelijke hardnekkigheid beCcl10uwd. Zelf fchreeven ze hier over eellell

Brief

110

SAPMA. (DOMINlCUS)

:Brief aan de Algemeene Staaten , eu aan die Holland. met
overzending der vraagpunten. en verzoek om het goedvinden
van Hun Hoog en Hun Edele Groot Mogende, wat hun in
d~ezen kg en S,\l'~1A verder fioudr ce doen. Doch, hoe zwaar
deeze zaak, in 't eersr, zich liet inzien, zij bleef hier bij
berusten, hoewel 'er eenige gerugren liepen, dar SAP1\U in
ver ze I" ring genomen, en gevankelijk na 's GraavC1ihnge zou
g",v()erd worden.
Het kind, van 't welk SAPMA'S Echtgenoote, in deezen
flan Jer dingen. was verlost, hadt men, rot nog toe, onge.doopt gelaaten. Dit gefcliiedde op den tweeden Paaschdag,
;n eene dier heimeFjke Godsdienilige zamenkom(]:en, welke
cie Rl'wonltrnntfn, nu en dan, in 't een of ander burgerhuis
h:eJdC'll. Sl.MlJN EPIiCOPlUS en EDUARDUS POP PLUS fionden daar
over als gcrlJlgcn.
Hoe 't. z::derr, den gedagvnarde Remon!l:ranten ging, en
onder deczen ook met SAl'MA, is uit de Gefchiedellis van het
Dordrecht(cae Sijtlude genoeg bekend. Naa 'hunne veroordeeIlng door de Kerkvergad;:rÏng, wierden zij OIltUOOd('ll in ',' Hage, voor de Vergadering der AJgemeene S.aaten. en, vermits
de weigcrll1g der me('stE'll, en onder deeze ook van S,\P;lJA,
om de beloCte van 1l:illlund te ondertekenen, ten' e<!tlwigen
dage. u:t de Vt:réénigde Nederlanden gebannen. Op de vrauge, werwaarts hij wilde gevoerd worden. deeclt men hem,
neven, tkn zijner lotgenooren , na Jrf/a/wijk bretJgen.
Niet lang vertoefde SI1P~J,\ buitt.:mlands. HcimeI:jk keerde
hij te rug, zich nu hier. dan elders eenigen lijd onthouden.
de, om de vervolgde Gemeenten te !l:igten. en dezelven tot
volflandigheid in het Celoof te vermnanen, Zelf vinden wij
aangetekend, dat hij, in den ]:me 16 H, nevens 1l06' twee
gebannen Predikanten. hDRlANUS nOIlRltJS en ISAACUS FREDE..
lueus, wierde benoemd tot llinnenlandlchen Dire,'l:eur der Gemeenten: eene bediening, waar van men de inHellin~ noodig
hadt geoord€eld, om de gemeene zaak te handhnaven, en
zorge tc draagen voor het verloopen dcl' broederfehap. Om
verfcheiden redenen, hem daar toe beweegende , wees hij.
evenwel, deeze bediening van de hand.
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Nogthans verzuimde SAPMA niet, ginds en eldeu te gaan prediken. Onder aildere verrigtte hij dit werk, verfcheiden maa.
len, te Aw(lerrloll1, lllet zeer groot gevaar, en eindelijk teu
koste van zijne vrijheid, van welke hij, in het bovengenoem.
de joar, bf'roufd wIerde, op eene wijze, welke wij aldus
verbaaid vinden.
In den laaten avond van den achtentwintigflpn AuiZusrus
hielden de Remr>n!1ranten eene heimelijke godsdiennige zamen~
komst, op de KraanfTeigf'r, tusCchen de Waal en den Hoofcbtugge, ten huize van zekeren JAN OLFERTSZOON. 1'"n einde
van h.:t Gebed naa de Leerrede, bemerkte men van binnen.
dat het Hu;s van buiten W·iS bezet. Dr.1! of vier mar·sper.
foonen, d'!ll wil hebbende om na buiten te gaan, wierden
tet,cn gehouden, met een geroep V2n Staat, (f /),'! ga,,; 'er
door. Elk lOgt nu eene fchuilplantS, in den kclder, op de
daken der belt'nrlende huizen of clJers. Einrle'.!ik kwamell
twce Or;.Jf'rrch' IlJtcn, welke de &'ur V>ln 'c huis d~eden ope.
nen. en de naumen van ce11igen opfrhrijven. Onder d:t alles
hade S,\P:"I1A, die de Vergnderltlg nièl bijgewoond, doch Întus.
fencn vernomen hade, dat dezeh'c was geHoord, zich na dien
ho( k der Stnd be;::ceven. Nevens IstAK FREDr,j<lCI, welper
P)(dikant te Urreclzt, hadt hij z ch begeeven na de Hoofrbru~, bij de Schreiersh Jek, om van verre te zien, hoe 'e
mee de zar.k zoude afloopen. Doch in 't voorbijgaan, digt
bij den brug, wierJc hii door ecne Hoorllfche Vruuw, die
thans te /l'I./lcrda.'/1, op de Ge!derfche Kaai, woonde, en
over haare deur lag, bIJ 't helder Maanliche, tot zijn onge.
luk, ge kn cn gekend. Zij, uer hevig COJ\tr:JremonHrllmsch
zijnde, zeidc niet alleen tegen haaren ""fan, daar gr/.,! $APMA.
die ons getr,?Uwd heelt, maar vermeldde hem ook aan ceneR
Schnitevoerder, die insg~liiks een vijand der RemonHrunten
wa,. :;craks deelde deeze zij!'e kundfchap mede nan eenen
der Onderfchourcn, die VOOrts no den bnlg liep, ::Iwaar SAP.
MA over d.:! leuning lag. FgWERICI ontliep het gevaar; doch
SAP~IA. om dat bij zeer bijziende wus, liep ziinen vijand in
del. lllvnd, die hem VOOrts op het lijf viel, eH vervolgens
klllbrerde en vIel/gelde. Eerst bragt men hem na het huis
van JAN OLFERT;,ZOON, alwaar zijn deerlijke toeltand , om dat

men

112

SAPMA. CDOMINICUS )

men hem, om zijn fiigtlijk prediken en wakkeren ijver, in
booge waarde hieldt, veel en de (raanen uit de oogen perste.
Hem zeI ven overviel ook een vlaag van weemoedigheid. " Ik
"fchrei niet" (dus fprak de Leeraar ) ,. van droefheid,
" om dat ik gevangen ben. maar val! blijdfchap, om dat ik
" waardig worde geagt, dit om JEZUS naam te lijden: en ik
" ben gewillig om voor de waarheid mijn bloed te frorten,
,. al ware 't ook op dit tegenwoordig oogenblik." In dee~
zen fraat, zittende op eenen bank in het Voorhuis, alwaar
men hem bewaarde, zag hem LYSBET PHlL/PS DE BISSCHOP,
Huisvrouw van REM EGBERTSZOON BISSCHOP, die insgelijks de
Vergadering hacit bijgewoond. Met 's Leeraars toefland bewogen, keerde zij zich tot eenen der Onderfchou ten, en fprak
bern aan met deeze woorden: " l\Iijn Heer, men plagt. ten
.. tijde der Paapfche vervolgingen, de Officieren tC prijzen,
" die wat beleefd met de luiden, om geioofszankctl gevangen,
" handelden. Hoe hebt gij deczen Predikant zo frreng ge" vleugeld, of 't een dief of mourder ware. Ik m3,:{ dat
" niet zien: laat hem los maaken. Hij zal ti niet zo::kcn te
n ontloopen; daar blijve ik borg voor." Deeze voorfprJak
vondt gehoor. en was oorzaak dat men zijne nrmen ontbondt.
Een groot geluk voorwsar, voor veelen: want thans de handen ruim hebbende, haalde hij, nevens zijnen Neusdoek,
zeker papier uit zjjnen zak, 't welk bij voorts, geen middel
weetende om het te fcheuren of elders te verfieeken , behendig onder 't kusfen nak I daar bij op zat; allvaal' de dienstmaagd
van den huize, naderhand onder het fchoonmaaken, vondt, en
voorts te recht bragt. Het papier behelsde eelle lijst van naa~
men. en eene aantekening van penningen, welke S.\P.\1A, van
verfcheiden voornaame Remonllranten. ten behoeve der gebanneile Predikanten, badt ontvangen. Dewijl de miIddaadig_
beid jegens die ongelukkigen, op zwnare boete, door 's Lands
Staaten was verbood en • zouden veelen, door het vinden van
het papier, in zwaarigheid geraakt zijn. Omtrent twee uure
in den nacht bragt men S,\P~iA, met den ijzeren Paternoster
om de hand, en gaande tusCchen de twee Ollderfèhouten. na
de Gevangenis onder het Stadhuis, welke men hier de Boei.
jIn noemt. Onder het voortgaall hadt een der StoepNagtCn,
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die met eene groote m::;r,igte volks, met pieken, nokken èrt
{haven voorzien, ageer den gevangenen ging, de onbef~hnnmd",
heid, zijnen makkeren toe te roepen: Wij gaan hier geliik
tie l{rilR.\knegteu, die cHRTSTUS hitdden gevangen. 't Welk
SAPMA tegen eellen der (Inderrcbou~en deedt zeggen: float,t
mijn Heer wel. wat ze zeg{;f'n? f,'Je Ofiweetentle barst de
wfJ/lrheid vee/tijds /tit! De Ondçrfchom fchudde hierop het
hoofd, en trok de fchouders. In 't Stadhuis floot men SAPi\t.i
in een elendig gat, naa ~llvoorel]S hem Je zakken uitgerchud ..
en al wat men goed vondt, hem te hr-uben afgenomen.
In eenen zijner Brieven, in welk::n SAPMA van zijne Gé.
vangenisfe veriJng doet, verhaalt hij, dat hij vijf onderfehei..:
dene maaien voor de ~ch..:penen ondervraagd wierdt, hoewel
in het Confesfieboek der Stad Am(lerdam Jlegts van 't vootgevallene in twee o:lden'!aagingen wordt gewag gemaakr,
Het eerfle verhoor vleI voor, re~ds 's daags naa zijne ge""
tangenlleeming, zijnde eenen Zondag, naa de voormiddagpred:lmie, voor den Schept:n ABRAlIAM nOOM en den OudSchepen KLAAs J·\KOBSZ. HARENKARSPEL. Op de "r:lage des
eerstgenoemden, met groote flrafheid voorgel1dd, wie hein
zo fiom geraaden hadde, om in Je Stad, tegen wil en dank
der Magifl:raaten, re koomen prediken, en zulk een oproei'
te m~aken, gaf de andere! Wt antwoord: " Dat hem daar toe
" God hadt verftout \ die zcif,ie God en Heere, die de eer'j, fle Gereformeerden kloekmoedigheid hadt gegeeven,
om
" zulks hier te Lande. tègen wil en dank van de MagWraf2-.
" ten, te doen; dat ele Remon(1ramen geen oproer maakten.
" maar andcr\:!ll, die, tegen de ConCcientie en de vrijheid van
" 't Land, daar men goed en bloed bij hadt opgezet, hUil
" het pri:dik~n met geweld togten te verhinderen." Als S.\l!'.
MA, op zommige vraagen, die niet wel konden beantwoord
worden, zonder anderen te bezwaaren, weigerende te antwoorden, de zelfde Schepen hem toevoegde; Gij zijt gehouden (Je Heel'en de waarheid te zeggen, was zijn wederwoord " du men dat niet altijd en van alle zaaken gehou" den was te doen, maar dat men dikwijls de waarheid van
f ver[cheidene zaa!,en moest verzwijgen, gelijk oak in CHRIS;. TUS en veele Martelaaren was gebleeken." De Heeren voo.
XXVI. DEEL.
Nnnnn
den
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den dit antwoord zeer vreemd. en vraagden hem. of hij dan
geloofde dat CHRISTUS nier altijd de waarheid hadt gezeid '1
De Gevangene hl3kende zulks te gcloovt'l1. en zich be~oppen
de op verfcheiden pl!l'ltzen der Schrifruure, onder andere
}OAN XVII: 20, 2[. XiX Q. LUK. XXlII: 9. zogt hij daar
mer!e te bewijzl'n, ~at CHRI,TUS, verfcheiden maaIen, de
waarheid. daar hem na j!:evlaagd wierdt, niet gezeid. maar
verzweel:en ha ho [-lij voegde 'er nevens, <lat de Heeren het
zeilde valJ vel fcheiden l\'1arcel2aren behoorden te WeN('n, indien ze het MarteJllarthoek ge:eezl'n hadden. De Schepen
voer daar op uit: n heb her Mflrtt?ttllir stJIl' k 1i"tl'1' en mrt"
ge/eezen (//I'J gIJ. Hier op zweeg de Gevallg':ne; mS'lr als de
andere fchddende daar nevens voegde: Ci, aijt epn !Ju;'. een
lnndloopf'r e11 op' Oer111/1flke r', hernam da~" op de Gevanl!ene:
~. De kne):t b niet beter dan zijnen Ht'er.
ik beo l1I;jnen
" Heere CHRISTUS Jf.SUS wd honderd maaien meer fchuldig
,. om zijnent wille te lijden." Doch met dit zc[!!!en dl eef de
Schepen deo fpot, hem noemende l'etJen (ç/lijr,lzei!'gen, '~'ir'l!s
guj/ol/en. eg ter , I!,Cnofg hl'l.-el.d 1vnl en. Waar tegen de
andere. met grooten ernst, hem te gemoete voerde " dat hij
I' Schepen, die hem dat zeide, !:Och iemand tef waercJd.
" zulks in eeuwibheid zoude kunnen waaf maaken."
Met
eene bedreiging. dat men hem ."el een onder Lied zou Jeeren zingPIt , liep dit eerlle verhoor tcn einde.
Den eerstvolgend en Dillgsdag, zijnde "den dcrtig!l-en Vln Augustus, 's morgens omtrent half negen ume, wierdt SAPl\oJA,
andermaal, in Schepell~kamer gebragt. Bij het inkoonll.!l1 begroetten hem eenige Betren met een geroep ~ Dat is de Va-

g.. t, eert van de voornoamjie roervinken

f1j

oproeI manKer!.

De eerl1e vraag, die hem gedaan wierdt, was, hoe I(jflg hij
Ie Amflertlam geweest 1"OS? Terwijl hij zich danr op een
weinig bedagt, zeiden eenigen: filj J!(/gt de Diel'en : nu bedenKt hij zich vmt. hge Iri; best liegen 'linl. "Neen, mij-.
., ne Beeren" was zijn antwoord. "maar ik bedenke mij ep
~ dat ik niet liege." .1(Ia, zeide daar op een der Schepenen ~
gij getoofl tog dal IJlen niel geholJden is, a/tijd de waarheid te zeggen. en dat

CHRISTUS

nitf a/lijd dl! waarheid

heeft ,ezeid. »De Heeren", hernam hierop

aAl'i\fA,

" vei,~ na~
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naan mijne meening kwalijk: want ik heb noolt willen zeg_
..cHRISTUS ooit heeft
" geloogeu; geenzins: da~r behoede mij God v00r! maat'
,. dat men zommitie waarheid wel mag zwijgen, en dikwijls
,f gehoud..:n is t~ zwij!4en." De Gevangene V'oons geweigerd
hebbende, de pLlatUn te noemen, alwa~r hij gehuisveqt wu
cn gepredikt hadt, gelijk ook, wie zijne toehoorders geweest
waren, hoorde men ecnig~Jl roepen: DIJ H, f:lIn wiÏlen " en
'I gen; dat men wel liegen mag, en dat

zul/en " van u weefen • gij jtoute vogel. al zou.le men ti
lilnigcn en rek!.:en "all lij t(}t tid. De Schollt Or. JAN TEl'!
GROOTENHVIS voegde 'er nevens: JJ.1clI zat u ,lit' h(1ndelen
nIs vroome luiden. maak áaar geene rekening op; l1UUlr
all .(ie/teu ell booswipen, als gij zijt. Op dit zeggen, " i1§'
1. hoope ", rpr:;k de Gevangene, " en wil God bidden dat

" de Heeren betere gcdaglen mogen kdjgen, en zo niet, da~
" hij mij fterkte gelieve te geevcn , om liever alles te veru dmagen, dan mijne Evcnna~gtén in 't verdriet te brèngen ~
" daar toe heen mij God de tong en mond niet gefchJpen.'~
Doch de Schout, verre van hier op eenige agt te geeven '!I
1!IIjne lIeere, zeide hij, tm Jpreekt lIij I!:jf eh flout: dt
Heeren wiJlen 'I zich niet be/gen; ik zal " hem wel doen
en doen rekken dat hij 't be!I,t. Hier Îtlede eindigde dit verhoor, en wierde SAPMA wederom in zijn Holl
1'er{!ll4fl.

gebru6t.
Niet langer zat hij 'er evenwel dit maal, dan tot 's ruide<
dags omtrent half twa~lf ume. Thans haalden htm elet!
Sc!1outs - Dknaars wederom van daar, doch om hem tot een
nog lèhroomlijhr gehoor, in de Pijn kamer , te brengen. lli}
vondt al,{Jar eer.ige Scl;'èpenen, nevens eenen Onderfclloljt,
Hoewel de plaats meer li::hriks !l1llljgagde, meer befcheidt:n,
nOi!chans, was de toEfjJfaak, waar mede men hem hier be}t!~
gendç tian in Schepens:;amer. Op de vraage, hoe hij 2JÎch he.
raa,kn h'7dilt, was het antwoord, "nkt anders dan voor,. heen, en dat hij h00pte dat de Heeren zich beter zouden
" hedagt hebl}cn, om hem daar op niet verder te dringen.'"
VerclL'l' gebeurde hier thans nietS m~er, dan een gefprek over
oe vel pligting, in hoe verre men de waarheid altijd moe'
zeggen, of dezelve zomtijds moge verzwijgen. Eer 51\>".1111
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deeze gedugte plaats verliet, verzogt hij, behalven het Nieu~
we Testament en een Pfalmboek, welke hem de Cipier geJangd hadt, een Martelaarsboek re mogen hebben. Doch dit
wiedt hem geweigerd; en als ecn der Schepenen daar nevens
vraagde, hoe na hi; een Mal te/aar 111t!ellde te weezen '?
" 1a, mIjne Heefen ," was zijn antwoord, " nooit hielden
" de verdrukkers en vervolgers de geenen, die zij martelden,
" voor' 1\1artelaars; maar de lleae weet dat wij om zijnen
" naam, voor zijne waarheid en weldoende lijden; die zal
" 't oordeelen." Het verhaal van alle d, eze bijzonderheden
fchreef SAP~7A op eer,ige kleine fillkjes p~pier, welke men
hem niet hadt afgenomen. Ook vonde hij middel, om de
zijnen, Vlln dit alles, berigt te doen toe]{L'omen.
Tot op den vierden September zat nn SAP~1A in zijn Hol,
eer men hem, \'an nieuws, ten voorf::hijn brallt. Het verhoor op dien dllg gefchiedde wederIJI1I in de Pijnkamer. lil
het CQlif~,jifboek van de Gevané,enen der St~d dmflet'dtlln
vindt men daar van een uitvoerig verllag. Dewijl dit verhoor
eenige bijzonderheden bo!iJelst, SIIPMA zelven en de Remoll.
flranten in 'e <il!;(?meen betrdt;.l1de, oordeekn wij niet oogeraaden, hetzelve hier in zijn geheel woordelijk te plaatzcn.
" DOMINICUS SAPMA van Amflé1'dom oude omtrent 35 jaa.
" ren, gevraegt bij mijn Heere den Schout, feit voor defen
" Predikant [Ot lloo1'n geweest te fijn; ende,' nevens de XJI
" andere geciteerde Predikanten op 't Sijnodns Nnionael ,te
" DJf dredt, gebannen te fijn uit de Landen van Holhndt
" ende Westfrilèlandr, als mede de andere geunieerde PrO'~, vincien, en 't refort van dien, volg~ns de gedrukte refo,., lutie daer van fijode.
" Gevraegt hoe lange hij continueli}k alhier ter fteede fijn
,t refijell[ie heefe gehouden? Seit, omtrent een half jaar al" hier tcr neede geweest te fijn, om de gemeome te dienen
" ende dienvolgende verfchelde predi!.:aliell :ollher gedaen te
" hebben.
,. Gevraegt op wat plaatfen fnlks hiJ hem is gedaen? Seit
.. het feifde als ihijdende tegens fijne Confciemie niet te kon" nen feggen. terwijle de Apostel JOHANNES feit, dat wij
" fchuldig fijn het leven voor de broeders te fiellen, fuIk!
" men d~felfde niet en kan in' fwaerigheit brengen.
J) Ge-
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,. Gevraegt op wat plaatCen hij gt'predikt en waer hij
" t'huls gelegen heeft? Stit a;s vooren met goeder Confcien_

" tie de broeclels niet te konnen b('C,\'~eren, ofte verraeden,

,.
"
"
"

dien hîj Godts woord heeft gepreuikt. Seit in den tijdt
hij alhier ter il:eede is geweest, op verièheidene plactfen
gelogeen geweest te fijn, fonder als voorl:!n deCelve met
goeder Confciemie te konnen nOt!m'~n.
" Gevraegt van W1Cll bij onderhoudt beeft gebadt? verklaert
" als vooren fijn ConfCiende be;\vaert te vinden om defclfde
IJ te noem.:!n.
J' Bekent wel tot verfchciden mae!en eenige penningen van
" Hoont omfangen te hebben, Li)llder den perf.:lOll van wien
" in Confcientic te moogcfJ noemen.
" Gevraegt van wien hij fijn Commisfie is hebbende omme
tJ alhier ter 1leede te pre(tikell? Verklaert geen gebruik onder
" ha er te fijn om iemam re committeren, ruaer dat de gee·
" nen, dl<:n de fOTlSe bcvoolen is van alle de gemeenten,
., vcr!ueken felfs fchriftelijk den eenen of den ander om fijne
" gaven te laaten imploijeren ter plaet[e daer fij achten haer
" dienst van nooden te fijn, ende anders geen fchriftelijke
" last ofte cmnmbfie fdfs te hebben, ende d<1t tij a IsJan met
" !tI fuik fclJriftelijk verfoek haer addresferen aen de Ouder·
" lingen, ende Opfienders der plaetfen daer fij verzocht wort> den te r;acn.
" Seit het voorfz. fchrifrelijk verfoek op hem gedaen ver" leit te hebben, ende niet te weeten waer 't felve is ge·
" bleeven.
" Bekent [edert fijn bannÎsfement als vooren tot Hoorn,
,t als mede tot Campen , tot meermalen wel gepredikt te
" hebben.
" Seit verfcheiden predikatien op verfcheidene plaetfen al.
n hier ter fleede gedaen te hebben. in pre[emie van 80, 90.
" ende ISO perfoonen•
.. Gevraegt.wie de Opûenders alhier ende elders fijn? Ver~
" k!aert als. vooren defelve met goeder Confciemie niet te
" konnen l1oem.;n.
" Gevracgt, of hij dan niet gehouden is van de Magifl:raet
J' geëxamineert ende gcvraegt fijnde de \vaerheit te [eggen f
Nnnnn 3
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Verklaert niet altijdt, noch van alle dirgen ; maer d:at men
ter contrarie rlikwijls gehouden is de waerheit te verfwijn gen, gelijk CHRISTUS gedaen heeft ende vcrfcheide Marte..
"laaren.
" Gcvraegt wat perroon is cenen JAN BROERSEN tot Hoom
" ende oft hij aldat!f mede geen Opfiendt!r is? Vt:rklaert dat
" bij aldaer Doelhuis . me!'~ter en geen OpfienJer jegenwoor.
" dig is, maer dat hij voor de verandering Ouderling aldaer
" geweest is.
" Seit het daer voor 'te bouden, ofte te geloven, dat daer
" hondert ende hondere onuer hller gemeente fijn, die niet
I ' grondig en verllaen de verfchillen die daer fijn tusrchen de
IJ fvmonfiranren, maer dat veele prir:cipaelijk haer gefep:areert
u howlen om ,ie wreede proceduuren.
" Gevraegt wat Proceduuren het fijn? Seit dat bet fijn de
" beroovinge hunner Predikanten, daer niemant op weet te
" reggen, het vangen, fpannen, harde p!accaten en andèrs.
" Seit hem niet te willen beroemen dat hij die fpref'kt het
JO fiuk van de predestinatie, ende verfchillen daer uit rijfende ,
IJ op het grondlgfie is verft~ende.
.. Gevraegt of geen Predikanten -meer jegenwoornig haer al.
It hier ter aeede fijn onthoudende? Verklaert, Jae, dat daer
" noch fijn vier ofte vijf andere Predikanten, rondtr defelfde,
., van Confcientie weegen , te konnen noemen, ofte ook Wder
ft (Ij gelogeert fijn.
" Seit dat de meeste fwaerirhedcl1, onder anderen, alhier
" te landen tusfchen partijen fijn ontltaende door liefdeloos~
" heit, of gebrek van liefde.
" Seit te geloven dat' Go':t de geloovigen van eeuwigheit
., uitv~rkoorcll heeft ter fall1'\beit, als door fijn voorkoomende
" grnaede. tot dat [elfde g!::loove gebrOlght."
Aldus wordt die vf!rhoor opgegeeven in het boven genoemde
Confesfitooek. Ligt befpeurc men, iI,1 het naaleezen daar van.
eenige gaapingen. Deeze vindt men aan~vuld,' in de Brie!'l'n
"an SAP1K'1" naderhand door den druk gemeen gemaakt, in wel.
ke .;leeze gtlheele Onderhandeling breedvoerig wordt verhaald,
Bij zijn zeggen, tllJt men niet tlltijd en "tm alle dingen gehUII//en ;s de W4firnçid Ie ~egGefl J voegde hij nog het vol..
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gende: ,. Niet, mijne Heeren, dat ik zeggen wil, dat men de
" _\1a,~iil:raa,en m!\~ voor!legcn. maar ik houde het evenwel
.. voor minder zonde, dat men wat 011 wnllrheid fpr '('kt, dan
" dat men mt:t de waarheid te zeggen zjjne evel masten on_
~, fchlll(Jig om den hIJs brengt." Teil hewijle deezer llellinge
beri,'p hli zich op h'~r gnirag der El.!ypl:fche Vroedvrouwen.
Den SchepelI ~f.\lON VAN DER DORS hier tegen inbrengende, dat
daar (kglS h, t hé1', I "fm Nn (Je, fl';!.:en Koning. maar hil'''
het ge"~" van den Ot'(1;, flil'('et! G,J,( was, dat me') nipt /i'grn
zal, voerJe hem SAP,\l'" te gemoere: " Daar was wel bevel
" van Godt' niPt te liegen: Z'J is hier mede. Maar daar was
,. bevel vall den Kot, •. !,>!;, den evt;nna:lóten onfchuld:g te be" fchadiv.-en, en de onnozeJen te dood en , 't welk de Vroed" vrouwen, zonder wat ollw~:uhl~id is te Cprelk~n, bezwaar" lijk kOl'den olH~nQn. Tot di?n nood, hoop ik, zullen ons
•• de Heeren niet brengen." W,~(:·;;rs wrhaalt SAPMA, in zijne
B,-ipven, hoe zekere Vraag, hem door den Schout voorgefield , tot eene uitvoerige woordwi .f(>1ing ~anh~iditJg gaf. De
Schout, nMUlt'lijk, vraagde, wat de Rl.'111on/lrfUluN hewlj~1! om
bI het LMld te 1r6am"n prr Jiken. daar zj;, "oor deezen,
wet gezeid llfiJden, dat aan de J'e' (dillen IJver de Vlir ver1fwarde PUtitell, o"er wct,fe tU$(cIJen hen en de COl1trarctnOIJft' Ilnten ,'oornaamf('k getwist Wierde, het fc'zrtHp'l'.el
",.n een nagel nirt ge 1e.;el1 was, en zij, bOI'ftIiJiI'Il. (rkende/), dat men mf't het ge"oelen der Retr.of /irmden wet 2;tJlig konde u.'lJrden? Op deeze vraag gaf de Gevangene, or:derCchddenlijk, tot antwoord: FoortetSt " Niet te wecten,

" dat zulks alzo eenvoudig en onbepaald van iemalld d",r Re" monl1rauren ooit gezei5d was; dat, wat heUl aangi,!2g, hij
JO dat vedèhil niet zo· gering hadt ge~gt; dar hij wel geloofde
" dat de Comrarem0nflrantèn met hun gevoelen konden z~lig
" worden, indien zij hetzelve niet beleefd~n: maar dat hij
" :mè.:rzins niet ver1laan koude, dat uit het Contrarem(ln~
.. !lrantsch ge'loe!~n een Godzalig leeven konde Cprniten,"
'fen (lYidcl en " Dat de Contraremonflranten zich Dil vrij ver.
,. der hadden geupenha~\rd, en veel fchadeliiker Leer1ll'kken,
" als ce ne Leere der Kerke, verdeedigd dan zij in de H,uu.
tt Jde CQiItrulIie hadJen gedaan; en dat ze nu, van hun
N nnn n 4
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.. gevoelen, noodza~ldljke G~loot!:artikelen hadl'en gemaakt."
$indeli,k Jlelde SAP;VIA den Schout de volgende vraag voor:
" Dewijl de Kalvinisten verJlaan • dat het verfciliI rusfchen
" heil en de Lmherfchen zet:f gering is, hebbende de eerflen
" den laatstgenoemden, me'Jigmaalen, de hand van broeder" fchap a~ngebooden, en beweerende , daarenboven, dat de-" zelve met hun gevoekn kunnen zalig worden, waarom zij
" dan op zommige pl~:j[zel1. t~gen wil en dank der Luther.
" fehen, kwamen prediken. j:J dezelven wel uit hunne plaat" zen verorongen en verdrceven?" Doch op deeze redenen
en vraag~ bekwam hij geen !lIltwoord. Onder h~[ zamenfpree1
ken hadt SAPMA ook onder de fehadelijke leeringen der Con.,.
traremonil:r:lllt ':!n geteld, ,. dat ClIRISTl'S niet voor alle men" fch('~, m1ar alleen voor die geen en was gefiorven, welke
" zalig z:::len worden." Wilt gij dan hebbttl, viel hem daar
op de SCh0Ut ir, de rede, dat men ge/ooven zal, rl/it CHRIS..
TVS ook .~ejlorvep. is t·oo!' de f,cgnen. die hij 'l'oorweeten
heeft, nooit eenige nuttig/zei,t uit ziine Lpere te zullen
fcheppen, voor de lndiaar:tn ~ di~ 'lim CHRISTUS en het Euangelium niet gehoord hebbtil? Op deeze vr~n[;e voerde de
Gevange:;e den Schout te gemone: " Illdien de lIeeren De"windhebbers dat laatfle ni,:t geloflven, naamel';';:, dat
" CHRISTUS ook voor de lndiaanen is l'eJlorvcn, zo doen ze
.' zeer onwiizdijk, dat ze ook Predikanten derwaarts zenden;
.' en de Predikanten moeten, ten dien opzfgte. Arminiaansch
?I zijn, (gelijk men 't noemt) of zjj moeten daar heenen
~, trekken om dat arme onverl:andige volk logens te predi.
JO ken, en te vermaanen dat ze in JI':?US CHRISTlJS gelOélVen
" moeten, als voor hun gdtorven zijnde. 't welk zij zelven
" nogthal,ls niet gelooven. MHar (voegdp. hij 'er nevens) wij
,. bel10e\'en zo v~rre niet te zc i l?l1; laaren wij blijven bij de
;, geenen, wien het Euangelhm gepredikt wordt, bij voo)'''!
" beeld JUDas." Ge!o({t gij, viel de Schout hIer op in,
dat dan CHRTSTUS ook voo;' diw gfJdl003fn JUDAS is gr!lor"en'? SAPMA d~~r op " Dat hij zulks geloofde, en dat JUDA~
~. daarom ver,!ocmd zoude werden, om dat hij in CHRlSTU~
.' piet geloofd hadt." De Schout hier op verklaard hebbende
fiqt hij 3ullu mede geloofde, " Zo gelooft gij dan ", ging
th~nl/
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mans SA PMA voort, " uat JUDAS, op verheurte van zijne za..
" ligheid, was gehouden, in JEZUS CHRISTUS te gl'looven:
" dat is, onder andere mede, dat CHRISTUS zijn Zaligmaaker
" was, en voor hem ook zoude fl:erven." Dit frondt de
Schout toe: " en nogth:ms ", vervolgde de Gevangene, " zegt
" gij dat CHRISTUS de Zaligmaaker van JUDAS nooit geweest,
" noch voor hem gdlorve:l is. Zo heeft dan JUDAS, naar
.. uw begrip, moeten gelooveu, en zal verdoemd worden,
" om dat hij niet heeft geloofd in iets, 't geen tag onwaar..
" agtig was, volgens uw eigen zep:gen en geloof." Hier mede
eindigde het gefprek msfchen den SchoUt en SAPl\U. De Schepen SIMON VAN DER DOES thans het woord opvattende. frelde
den Gevangene eene vraag voor, met verzoek dat hij daar
op rondelijk wilde antwoorden. doende tevens belofte van
gelijke rondheid in 't antwoorden, op alles 't geen hem zou.
de gevraagd worden. De vraag, die vervolgens tOt eenig~
woordenwisfeling aanleiding gaf, wierdt aldus voorgel1cld:
Indien God eenigen menseh, geheel ill blindheid I/eekende.
PI10psc!t, Joodsch (if Tursch zijnde, uit die blindheid wilde
"er los/én , brengende denzelven eerst tot eene gemeene ken1l;sjè des Euangeliums, daar naa 1JOg wat verde,' , bij trap.
pen, tot eene geheele /lpostolifche kelmisfe, geloof en /reven:
of zodanig eell mensch zulks wel wet/et flatln konje? Den
Gevangen dit met Jaa beantwoord, en den Schepen daar op
gezegd hebbende, dat zulk een mensch dan mogtiger zijn
moest dan God, bragt SAPl\lA daar 'tegen in " dat zulks niet
.. volgde, maar dat het volgen zoude, indien God een mensch
" daar toe met rnagt zoude willen noodzaaken, zonder tus" Cchenkomst van '5 menCchen wille. Was dit des Schepens
" meening over deeze zaak, zeide hij, dan bekendé hij Ge" vangen, dat de mensch zulk een en wille Gods niet konde
wederO:aan: maar hij ontkende daar benevens, dat God op
:: zulk eene wijze, naar den fiijl des Euangcliums, des mcn" fchen geloof en bekeering wilde werken." Heeft dIM de
menseh, vraagje daar op de Schepen, zijnen vrijen wil, 0111
'Ie gt'lool'cn en zich te bekeerelJ als hij wil P " Neen ", was
:5AP;,L""S antwoord. "maar om zijn geloof eu bekeer' g re
verhinderen daar toe heefe hij een vrijen wil: want zal de
"
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mens eh ge/ooven, ZO mrH'!ten 'er twee willen zijn: God
." moet het geloof wilkn geeven, en de mensch moet willen
" gelooven; maar tot ollgeloof is alleen de wil (of llever de
" onwil) des mcn[chclJ genoeg." Zo Ift'ln iIr dim IJL weder~tn, voerde hem de Schepen te gemocc, niet lIer[ltJftn, of
IIe me1JSch moe! magriger zii1t rl<,n God. l'iiet zo vaardig in
zijn am woord was de Schepen op de vraag des Geva"genw:
" Of hij niet geloofde, d;;t 'er veele dmgen. als Overlpe/,
,. Doodflag en aildere zonden in de waere!d gefchiedden, te" gen Gods wil; dan of hij verflandt , dal alles, wat 'er in
" de wa~reld gefchiedt, naar Gods wille gelèhiedJe ~" Maar
de Schout, thans ht:t woord wederom opvattende, W.e is ZI1
godlMS, zeide hij, dat hij dat zoude geIOOl!in? 't (;een God
"erbie;;! , wil hl) niet dat men aoetl zal, gelijk tils tom HERODES de lrleine kif, do kens te Ba h'e~eff1 deedt l'umotJ'-l1en.
V,m deeze f1:rijdigheid van begrippen der bfide Heeren zic~
bediellenJe, " Nu zerce ik dan ", fprak SAPM'\, ,. des Sche.
" pens be(iuit tegen dat v;.m den Schout: God wilde niet dat
" Hl: RODf1.S, of Iemand ter waereld, de kinderkens te Bethle" hem zoude dooden; en HERODES evenwel ht:eft ze (gelijk
" de Schout bekent) gedood: derhalven (zal de Schepen.
" naar zijne meening, be!lllitell) is HERODES f1:rrker of magti.
,. ger geweest dan God." Dat volgt niet, hier op de bdde
Heeren roepende: want God /irt het toe "Zien nu de H"e" ren nict", vraagde daarop de Gevangene, ., dat te voor
" mij antwoorden? Ik zeide ook dac het niet volgde. En
~, hoe la:!t God het toe? Wil hij dan, of is 'f zijn Wil, dat
" het gefchiede? GeenzÏ'Js: want hij verbiedt het flrengel1jlq
" maar hoj wil het met geene magt of i'ewela vee hinderen.
I t Alzo
zeg ik mede, dat God den menfcbe toelaat dat hij
,> zijne genade wededtaat. 't geen hij wel Hrellgelijk ver" biedt, maar egter met ge ene mage of geweld wil ve,hinden ren!' Hier op /kt SAPMA volge.n, eeni~,; aanmerkingen, over
bet oNicrfcheid tusfchen dt:u Wil \tan God, wanpel,r hij iets
vol11rtkteCjk en zonder voorwaarden van 's mefJfch~n zljde
wil, gelijk ~IS in de Schtrping rler waere/cl en fuongelJike f
en wantJecr luj kts wil, daar 's llh.1fchen vrijwillige ge ilOorzaamheid lI10ettusfchen beide koomen, 21s bij voorbeeld in
't
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geloof en de bekeering. Met deeze aanmerkingen liep thans
dit verhoor ten einde.
(lp den volgenden Saterdag , den elfden Septemb::r, wierde
SM',I A, van nieuws, in SclE'penskamer gebragt , ilJ gevolge
eeller 113nfdlTijvinge welke hem de Schout voorhieldr. uit
'5 11.lgl3 ontvangen, aangaande eenige punten, omtrent welke
hij nader moest ondervraagd worden. In het boven genoemde
Confedleboek vindt men, aangaande dit verhoor, het volgen.
de berigt.
" Dor,llNlcuS SA!'~1A op nieuw gehoort Îlinde, ende gevraegt
.. bij mijn Heere den Schout, door v:i:ms last hij al!1ier ren
" lande gekoomen is: en,!e of hij geenc fchrifre!ij1:e commislie
,. van Ufl'E.NIlOGAf!:R!JT, EPISCOPIUS en'!e GftE.,,;NKH()VlUS heeft
" gchadt' Scit de Heeren van de Gerr.\'lne te biddpn [nIks
" hem re goede te willen afneemen, u![uo hij n:emam geerne
.. [oude befwaeren.
" Gevraegt wie hem betaelt heeft? 3ntwoordr als vooren •
.. Gev,ac~t hoe veel hij jaerliji{s genoten heeli: ~ Vcrk!aert
't

" de lamme Vfin 315 gul•
.. Gevraegt of de broeders tot dntw(!1 pe.] noch fijn en
" blijven [ullcn'? Verklaert het daer voor te h'JU~en dat fij
u aUaer nu nie~ fijn, ende hij aldien flj al,1aer liJ;! moghten •
.. niet blijven [ullen j door dien 0115 algemeen Vaderhndr we" der in opelibaere oorloge likt den vijandt getreden lijnde.
" hij niet eu fimde achten dar flj fieh bij de vijan ien van 't
" Vadedandt fuuden willen omhouden. Ad'lm den 1I Scp-

,. rembris Anno 162r. prf[entibus den Schuut, ende SYM'ON
,. VAN DER Does Scheepea."
In de B, ievcn van SliP,\! A ontmoeten wij, ook omtrent dit
vel hoor , eenige nadere biilOndcrheden. Hij verhaa!r, dat de
Heerên hem rhans zeel' bekef.! l'-ehandelden, en nier onduister
te kennen gltV,~n, dat ze met hem verlegen waren, wenfcherde
dilt hij honder'd mi;/en

daar 'V,m dClan 'Ware.

SAP ~'l A ,

de Heefen beJar:kt hebbend;! voor hunne onverdiende geregenbeid t' hemwaarrs, voegde 'er nevens "dat het met llem eene
" kleine zaak was, ziinde de Hcere JE7US en z;jne wJarheid
" b::m nog wel duizendmaa'en meer' waard; maar dat hij de
" Heeren !>adt 1 medelijden met hun zeJvcll te wiIlen hebben,

" en
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,., en hunne Confciemien .geen geweld aan te doen." Als de
Heeren hier op zeiden dat zij d,/f1r ;n niets doen kO/laen.
maar dat het door den geh~elen ,~c!tepon!bank moest gefchieden, beha/ven tlat door de Plakaatell hunne handen gebonden
'Waren, gaf de Gevangene tot antwoord" dat hij niets anders
" verzogt, dan dat de Heeren hun gemoed zouden kwijten; en
" wat het Plakaat betrof, dat 'er wel meer Plakaaten waren.
" die ook niet tcn fl:rcngf1:en wierden gevolgd." Voor dit laatfie zeggen beriep hij zich op de v,)orbeeldcn. "welke hij.
" zo als hij zeide, nu in twee of drie dagen voor zijne oogen
" badt gezien: dat 'er Hoeren, Dieven, Overfpeelers, die drie
,. Vrouwen getrouwd en beOaapen h:ldden, gepardonneen, en
" los, vrij en vrank ontl1agen waren." De Heeren de fehouders upgetrokken, en zij" zeggen heaamd hebhende" 't Is",
vervolgde SAPMA. "het oude fpd; voor alle misàaadigers is
,. genade en p2rdon, u!tgenomen alleen voor de Ketters. Maar
" (dus ging hij voort) hier fl:aat nu wel te letten, dat het
l ' meest altijd de grootfl:e Ketters zijn geweest, die anderen,
" als Ketters, hebben vervolgd." In het beloop des verhoor)!
t:ldt SAPM~ den Comrllremonfhanten eenige ongerijmde leerfl:ellingen ten laste geleid. Den Scbout hem thans na deeze leerfiellingen vraagende, " Ik zal 'er", (prak de Gevangene, " te" genwoordig maar twee voorfl:ellen, de on gerij mdlle ter wae.
" reld: 17001 eerst, Dat alle de inwooners deezer Landen, die
" niet zalig zullen worden, gehouden zijn, op verbeurte hUIl" ner zaligheid, te gelooven, 't geen de Contraremonihamell
,; dagelijks den volke leeren niet waar te weezen • te wee" ten, dat CHRISTUS voor hun gellorven is. - Ten andere,
" Dat allen, die in de genoemde Gereformeerde Kerk in Run.
,> ne jonkheid gedoopt worden, zij leeven dan zo als <:ij lee" ven, niet kunnen verlooren gaan, naar het formulier des
,. Doops en volgens hun gevoelen, dat alle de geen en , voor
welke CHRISTUS waarlijk gefrorven is, niet kunnen verdoemd
., worden."
Inrusfchen hadt SAPMA meer dan eens verzogt, met zijne
Huisvrouwen Zuster te mogen fpreekel1, en zijn Zoontje,
een kind van weinige jaaren, te zien. Eindelijk verkreeg hij
Qlijlr We verlof. mids bet gefchiedde in tegenwoordigheid vqn

,>
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den Schout' en eenen der Schepenen. De zestiende van Sep~
tember wierdt daar toe bepaald. Terilond naa zijne komst ill
Schepensk:!mer, daar hij zijne Huisvrouwen Zuster, nevens
zijn Z00ntje vondt, fielde hij den Heeren in handen een Vertoog, inhoudende eene Verdeedigillg van zijn gedrag; al$
med~ zeker gefchrifc, getijteld Catena SallIlis. Keten of Aan:.
eenfchakeling der Z~ligheid, mar het gevoelen der Remonftranten , door hem zelven gefield, op verzoek van den Schout.
als db van begrip was, dut, op de Remonfl:rantfche gron~
den, zulk een Keten niet bekwaamlijk kon worden asneenge:.
Vervolgens, in fiede van met zijne Vrouwen
fchake!J.
Zuster te fpreeken, waar toe de zamenkomst bepaald was.
raakte SAPl\1A in zeer hooge woorden met den Voorzittenden
Schepen ROETERT ERNST. ZO verre verliep zich deeze, door
toorn en WOede vervoerd, dat hij, in den loop des gefpreks.
metrmaalen, den Gevangene eenen ~p.'oer11ia(lkilr, een guit,
t'ubauwt, ftdl, regenfJat , ja zelf tJj(I01'denaar noemde. Doclt
de andere, zijne bedaardheid behoudende, verklaarde wel te
weeten , wien hij getrouweliik hadt gediend, en voor wiens
regteril:oel hij bereid WaS, op dit eigen oogenblik, te ver.
fchijnen met den Schepen; die ook moest weeten , dat hij,
van zulke harde benaamingcn, op dien dag rekenfchap zoude
UlO eten geeven.
De Heeren, even als bij een voorgaande
verhoor, betuigd hebbende, wel te wenfch~n dat SA PM A nooit
in hunne handen was gevaltefJ, " Ja, mijne Heeren ", fprak
daar op de Gevangene, " PILATUS was met CHRISTUS ook
" verlegen; maar hij wilde des l~eizers vrÎ'end blijven." De
Schout daar op, atle eumpelen zij/) haatelijk; de andere.
,. dat exempel is leerzaam." De Schout, wij wit/en van f.S
hij PiLl\TUS nit:t vcrge(eeken worde;: ; "zo moesten dan ",
hernam SAPMA, " de Heeren PILATUS. niet nnavolgen. Zij zeg.
" gen vast, de z;]ak g:!at hun niet aan: zij hebben 'er geen
" zeggen in; zij kunnen 'er niet in doen. Ik vreeze dat ze
" met PILATUS fll'gts hunne handen wasfchell, helpende CHRIS.
" :rus ondenusfchen al mede verwijzen." rVIJt gij ti dIJn
met CHRISTUS t'ergeliJken, was hier op de vraag aan den Gevangene, en het antwoord daar op, " Ja ik. mijne Heeren;
" voor zo veel ik als een Christen lijde:' Gij bij CHRISTUS,

her_
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hernam da3r naa de Schepen. daar wil ik 11 niet hij "erge.
"ftC!! , e;-I !t~lIdt! [I rIt,ar nit?t vt'or. Oe GeVaIli;ent; b:(f op:
h Dat Jelouf ik w~l.
PILATUS en de Jooden h:dden CHRIS" 1'~'; ool~ niet voür oen geenen, die hij \vas: andcizins,
" lh", 'cr in ut: SC!1fifwure, zouden :I,f cle'; Ifc (1'e der iJeerU "i, t §c{, l.tzf:.;d h.:!ibe:'." Naa deeze woorclt!!Jwisfeliï,g ve, z'-'gt SM'~~,\ Ul-2t l:jne Euisvrouwe en Zuster afZunderiijk te lllO;;~Ji [p,~d;cn; als mede, om eene beter g\!vangenis, om al w eèiJ WC:liY,i ruimer adem te mogen fcheppen~
Hu een en ander wierde hem geweigerd; cioch dat Zijll ZoontJe.
't welk, n~al,de m(;( zijn hoedt je in de hand, daar toe oOtmoe.
dig fm eekte , hem nu en dan in zijnen Kerker gezdfch3?,
hielde, wierdt hem toegef12an. Doch toen nu St.P"IA, met
het kind aan dt! hand, na ben~;!en ging, om zich m~t hetzelve in zij:, I luk te begeeven, fche',JrJen de DÎt:llaars hetzelve
van zijne hnnd, ze;;gende, dat zij, om hem dit gezelfcl13p te
gunnen, w:cncn last hadden.
H"t Vwoog, daar wij boven van gewaagden, en 't geen
ingeri~t u'as aan SC:l~}ut, Burgemeesters en Schepenen van
.An,jlcrdail', h('hel~dc eene b~eedvoerige ver:mtwoiJrding val}
zijn gedrag, op het Dordrechtfche Sijnode gehouden, nevens
een verhaal van het gedr~g der Dordrechtfchc Vatleren , zo
ten zijnen opzÎ!;te als van de andere ged'lgvaarde Predil;allten~
Voorts i,af hij reden, waarom de gedagvaarde Predikanten de
Akte van Stilltand van den predikdietJsc hadden geweigerd Ie
ond"rtckt nen, en beweerde dat dit hun doen nier tot oproer
firûte. Wijders verdeedigde hij zich. ten aanzien V<ln 'e geen
hem, met opzigt tot den oproer, op den tie!lden Maart des
Jaars 1619, te 1l0?rn va ,rgevallcn, d.::m wij boven gewag
van m:wkilll, v:m zomm;gen was te I~s;e geIeiJ. W:r.lI fchijnlijk h?d: SAF~;A hier me,ie het oog op het gedrag van otPHERT BA;Url\TSZOON, vuor]lI:en Burgemeester, (hans Voorzittend' 5ch~p\'11 te Hoorn, welke te AII,lln dmn zeer n~declige
gerugten, ten zijnen ol'zigte, hadt verfpreid, ais ware hij ge·
weest de groote oanvoerder der oproerige oe~vcegillbe, b:j
welke zeven medehen den hals hadden in;;:efchoorcn. In 't
flot van zijn Venooti verklaarde 5APl\lA, dat eene der voor~
naamHe bewe~gredeneil, Gie hem, met zo groot gev~ar, in het
Vadef,. Ii",/;
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Va,J"rlalld hadden doen wederkeeren, deeze was, n~amelijk.
om de goede G(!nl!:<~nte, naaf zjjn kldn vt-'fmogen, te helpen
beweege 1] tOt w.lare Chrrstlijke tij(l,-:aamheid, en aliezins door
alle mObeli1k! ndddehm Ie wedt;rhourlen, dat zij tog over 'c
Ol1)!fli:k. 't ge,,;!! zij lllerl'de hrlar, tegen de 'lfi)hcid van Gewe re, re wurclen aan?edaan, nimmtrmt:er mèt eenig geweld
teg,' h"lrc ~ 1vl..l"Jedep z"ud,~ verzetten. l\111 vervolgclls de
H", el', 'p '\,'[ vr;cndelllklle en uotlDlll'digfre, in den 11:1am
VS'l ';::,l;(~ TUS, g, b~ 'den te h,'h .... en, dat zii zich aan Zlj:l perfun,) liL r verd':'T zuu ien v:'rgrijpen. belloot hij met deeze
w'J'Jrdc'!1: ., M.:n fprt;'0kt hl~('CLd['a~s vlOei van 't gdoolle der
" oude ."",: are (;erelvrmferde (ü rkc, W3ar op de Martelaara
" hUll b:otJ uitgdrurt en Vl"rgu,.,tdl hebben. lVIaar wat Arti" kel is van hun kla:;,Jer, oproll.ker en Handvastiger belee" d~n, daar zi; ook d':l1 duud op gdlorven zijn, dan dat
" me'! \1'e',)<1n<1 in COl,ièiéilrie he'loort te dringen, en om zaa" l!<!ll dd Gdoufs, de Con[c;c:1tie en Religie raakende , beo
" hoort t,~ V3Jlgtön, fpanntlJ, verjaagen, dooden, of andere'
" zw ,a, ighpJe!l aan te lioen."
St<~~rt h~( :I.:~"veren van dit Vertoog, wierde de Gevangene.
van de meeste Schepenen, befcheidcn en minzaam behandeld.
D,' z~dken, die h"m in 't eerst haldt bejegend, en n:et alleen
teben hem zeI ven , maar ook legen zijne Huisvrouw driftig.
hadden uitgevaaren, haar verwijtende d:n haar man een l1ruik~
roo,'er en een bomwigt was, die zeilen moorden hadt gedn~n, hie!dtl1, zeJtr[, af van deez~ aantijginge, en lp rakelt
hem zdf vri~llddljk aan, en met betoonÎngen van medl!d(»o

gen.
Gf>"~uurende

dit alles, en, door deeze befcheidener beh:mde-':
veelEgt , 33ngemoedigj, liet SP,l'MI\'S Hubvrouwe, GRIETIE I)LBES ~e':~a!11d. J:Îers onbeproefd, om hem eenise ver·,
kl" k:,'I1i{ ill Zl]r:e hegt.:nisli.! toe te breJ1gen. In een Smei:kklwtc aan 1T';l",e Heeren van den Gere~te ver:oonde Zij, " dat
" haar ,\1:>n. om geene [uoode fl:ukken, maar ailccnli1k ter
H zaake \'311 den Godsdiet1~t, hUIl gevangen zijnde, 'er geene" redèll wa~, waarum hem de top gang zijll~r na~ste bloed.
" venV:lnkn niet zoude vergund worden; verzot'kende, uil
lip.(!;,

1)

dien hoofde, voor haar zelve en vQOr de ZUster

d~s

Ge.

" vange.
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vangen en , hem van tijd tot tijd te mogen koomen bezoê.
;. ken. als waar uit niemand ter waereId eenig nadeel, en.
" daarentegen, ziJ en haar Man groore verttoosting zouden
" genieten." GoedgunfligIijk wierdt dit verzoek ingewilligd.
Op d~n negentitnden September maakte zij eenen aanvang, oni
gebruik te maaken van het verkreciiene verlof.
Deeze gunst was nl<:t verWürveil, of SAPMA fpitste zijn
vernufr, of dezelve uitt t'1t eell middel zoude kunnen dienen,
om zijne vrijheid te bt:koomelJ. Slegts eens of tweemaaien
hadden zijne Huisvrouwen Zuster hem bpzogt, of hij dedde
hun zijn ontwerp m-:de, en volvoerde het, op Woensdag,
den nveeëntwintigîten Septemb..:r. In den paamiddag van dien
dag liet hij de gemelde Vrouwen bij zich koomen, hebbende
zijne Huisvrouw, om redenen, frraks te melden, haaren mond
met eenen Neusdoek digt omwonden, even als of zij zwanre
kiespijn hadde. Zij verroefden te zamen, tot dat de avond
viel, biddende God om zegen en een gelukkigen uitDag der
a:mfiaande onderneeminge. Omtrent half zeven uure trok de
Gevm:gene een Vrouwenrok over zijne klederen, met eel'!
Jak, '[ welk hij, met de Banden van den Scborteldoek, in
zijne zijden toebondt, Voorts deedt hij over zijne Mouwen
twee zwarte Monmouwen aan, zette den huik op het hoofd.
fpeIde een doek om den kin, en aak een Vrouwenring aall
de hand, waar mede hij den doek zoude vasthouden. Dus
toegerust, en de huik hebbende opgezet. ttadt SAP;\IA tet
gevangenis[e uit, laatende zijne Huisvrouw in zijtJe plaats, en
wordende voorafgegaan van zijne Zuster. In 't uitgaan ge liet
zich de gewaande Vrouw bitterlijk te [chreien, houdende den
Neusdoek voor mond en oogen; waar tegen des Cipiers vrouw
haar zogt te troosten; daar de Zuster wederom op antwoordde,
even als of droefheid en tandpijn de Huisvrouw van den Ge.
vangene het hooren verhinderden. Naderband ver~daarde SAPl\JA,
dat hij bij zijne gev3ngenneeming, en in andere zwaarigbeden,
nooit dermaate was ollt!1:eld geweest, als toen hij de Binnendeur der Gevangenisfe ageer zich hoorde fluiten. Alzo hif
lang van gefiaite was, en nog grooter vertoonde door de huik,
moest hij zijn lichaam zo veel mogelijk inbuigen. en alzo,
langs ver[cheiden firaacell, voorbij veel volks gaan, eer hij
kwam
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kwam ter plaatze, daar hij weezen wildell.

IOlTli'!deJs kon
list uiet lang verhookn blijven. Terwijl SAP ..
MA zich zorg'lI'llldig verfchoufen hieldt, wierde, do ar eellig;!
irriendm, ten behoeve zijner HllÎsvrollwe, aan mijne Heeren
van den Gereg'c om haar oLdhg verzogt. Doch mt:l1 wei"
gerde zulks, en, Ijam het verzoek kwalijk, om dat daar III
wierdt gezeid, dat haaf man door Gv,i, zegEn uit de Gevan.o'
genisfe was gegaan. Ecn ander vcrzo0k, kon daar naa iri."
geleverd, wierdt' gefcheurd, om dat men 'er SAPi\lA'S Huisvrouw in deedt zegen. d,.1 zji niet meende tegens hunne Erf.
hevelen tJlisdar;m te lubbe/i. Heeren Sdlepellen, evenwel, ili
àanrnerking lle(';mende, dat zij op de trouwh'lrtîge Vrouw
gee"ne aanfpraak hadden, Üetell haar vrij en onb~lemmerd gaan I
op den negenënrwiotigflcn September, en dus zeven oagctl
naa dat zij zi~h, in de plaats van haaren mail, in den Ker.;
ker, vrijwillig, hadt laaten opGuiten. Sedert zijne verlosGng,
maakte SAPMA, van nieuws, eenen aanvang, om de verdrukte'
Gemeenten heimelijk te bedienen, en, door zijne leere el1
Voorbeeld, lOt ilandvastigheid min re fpoorenó \-Vij moeten!
hier het vtrhaal van SAPMA'S bedrijven eindigen, vermids ons"
wegens zijne verdere verrigtingen, geene behoorlijke narigrel1
lijn ter hand gekoomell ..
de

weJgel1a~..;de

BRANDT, Hijt. der R(f~rmatie;, Con.'
fesjieboek der Gevangenen der Stad Am-'
flerdam; D,oeve GevafJgkenisfe en blij..
de uitk~i!Ist Val] DOMINICUS SAPlVlA , Ee'"
dicIJaar des Heiligen Euonge/iumf in dé
Remonfli on/foke Gem. omler 'I Kruis.

Zie

SAPMEER , ook wel Sappemeer gena'2md. was, van ouds",
éen Mdr, in de Provincie van GroIJi 11gen. Duch. befpi:ur&
hebbende dat in den grond zeet veel Turf zat, heeft men het
water at1\eleid, en. op den drooggemaaktea grond, Jang~
ee:Je wijde en diepe Vaart, een fraai Dorp aangeleid • 'c welk
zich zeer verre in d'e lengte uitflrelu, en. van wegen den
Jllenigvuldigcn doortogc en ièheepva3rt, geen gerilJI::eu bloei

XXVI.

DEEL.

0000'0'

~~.

SARAVIA. (ADRIANUS)

130
bezit.

Behalven de Hervormjen • hebben zich ook h;er zeer

veele DoofJsgt zinden neergezet, die 'er ce ne vrij en talrij'ke

Gemeente bebben.
Hoogleeraar in de God~eleerdheid
w,s, n('Ye,~s CU!DO DE BRES, HERMAN
l\IODET, GOOr.FRIED WINGEN • en nog een of twee andere Leeraaren, die niet gerlotmd worden, de opfleUer der alom me
bekende Neder!a~dfche :'doof1be/ij'!enis/c. DE BRP,S hadt,
't zij
hoog gezag, of uit eigen beweeging, in de Fran[che
ta~l, een G,,[chrift gefleld, tell tij tel voerende, volgens eelle
!\'l'derduhrche OverZetting, daar van vervaardigd: BI'.Ii'ENl'R.
NISSE of BSL YDENI'SE DES GELOOFS, in 't gemeiin, en eenSARAVIA ,

( ADRIANUS)

en Prdik'1l1t te Lr:j,f{'f),

op

dro,;htelzjk }·,m de gefow!gen die in de lVederlan rlen overal
"e: /1, cai! ft.'f), ,mie na de fiAivet1leid des Heilige;: Eua;:f!e.
liullJS c'?ji:s /r:erCtI .le/i! C'z'·;·sti loef!enn te iel'en. De :,;enoem.
de ()pnd~cr, volgers hf.:t verhl31 daar van, in eenen Brief van
SAR,W:A ~~n e:Tr:l\lWGMRT geCaan, zundt het oorfrronklijk
SC:lr;ft á311 eelli;;e Lcera,JlC1, mee verzoek om hu:me aamnerki;l!(co. Eik weet, hOi! ved gez2gs dit Onwe;p, zedert,
heeft v:rkrceg;:>11 in de Kerk van Nederland, hiJ<;w~l regelrecht
firijdig met de meelling van DE BRES, SAR!, VIA en :lllderen,
volgens het fchriiven des Ja~tstgenoemdel1 in den aungehaalden
nrief: N'I"O tOl UW, Ijui mmw1IJ appo!iunmt tlmq/dwi CO{!,ltri_
"iJ fiJei Cflf)OneliJ erl,:}"e. verum ex Ctt12DlIicis jáiptis fiJ&'Jn
juom pt'obare; " Ni~mand van hun, die 'er de hand toe ge.. leend hebben, heefr ooit den inval gehad om eene Regel" maat des Geloofs io 't licht te geeven) maar uit de Kano.
" nijke Schrifttn zijn gdoof te verdcedi,;en."
Eelle wiji tijds dnar naa, te weeren in den Jaare 1:;83,
hadl de vermaarde DIr./( VOLKERTSZOON KODRNllERT cen kleill
boekje, tegen den Nedcrlar;J[c!len Katechismus, onder den tij.
tel van P, oeve, in 't licht gegeeven, met fene opdrap aan
de Staaten van Holland en ff7t·stf;·iesl,.~nd. Hun Edele Groot
MogenJe fielden het Gefchrift in handen van eenen der Leid..
fehe Hoogleeraaren, die niet genoemd wordt, doch welken
ik meene, onzen SARAVIA geweest te zijn. Nevens cenen
!'reJlk:lllt, moest hij het boeltje overzien, daar uit verzamelen

't
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--------------------geen tegen de" Katechismus ftrijd!g was. en 't zelve in kotte llelIingen vervat hebbende, deczc :lau !WORNllIl.RT ter h3nd
ficHen; om vOOrtS v::n hem tC verneemen, of hij deeze /lel.
Iingen uit de l1eilige Schriften wilde ftaJn'ie houden. of bijd
aldien ze niet gc!klJ waren naar z!jne meclJng, dat hij zl1l
moht re rechte brengen, ten gemeJdèll einde: a!J::s met oog~
merk, om het gcfclûJ aan den rt>c!lten toersfleen te kunnen be..
proeven. Of hier van iets geworden zij, is ons niet geblee.
ken; dit wel, dat de Pred:k::r.ten. tegen tt:OOltNHERT, een Vertoog in 't licht gaven, waar in ze hooglijk over hem ki8ag_
den, hem tel:l~te lelmellde Ilfwijkin;,; van tle Apostolirche
Leere, of liever daar in nooit recht gefl:aan te hebben, meI
ernllig verzoek om tC(,en hem te mogen gehoord worden.
Naa verfcheiden beraadilagingen. en met goedvinden van Prinre WILLEM VAN ORANJE. beflooten 's Lands Stanten te bewil.
ligen in het verzoek der Predikanten. SAR A V t A zou uie
naam der Leeraaren , en KoonJXHI;RT voor hem zei ven anee1l
het woord voeren. Men zoude het mOlldgefprek houden ÎII
's Cr ao ..enhoge. [en overllaan van vijftien Gemagtigden; zef
Lçden van den Hoogen Raad, één van het Hof, en aeltt ui'
de Vergadering der Staaten. Aan weerkanten zou men, daal'.
enboven, eenen Notaris hebben, die. uit den mond der zamenfpreekercn, de voor en teger.bedenkingen naauwkenr1g
met de pen zouden opvangen. Op den zevenëntwintigllell
Oétober des boven genoemden jaars !583 nam het twistgedinl
cenen aanvang, en wierde, dagelijks, voortgezet tot den der•
.Jen der volgende maand November. Thans maakte men ecn!ge tusfchenpoozing, om de doodziekte der Huisvrouwe 1!atJ
XOORNHERT, die te Hoarlem woollde. en werwaans hij "iertrok, met verlof der Gemagtigden, om haar in hel uirerite
bij te Elaan en te vertroosten. Op den achtemwintigflen November hervatte men het geding. SARA VIA voerde eerst her::
woord, doch zo uitvoerig, dat hetgeen daar van wi\!rdc op"
getekend. meer dan twintig bladen fchrifts bev.me. De Gc.
Jllagdgden VODden hierom gera:lden, dat KOORNHER T na hui.
zoude reizen, en zijn alltwoord aldaar in gefchrifc nellell"
Dit befioeg nog meer papiers, doch wierdt no;)' verre
o\'ertIolfeu door het antwoord, welk SAR A V I /! en del
't

o 4> 0 0 0 z

l':.~

132

SARAVIA. (ADRIANUS)

Predikanten daar tegen inleverdt'n. Jn alles hadt mE'n vijftig
punten te behand!'l"'n. Doch de Staaten , van hunne Gemag_
tj~den vernomen hebbende, dat mt:t het eerft<- zo veel tijds
was verloopell, benoaten 'er uh, dat men bezwaarlijk gedaan
\\ crk z,mde hebben, en bevolen, uit dit·n hoofde. het wel k
te j'"al:en. Sedert ging men elkander met de pen te keer.
en re~ ~lir:lt: het van twistCchriften.
St5alS,;t rc~ilIeJl op den pn.:dikfloel te brengen. of de burg"! :i;IW Ovt'rll'~i,1 van raar door te flrijken, badt, teil allen
tjj,:~, r3n'f'lnFg~ gevolg~n.
H()t'w~l de vroeglle Hervormde
1,"er~a:R, eaa de verandcr ing der Regeeringe hier te Lande,
dit wisten en voor ti..!n gevanrliiken klip zich moesten gewagt
heb'1cn, men vondt 'er, llogtha'1s, vpel"n o:;der hen. die bun
mhnoegt:n op zemlllige Rt'genren opcnl!Jk b':.'coonden, en derzelver maatrt'gel~n, ten aar.hooren der Cmalle Cp!ll';ente, vinnig doorhaal.:len. De vcrfbndi;:er ber:Juden Friefci1C Hoogleera'!f M,ARTINUS LYDlUS Cchrerf daarom van hun: iJU hond1'I('S pe, aide~.'nt lIoNs Ffrmdrfnm ct Rrabafitinm, et. r.iji
prut/ers Illt',~(7r(lfus p1 01'id('rit. perd<'lif r('bh e';flm Hol/afl_

diflm pt 7.eelf1tl,,'imn; ,. Ve~ze lieden hebben ons Vlaanderen
"en Bn!;lant do~n verEezcn; en, 't en zij de voorzigtige

.. Overheid dnar in voorzie, zullen oorzaak worden dat wij
.. Ol k Holland €TI Zeeland kwi,t rnaken,"
't Lecdt ook nitt
bng, of de S[aat~n van HOI:and ber~amden eenig<! fchikkiugen. om het IOPpcIld kwaad te fluiten. en (ie dreigende onhellen te voorko )[tlCll. SIIR \VIII, Hoogleeraar te Leijr!rn
Zl]:Jde. hadt magtigen invlot:d op zijne Leerlingen, en het
eenigermaate in zijne hll'1den, om hen tot vredelievende of
tot muitzuchth~e l'redikers te vonuen. Deeze, nevens twaalf
der vOlJrnaa:nfie Leeranrs, uit Zuid· t n Noordholland , wierdt,
tegen den veertienden lVI;tÏj des .laars 1587, in 's Grn(lven.
hage or.tbooden. voor Gem:!?,ti!({1t:n (Ier Staaten , om met dezelve, over z~al:en. den wellland van Land en Kerke raa.
kende, een lll.:Jnd&elprek te houden. De Heer ADRIAIIN V.IN
DER 1I1YLE. Prcfirle'1t van den HOlTe van Holland, was de
wvordvoerder der Gelllagtigden. In eene uitvoerige rede bragE
hij den Kerkelldien~aren onder 't oog, ,. Wat 'er gedaan
" ware tef verlosfiuge van Holland, en van andere Gewes" [en,
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" ten, van wE'lke een deel wed:'rom in 's v:jands handen was
" gevallen> m'.'t vel"~ooring der r\erkdl ;!!claar veroorz~2kt
" door gebrek :WH een(1ra~t tllRfch'n de OverhE.uen en eenige
"K~rkelldienaarelJ.
l\'1en hadt daa(om :,:1 et!D2rs(.t te (la,m,
" en de Overheden ontzag toe te 0ra9f:e~', Dit, i"(U,f'd10fl,
" hade geene plaats; 's La',ds StR~r.:i1 wierdel) hkr en daar
" weinig ontlien. en hunne halld0liugen verdagr gt:rlJ~,ih.
" Want veelen {hooiden uit, dat de Staattn h,~t Verdrap met
" Engeland en den Graave VA" LElCEi,n:R okt o:>ó:rr':el-Jtn;
.. dat ze de Reli,;ie zogtcn te vadn,1{kcn, of k",' lijk rat1dft haafde', ; dat ze met den vij,md in Vredehandeîir,g wilJen
.. koom~n. Anderen wederom kiden hUil te Jaste. dat ze
" tot geen en Vrede wilden verltaan; dat d8arenboven, ondtE:
" de St~a[en en Wethouder [ch~ppen cenigen waren. diè geene
" belijdenis deeden van den G':reformf'erden Go,bdief'st t n0eh
" ten Avondmaal gingèll; dat ook de ijver voor den Goes" dienst en de verdeedigirg des Lan('s verfla~llwde; en tcn
't laatflen", dat m•.:n den Kerkendi.'ll:laren te wdr;i~ todtic1e
" tot hun onoel houd."
Ormrc;)t nUe deeze pUl;tcn Z'. titcn de
Gemagtigden der Staaten de Kerkel:l1ien~aren te ondl'rri~,ea,
ten einde zij hunne toehoGrders tot hunnen. pligt mog"cn vermaanen. Onder andere lieten zij zich, omtrc;:t den Gûd,lj,"nst,
in deezer voege u:t: " In ph:m" zeiden ze. \,,1lI de Rdi;! ie
,. uit te Toe:r:n. liet men geënt andere oF'en~l~arlijk toe, dan
" de Gereformeerde, hoe'Kd ha tiende geclc('lte van 's Lands
" ingez\:eten'.!n niet van die Religie \\135. Dit was voor ee~e
" groote weldaaJ Gods te hOllden, <int die ll:int waren in
,. gdal, Gods Woard openlij'( en zunder !lg:crdenk2n ITiogten
" hooren. en hanl:en Gojs :1" nst oefLnejl; dn~r verre de
,> mee,ten geene ope!;baHe oeffi!!Ji!Ji; hadden. De Staatf'n
" wilden in gea:e Vret!ch::nddilJg treeden • als die wis 'en dat
" de vii~nden de Gereformeerde R(;li~ie nooie zOl:den toelaa"ten. Ni~ttemin bcg:r:>:rden de Staalen wel vrede .. mUs behoudEnde Gods Religie en dell V[ Ï'1Ol11 des Lands. 't Ware
" wel te wer.fchen dat alle Staa,t.ll en WelheuJers hdjjê~enis
" der Gerefurmeerde Rtii;t,ie deé dtl1, ja dat de gehecle wae" rdd kennis der waarheid hadde; n12:1r dewijl dat zo niet
H was, en van God koomen moest. kOl.de lllen ze niet l1ito 00 00 3
" floit
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" fluiten, of men zou vee1e goede Patriotten verlie:>:en en
tot vijanden manken, Al waren dan de H eg,enten niet van
" de CHervo.mae) Gemeente, men moest ze evenwel ontzag
"rocdrangcn. Aang~ande de kleinheid hunner wedde, berie.
" pen z;CÎ, de Gemagtigdell op de benaauwdheicl en kleinheid
" des Lands: evenwel gaven ze hoop tot verbetering. Het
" befluit was, dat het mistrouwen omtrent de Staalen geen en
., grond heldt, en de Kerkleeraars gehouden waren, hunne
" tOl;hourc!ers tot ecndrag-t en gehoorzaamheid te vermaan en ,
" en hUllne mededienaars te onderwijzen om het zelfde te
" don;,"
Doch door alle deeze reden lieten SARAVIA en de verdere
1{erl;endier;~:;,.s zich nlet tot zwijgen brengen. Integendeel
bragtcn ze daar tegen in " dat de vordering van den (Gere,. formr:rrcien) Godsdienst bij de Staaten kwalijk bE'hartigd
n ,:\rÎerd,. Dat z:; de openba~re oefFening van de Gerefor·
., H,;;crde RE'lj~ie, hi~r te Lrn!le, nu bij de vijftien j3aren
" gehad hebbende; L ogth:ms h(;t v3stfi:ell.:n van eene Kerken·
J' orde niet hadden Runnen verkrijgen; dat op de langere
" Schooien en hE't Hoogefchool te Leidw weinig wierdt gei, let; dat ze de Staaten hadden vertoond, hoe men te TI/oer.
f' den geene andere Religie dan de Luther[che oeffende; dat
., in verfcheiden plaatzen , zo Steden als Dorpen, de Paap•
.. [ehe, Dooperfche en andere vcrvoet'i/che Sekten, openlijk
" genoeg wierden geoeffend: zo dat, te~en de weinige ldnde•
•• ren, die men tot de G.èreformeerdcn Kerken ten doop
IJ brugt, een ongelooflijk groot gt!t:ll ongedoopt bleef, of hij
" Paapen en anderen g~Joopt wierden. Dut 'er Schooien
u gehouden wierden, (ziende op WeeS,fJ en [,ei den ) daar
,. men den }efl1itfchen KHcchismus leerde; dat te Bergen
I' Cbuiten A,kmam') aan de Duinen, nog jaarlijks bedevaart
IJ gedaan wierdt, bij honderden van menfchen; dat men niet
" alî.~en pcrfoonen vondt, die de waáre Reiigie lasterden en
Ol CHRISTUS ve,locheudcn. maar dat alle~ tegen de Zl1i vere
,0 Religi~ gedrukt en ver::ogt wierdt; jaa dat de KatechismuS
J openl;jk wierdt a~ngevogitn, zelf or.der den naam der SUla:, ten, wien 't boeksken was toegeëigend (oogende hier mede
ja Op ,\\oOR~HERrs PfQeVe, boven vermeld); dat onder de
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" Geml ente klat~te viel, om dat een:ge Regenten zich toou" den, met woorden en werken, als vi,i3n2cn van de (Ge" reformeerde J Re:i,ie, die dl'rh~!vc,l onbekwaam waren tOt
" hUllne amp((,Il; dat men (k zlI'ker., die in den Gorlscliet:st
,. ijverden, ttÎt ~le R.e,~(~er!t ç:; zn:',t te h!-u )1:0." ]3eha]vcn dit

alles roerden nog dc K('~ki,,;, (,ts C.':'L 2 d:tl;:cn f, 1:', w("lke
met hUil nlllpt Il:efs ~ emd:1] b,,:i-;;,~,:. ~l~ die de j cli:tie. de
Regeering e11 het K,.:j::s;Wt';-C'il ,',', ',I";" '.
Nietregc t ,t3:'!',n"! allf~ h'ct bov!"';;' PeH met de v;aarheid n;et
_"\l!dc, o~!(~l.I:" flf:(.1:..-lre 't ~;et':ln lto!!rJf:12 he"
trof, alwf,ar de G(;l'~fcrll1!;~ rc!t!1, te': 'IS ?"",1..n het J;)~r TS 80,
de op::!: ban, e Kerk in gebr:,"· ~. had h"dden, en dt' Lu h,;fna~uwkcu"!g z~n1fn:!

fehen zich in eCr) Sc"u' r m..: éen behtlr:en; ZIIJ'kr (',ar op
een:~e a:mmerkiq-.eu tI.! r~,;' .:~e:l. lo"cn cie Gpr::"t i : :Jen W}cd
befehei.J. " Aal1f,:1nr;de de I~(; I,er .r,kning, zei 'en ze. was
"het or.l!,eraaden op de 'fGi':,lt 'r::,~ te ddr.g~lJ: W:1l1t dan
" moe,t men de z~~k in cle Vroc lîèll~rp'~n brel1;i,'~n, en ZO'I"den veele Vroedft:h~ppi':l da:l.f to'~ I<et willen vellh.m. Op
" de Sel1o"len zou !nel! I.'u"ll. Ed,t! ,:'1 n:le de odfc:' inç; d~r
" Religie, dic dl.! P,,(s:en, DS(TU'''' en 2:'ldercn hadden.
" dut die bij de Staat~n dEt g<2 1,"v,,":r,1 konde worJ'':l1. Het
" bocksken tcg:: 'I der, Katecl}i::m:::; z )uden è.e StJat('n dom
" opko"pen en vl.!rnh~ti,;:~!'). Dat c(!n;gen d~r Stnat::m niet [cr
" preeke' gipge:J. uw'·:;! mcn duld'.'ll, en te vred"n zij"! dat
" ze de odr~niob Uèf Religie hol);'cn h;mdh;1avcn. De woor·
" den, hIj erT;~"" tlit de <;t~a:,;n gef1,rok<:n, moest men der
" geheele Verhuû<!, il!ge ni.:t te hst leggen, g~lijk de S,aaté'D
" den K:rker:6ie:~;: '1','tl in 't gemeen n;et te l~st leiden, 't geen
" van "enigen verh""U wi..:,rJt :(-fproken of ged,um te zijn:
" bij voorbeel,l, 't geen de Staa'.cI1 gehoord hadden, bij eeni" gen der Predikanten g('zeid w zijn, dat men de Bezettingen
" in Noordholland hadt wî11en vernie'Jwen, om 't zelve Land
" in handen vap den vijand t>: kveren, en dat anderen brie" ven hadden gewisfdd om den Erfr3ad te Utr~c11t af te zet.
" ten." His mede meellden de Gemagtigden SARA VIA en de
anderen te vre,:le gef1:e!d te h",bbel1. Doch zjj verktdrden.
zicn niet volkomen vold'l1l1 te kunnen houd<;!t1, en zich lieten
bedunken, dat de Stnaten de b:,vorJeril:g der (G ereformeerde)
00000
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-----------------------------------R.eligie niet h"dden hevlijtigd naar behoorcn; verzoekende.
prensvoJge!13, in nadl're on.derhandeling ontvangen te worden;
Plet bijvoegil'g, als rte Heeren zeiden, daar roe geen en last
~e hebben, dril ze br!!etter gehoor bij de Staa!en zouden
;:;aeken te verwen'en.
E,me gevaarlijke zamenfpanriilg, uit afkeer tegen de
Overheid omllnan ,. gebeurde in het zclfJè Jaar 1587 te Leiden, in welke SARI\VIA ger.ordceld wierdt de hand gehad te
hebben, en waar van wij, uil dien hoofde, een verbaal moeJen doen. Aan bet hoofd der Zilrl1m en I1Jallninge , bebalven
Ol1z?n SA~AVIA, vindt'n wij G'i'oemd ADOLF VAN MEETKERKE ,
~ertiFls PrdjJcl1t van VJa,mdcyen , door LEICEóTER in den
Raad van Stnat<) gefleid, d'"ch èo')r de Staaten daar uit ge~et; CllRISTl,~<~N VAN DER WOUWEf/E, Pred;k2nt; JP KOB VOJ.j\lAAR, Ouderli -R; JAKOB SCHOT, 01,0 - :;chepen; HOEEE FLORl~-ZOON, Goudfmid; W'N,)l(l[{ VAN ZOE~T; GF.RR:T ]ANSZOON
DUllYN; JAN J(ABELJAUW; \VI LLEM V J\N DfR WEEGE en FltANÇOlS Vl\N UNi.IHWON, Dekc;J der Schuttelije. De bijzonderbe.den, waar mede deeze de Regeering betigttcll, en door
pet breed uitmeeten van welke zij elbnJ2rcn en ook veelel1
pit d<: Geraeeme tegen dezclve opaookten , vi:lden wij dus
hQofdzaakelijk in een getrokken. "De 1\lagi:1r~at van Leiden,
u om zich tegen 't algemeen Sijr;ode dei Vcrlénigde Neder" landen ( door LEJCESTER in 's lJage be[chrfcvcll) te kan" ten, badt den Leidfchcn Kt:rkenrand verbooden, iemand te
IJ zenden op ,het bijzonc!.;r Sijnode, \H:lk te Rotten/o1JJ be!~ roepen was.
Op het Vertoog Viii] de IÜ'rkdienaar<:n, en
" eenigen uit den Kerkenraau, dat men 't h;!vel van den
" Landvoo~d niet behoürJe na te l~ ~tel1, hade JAN JIIN'ZOON
" BAARSDORF, toen voorzï:t<: !!de Burgemees~er, geantwuord,
~, &t men in d~t auk met ht'm niet te doen hadt, en dat de
., He"ren van Leiän niemand kenl~cn, die zu~ke Vergaderin,. gen :nogt berof'pen, cia:] alleen de Beeren Smaten. Staats" grwiize vergaddd. NO.;~'han3, zeiden ze, h3dt wijten
J' oe Prins Vi1N ORANJe zulke algemee1:e SijuoJen twcema\1 •
., len q:Jf::n vergaderen, op welke de Staaren van Holland,
,~ des verz, gt zijnde. geene van hunne Gemagtigden hadden
u willen ~enden, noclt (lok d~ Vergadel"ing bij hun bevel
., laa-
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" laaten doen, maar 'er den Prins med~ blldden laaten be.) worden. Het bijzonder Sijnode hadt men ook, alle jaar,~n.
" in Holland gehouden, zonder bevel en gezag van de Staa.
"ten. De Leidfche Wethouders hadden KASPAR KOOI,HAAS
" en PETRUS HAKKlUS , onzuivere Leeraars , en vijanden der
/, Christelijke tucht, ingedrongen, gehouden en gehuurd, om
" de Kerk in roer te fielIen, hun v~rbiedende, den voet der
" andere Kerken te houden. Zij zogten alle andere Kerken
" eene bijzondere Kerkregeering op te dringen: Ja PIETER
" ADRIAANSZOON VAN DER WERF, HAKTl!US en KOOLHAAS had" den zich honderdmaal beroemd, dat Leiden 't Wit zoude
"zijn, waar na 't gantfche Land zoude fchieten. HAK!{!US
" hadt. in vollen Kerkenraad. durven uitflaan , dat de Hee" ren van Leiden, gelijk ze den Spanjaart en Franschman
" hadden tegengefiaan, alzo ook den Engelsman 'zouden fiui" ten. PAULUS' BUIS (Penfionaris van Leiden) zeiden ze,
" hadt de Heeren vermaand. dat ze zich den Kap niet zou_
" den laaten aantrekken, maar 't voorneemen van LEICESTER
" bij tijds wederfl:aan. De Heeren waren daar toe gezind,
" al zoude te Leiden de eene fieen niet op èen alld~rcn blij.
"ven. Liever de Spaanfcbe Inquifitie, dan de Geneef:che
" Kerktngt, die pokkige Hoer. HAKKlUS zou dit gepredikt,
" en de Heeren het gcpreezen hebben, en de Burgemeesters
"VAN DER WERF en BAARS DORP hem vermaand, zijn lluk
" vast te houden: zij zouden hem helpen en niet verlegen
"laaten. HAKKlUS , toen hij, om zijne valfche en oproerige
" leere, zo tegen de Engeifchen als tegen de Kerken, in
" zijnen dienst was gefchorst, hudt men altijd,. geFjk ook
" KOOLHAAS, zijne wedJe laaten houden. Men huit dpn feH leerden en vermaarden DONELLUS, om zjjne
vrooml1eid,
,. ijver tot de waare Religie, tot de zaak van Engr!:1/irl, cu
" den waren wclfiand deezer Landen. van zijn at.lpt verlaa,. ten. SARAVIA ging men ook met looden fchoenen naazoeken.
" Zekeren Jef(!it, of Papist, genaamd ASSENDELFT , liFt men
" openlijk fchool houden, en den jefuitfchen Katecbismus
,. leeren. Daar zondt de BurgemeE'srer VAN DER WERF zijnen
•• Zoon ter fchoole. In de laatfh ver1"euwing der Wethou,. deren hadt men de geenen. die van de Religie WQ, en.
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" meest afgefl:eld, eu Papisten, of afgevallenen van de Reli" gie, ingevoerd. Burgemeester BAARSDORP badt zich niet
" omzien te zeggen: hij mogt ter predikatie gaan en zich
" veinzen Zo hij wilde; nc.gthans. mdien men hem open
,. [neede, mcn zou een dubbeleli KathoJijk in zijn hart vin.
"den. Een ander hadt rolldelijk vClkiaard. dat hij zijnen
" hoed niet zou willen verzetten, of hij Spaansch of Engelsch
" ware. . VAN DER WERF, als men zekeren Erkf en Ver" toog, van LF:ICRSTER aan de Steden gezonden, te Leiden
" in de Vroedfchap las. hadt gezeid : Men plagt, onder 't
" Oude Verbond, de klederen op eenige Godslastering te
" fcheuren; m~ar hier wierdt recht reden gEget'ven om zijne
" klederen te [cheuren, De haat tegen de waare Religie, en
" LEICESTER , hadt niet alleen wortelen geIChooten in de har" ten der LeidCche Magif1:raat, maar ook van eenige voor" naamae leden der Staaten van HoItand; dit zag men uit al
" hun beleid tegen de Engeifchen. Daar naa hadt men de
" Stad Sluis !aaten vervallen in de handen der vijanden. Nu
"fl:ondt het gefchapen dat alle de Veréénigde ProvinCÎèn,
" door haaren twist, eerlang, de eelle voor en de andere
" naa, zouden vallen onder 't juk van Spanje. Alle elende
,. [praot uit haat tegen de waare Chrisrlijke Religie, tegen
" de Predikanten eu Kerkenraad, en uit kleinagting voor de
" Koningh van E/'Ige!and, LEICESTER en de Et'lgelfchen. Hier
" tegen moest mtn zijne Doorluchtigheid LEICESTER herll:el" len in zijn eerne gezag. 't welk hem bij de Algemeene
" Staaten , bij zijlle aankomst, was opgedraagen."
De Leezer beIge zich niet aau de inlasCching van dit Vertoog, waar in niet alleen SARAVIA , maar ook anderen de hand
hadden. Men vorme hier uit een denkbeeld van de woelingen der vroegfl:e tijden, bij de oprigting van ons Gemeenebest ; men verwondere zich over de kloekmoedigheid der Regenten, in het weer en van gevaaren, die ons nog heden doen
verbaasd naan, en met eenen ontroerendeu angst opmerken,
den hachelijken kans, welken 's Lands Vrijheid liep, om kOTt
naa de geboorte gefmoord te worden, vooral door de bemoeizieke onbefchaamdheid van GeeStIijken , die, hunnen post verlaarende , indrongen tot de Raadzaal, en dus het zeggen van
hun.
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hunnen Meester fcheenen vergeeten te hebben, dat
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tdrlkrijk niet van deeze 'WtlereJd was.

De gemoederen, door zulke en foortgelijke redenen, de
meeste van welke de Leidfche Wethouderfchap, naderhand,
voor leugen en lastertaal verklaarde, zijnde opgezet, oord;;!el~
de LEICESTER den tijd te zijn gebooren, om zijn doelwit te
bereiken, de verzekering van de Stad Leiden voor de Koningill11e van Engeland en hem zeI ven. Daar toe zondt hij
na de gemelde Stad zekeren COSMO DE PE~C.\RrNGYS, af~e
dankten Overfte van een Regiment Soldaaten. Hier vervoegde
hij zich, in 't begin van Oétober, bij zekeren NIKLAAS DE
MAULDE, die 'er met een Vaandel Knegten in bezetting lag,
en kreeg denzelven aan zijne koorde. Voorts met d~elen,
en, uit de boven genoemden, met CHRISTIAAN VAN DER WOUWERE, jACOB VOLMAER en HENDRIK VAN ZORST, eene zamenkomst gehouden hebbende, kwam men tot het betJuit, om.
met DE MAULDES volk, en eenig ander, dat van Delft zoude
koomen. de Stad te bemagtigen. en de Wethouders. die hun
tegenaonden, in hegtenisfe te neemen. Maar C<)[:\IO, kort
daar naa, om fchulden, zijnde vastgezet, mislukte voor dit
mnal de aanllag ; om welken te verhaasten, LEfCE&TER bij VOLMAItR ern!lig aanhieldt, die, om nader berigt, aan hem !!ezon~
den was. Men hieldt dan nog eene zamenkomst ten huize
van ADOLF VAN MEETKERKE • op Vrijdag, den negenden
October. en beiloot aldaár, op den eerstvolgenden Zondag
den aanflag te volvoeren. Doch, ook deeze rei ze , badt dezelve geenen voortgang, uit vreeze voor de hurgers, welke
de zamengezworenen in hun Ontwerp getrokken hldden, doch
op welke zij bedugt waren, geen vertrouwen te kunnen fiel·
len.
Imusfchen wierdt de toeleg, door ANDRIES SCHOT, eenen
der meewustigen, aangebragt aan de Wethouderfc::ap, die
voorts VOLl\!AER, COSMO en DE MAU lOE in verzekerÏlJg deeJt
neemen. Allen b.:riepen zich op LEiC;:;STER; doch alzo zij
geen en fchriftlijken last kOiiJen verwonen, wierdi. hunne verontfchuldiging niet aangenomen. Alle drie wierden door SchepellE:u van Leiden, teu overl1l!au van eenige Gcmagtiî§den der
itaaten, ten zwaarde verweezen. Ten zelfden dage, als zij
bun

140

-------

SARAVIA , (ADRIANUS) enz.

--------,-_.'-~,~--_._.

hun Vonnis olltvingen, deedr de Wcthouderfchap, op nanme
van PrinCe MAURITS, eene 8rief afkondigen, inhoudende Ver.
gilf~nis aan de zulken , die Jen aanOag geweeten, doch nict
hadden aangedIend. Eenig..: we1ni?en, en onder deeze onze
SARAVIA , waren van deeze Vergilf,'nisfe uitgeflooten, om dat
hij, met de anderen, bij de hern;lTlingen van den aanfiag, tcn
huize van COSMO en VAN ~JEETKERKE tegt.'lJ\voordig was ge.
weest. In de maand Nuvem~er verzogt SARAVIA , oij een ge~
fchrift aan de Staaten van Holland, nopens den aanflag op Le;.
den, voor den Hove van Holland in regt en ontvangen te worden, om alzo zijne onfchuld te doen blijken. Poch dit verzoek hadt geen gevolg. SARA VIA vertrok ,zedert na P.ngeland,
en wierdt aldaar Hoogleeraar in de Godgeleerdheid aan 't Hoogefchool te Kante/bo'g. Om zijne geleerdheid en andere goe.
de hoedaanigheden hieldt men hem alda~r in hooge agting onder
de Hervormden. Wat den geleerden Man bewoogen hebbe,
om tot den aanf1ag op Leiden de hand te leenen, kunnen wij
niet bepaalen. Zeker is het, dat hij, aangaande het gezag der
Overheid in Kerke!ijke zaaken, en andere onderwerpen, van
vredelievende begnppen was. Zekeren Brief. terwijl hij nog
te Leiden woonde, aan HEL~11CIIl!'S gefchreeven, befluit hij
met deeze woorden: Pruis et l'l-fa"tjlratlJum autizoritalis
femper fui jludiofi'fimus, ft quis Mlds!cr Dei a/Ju.l; " Van
" den Vrede en hec gezag der Overheid ben ik altoos een
" zo ijverig voorfiander geweest, als immers eenig Kerken" dienaar."

Zie
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SARTORlUS , (JACOBUS TnEOTARDU!) een vermaard Godgeleerde van de Zestiende Eeuwe, gebooren te l1o/swerrl, in
Frie,land. Naa zich, :lan verfcheiden Hoogefcb'J0Ien, in de
Taaien en Weetenfchappen, te h"bhen geoelf~nd, hedlende
hij het PastoorsalJ1pt, eerst in zijne Geboortefiad, en daar
naa te Vunen, in lVrStp!lûle;;, Men heeft van hem een kort
begrip der Leerredenen van den vermaarden ]efuit JOHANNES
6SORiUS.

SARTORIUS. (JOHANNES)
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SaRTORIOS. (JOHANNES) De berigten der Schrijveren, aan.
galmde deezen geleerden Amflerdammer. zijn niet zeer duidelijk en onderfcheiden. Onzes bedunkens lmnnen dezelve,
met de meeste naauwkeurigheid. op. de volgende wijze uit
elkander gezet worden. Hij wierdt gebooren ce /imflcrdam,
in den Jaare I400. ' Met grooten vlijt leide hij zich toe op
de beoefr..~ning der geleerde taaIen, het Latijn, Griek~ch en
Hebreeuwseh. De roem, door zijne bedrevenheid in die
taaIen behaald, bewoog de Burgemeesters van zijne Geboor.
teflad, om het onderwijs der Jeugd, in het Latijnfche
School, zijn~r zarge IOC te venwuwen. Daarenhoven verhaalt PONT ANIJS , uit den mond van J.\N SEM en JAN GYSBREGTSZOON, aanzienlijke ourgers van d1!.(lerdtlm. die 't van
hunne Ouderen ver!l:aan hadden, te weeren , dat SARTORIUS •
met toe!l:emming der Rege~rir'ge, een tijd lang. boven de
Oude Waag,' openbaare lesfen heefe gegeeven over de Hebreeuwfche taaie. AI vroeg, in zijnen 'Ieefdjd, moet hij
deeze posten beltleed hebben. Want, niet lsng naa het opt\llan van het licht der Hervorminge, kennis bekoomen hebbende aan de gezuiverde Leerbegrippen. en zich voor dezelve, meer of min openlijk. verklaard, wierdt hij, nevens anderen, in den Jaare 1 S25, l' des wegen in hegter.isfe genomen.
en zat in 's r;,.tl{ll'enhage, eenigen tijd, in gevangenis., Hoe
lang zijne opfluiting geáuurd hebbe. is ons niet gebleeken.
Naa zijn olJtflag moest hij eenigen tijd balling 's Lands zwerven. Verlof bekoomen, of hetzelve genomen hebbende l om
in 't Vaderland te rug te keeren, zette hij zich met 'er woon
neder te Noo"dwi;k, en riglte 'er een School op. GlIduurende
zijn verblIjf aldaar,' of reeds vroeger, hieldt hij zich onledig
:met het opflellen en uitgeeven van Godgeleerde' Schriftèll.
Dit gaf aanleiding tot een gefchil tllsfchen SARTORIUS en COR.NELlUS CROCUS, RektOr van 't Latijnfch~ School te Altiflerdam. De twist liep over het Geloof en de Goede Werken.
SARTORIUS verklaarde zich voor het gevoelen van MARTEN
LUTI-IER, raakende de Regtvaardiging door het Geloof, zonder de Werken. De andere hieldt flaanJt), dat de Werken
hier mede in nanmerking kwamen. Zo hoog liep deeze twist,
dat de band van vricndfchap, welke, langen tijd, de twee
Gt.
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Geleerden hadt zamengeknoopt, aan de zijde van CROCU'S
in Hukken wierdt gefcheurd. l\'aa eenigen tijd woonens te
Noordl"ljk, fchijnt SARTORlUS zich wederom buitenslands, met
nai<me lla BIl/è!, begeeven te hebben. Hier maakte hij kenDis, en hieldt gemeenzaame verkeering met de voorn~amae
vool'fr,"nders der Hervormillge. Hij liet aldaar drukken eene
Uitlegging 1'IIn J~ Groote m K!eine Pni'eeten. Om niet be.
kend, en door de uitvoerders der i1:renge PJakaaten agterl1aald
te worden, vermomde hij zijlJCn naam, door verzetting der
letteren; hij noemde zich JOHANNES TOSARRlUS, met bijvoe.
ging van den toenaam ilQUILOVICANUS, zo veel als Noordwijker, aanduidende de plaats zijner woollinge. De gemelde
Uitbreiding zag het licht in den Jaare 1558. Naa deeze
uitl:màigheid fchijnt SARTOR:US, in zijn Vaderland, Dlet alleen
openlijk de zijde der Hervormden gekoozen, maar ook den
Prcdîkdienst ce hebben waargenomen. Eerst verrigtte hij dit
werk, een tijd lang, te Delft, en vervolgens ce Noordwijk.
Hier eindigde hij zijne dagen, in den Jaare 1568, of, zo als
anderen meer geloofwaardig voorkoomt, in den Jaare 1570.
SARTORIUS beminde de Dichtkunst, gelijk blijken kan uit het
volgende Graffchrift) welk hij op zich zelven maakte.
" Hac ego fum tlImulallIs humo SARTORltJS, onum
.. Cui primml1 tellus Ami1:erodama dedit.
" Ingenium colui varie, docuique juvemam
" Omnigenes artes, quippe triglolros eram.
" Sed postquam virtus. duds exercita faris,
" De1tituit corpus, fpiritus allra tenet."
Volgens 't getuigenis van den geleerden Ami1:erdammer PETRUS
was SARTORHJS niet min bedreevell in zijne Moeder·
taaie, dan in uitheemrche fpraaken; tellende hem voorts onder
de voornaamlle opbouwers der Nederlal1dfche taaIe. onder
andere door het vertaalen van eenige honderden Latijnfche en
Griekfche Spreekwoorden, en wel zo gelukkig, d:lt, volgens
't getuigenis van Geleerde mannen, de overzetting voor 'e
oorfpronklijke niet behoeft te wijken. De geleerde JUNIUS
hield, hem ill hooge waarde; volgens zijn fchrijven, in zeOPMEER,
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keren brief, " zouden uit het School van SARTORJUS meer
" Geleerde Mannen, dan Helden uit het Trojaanfche paerd
" zijn voongekoomen." Behalven de bovengemelde Uitleg~
ging, en zijne vertaalde Spreekwoorden, heeft men van hem
de volgende Godgeleerde Werken: lJcJ fiJe Jufl;ficrmte; tie
S. Euchariftia; O!,rrrvatiGties il1 JJlattnaJum; Annotationel
Scriptu."tJrum, ~j:/t" ti~nes f",ei ad Satan,;e Saul/ilium; als
mede no~ eene LatiJnlê~e Sp1 (JtJkkutJst.
Zie

paNTANOS; Bil>lioth. Bp!pica; BRANDT,
fh/f tier Refo/malie; SOERMANS, Kerk.
Reghzcr.

SAS VAN GEND, in 't Latijn C4tarmCfa r:an,levenjis genaamd,
is eene kleine, dcciJ wel verlh:rlnc St~d, in Staats Fl,umde1"en. drie uuren ten Noorden van de Stad GUld, en één uur
Zuido0srwauns van de Vesting p"~'t!ipp1i1ie geler,(en. Zij ont·
leent haaren naam van een Sas of Sluis, dienende om het
water, 't welk van Gelul af door de Leije firoomt. door de
Nieuwe Vaart en dè Schelde iu Zee te loozen. De Gente~
naars, kans zÎt:>nde om langs deezen w'eg een voordeeligen
}Jardel te drijven, verworven, van Kouing PHILIPS DEN 1I,
verlof, om op hunne kosten eene Va~rt te doen grallven, en
eene Sluis of Sas aan te leggen. Gel'ltimen tijd voldeedt de
uitllag aan het beraamde plan. Doch, door verloop van tijd,
olJtfiondr 'er, hier en daar, eene aanmerkelijke verzanding.
Dit heeft den Scheepvnart, bngs dien weg. vooral" des Zomers, merkelijk gefiremd, en, op eenige plaatzen , bijkans
geheel ondoenlijk gemaakt.
Naa het aanleggen van het Sas van Gend, ten bovengemdden oogmerke, wierden, om en bij hetzelve, wel haast.
eelli~e wooningen getimmerd, een behoeve der doorvaarl'''<le
fchepen. Door verloop van tijd groeide het getal der Huizen
tOt de gedaame van een opt!r. Viek. Het bleef in die gefialte,
tot op den aanv~ng tier N",Jerlandfche Beroerten iu de Zes,tiende Eeuw. Om hllnn~ Stad'. ook van dien kant, te zekerder te nellen t\Oben vijandelijke aallvalléll, deedeu 'er de Gen-.
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eenen Schans opwerpen. De EngeIfchen , in den Jaar!
zich van de Plaatze meester gemaakt hebbende, deedell
d\! Sterkte tot den grond toe tlegten. Niet lang, evenwel,
blcl:f het SlIS in dien weerdoozen fiaat leggen. Van te groot
be!~l1g Was het voor de Gentenaars, ook van die zjjde gedékl. te zijn, om, van nieuws, geene verfierkingen aan te
l!;.:;!;en. Men lelde 'er eenige nieuwe Buitenwerken aan, van
veel meerdere uitgebreidheid dan de oude. In den .laare J5R3
zonde de Hertog V.1N PAR1\lA de l\Iarkbraaven V?N RY,BURG
en JVJONTIGNY op het SIJS Vlm G'lid ~f, om 'er zich van te
vrrzekeren; 't welk hun ook gelukte. Tot in den Jaare 164+
was nu het Steed[je geweest in de magt der Spanjaard"n.
WUli t leer Prins FRELERIK HlóNlUK te raade wierde, op het zelve
eenen kans te w~.«en. M"rkelijken tegennand olltmoette hij
da3r in, zo van de zijde der vijanden, als door eene gewei.
dige overl1room1lJg, welke zijne Werken meest onder water
zelte. lijn kloek beleid en Ql1verzuagdhcid overwon alle
deeze zwaarigheden. Naa eene maand het beleg te hebbell
doorgefiaan , verzogten de Stedelingen, in onderhandeling te
mogen treeden. 't Wierde hun gegund, en naa weinige uurell
het verdrag getrofflOn. De bezetting bl:!dong de gewoonlijke
Krijgseere. en met twee Stukken Gefchut en een Mortier te
mogen uittrekken. De uittogt gefchiedde, twee dagen Ilaa:
de Overgave, op den zevenden September. In den Jaare 1673
deedel1 de Franfchen eene pooging, om door verraad zich van
Sas van Gend te verzekeren. LUNNAI, een Fr:mschman in
Staatfchen dienst, vervoegde zich heimelijk bij ltollEllT DE
CERCEAU, Heere van Renchamps, die het bevel voerde over
de Sterkte St. AnlOni, met aanbieuingen van groote belooninge, indien hij wilde medewerken om Sas van Gmd in de
magt der Franfchen te leveren. CERCEAU geliet zich, als or
hij aan de verzoekingen het oor leende. Doch onder de hand
gaf hij 'er kennis van in 'sGraavenhage, en wist den Verraader, onder deeze en geene voorwendzeIs , zo lang op te
houden, dat de Veldmaartèhalk WIRTZ eene aanzienlijke ver:fi"rldllg binnen de Plaats hadt geworpen. Toen brak hij de
onderhandeling af, en deedt alzo den aantlag te leur loopen.
lil den aanvang der vijundlijkheden, met het begin der tege"woo;J 57él,
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woordige Eeuwe, was Sas Vtm Gend ecne der eerfle Vestingen, die 1D2[ een beleg en bombardeering van de Fr:mlchen
gedreigd wierden. Doch het bleef toen bij t!llkel dreigen,
Niet zo gelukkig w~s de Stad, in den Jaare 1747; Ilaa een
beJeti van zes dagen moest zij zich aan de Frantèhen over.
geeven.
StlS van Gtlld is, naar gelange van haare grootte, eene
fierke Stad. De Wal, die bijkans een uur gaans in zijnen
omtrek bevat, is voorzien van zeven Bolwerken, zes Rave!lijnen, eenige Lunetten, ee!ne wijde en diepe Graft, en eene
goede Kontiefcharp. Na den kant van het Dorp Zehaten f
wordt de Stad door het Fort St. Anloni, en. buiten de
Zeeuwfche Poon, door een fraai Rcduit gedekt. Van bil1~
Den heeft de Stad geen ongevallig aanzien, door de breede
haven, aau weerkanten met hoog geboolllte beplant. H.~t getal der Huizen vinden wij op o'lgeveer tweehonderd begroot.
De Gereformeerde Kerk is een ftaai Kruisgebouw , nit welks
midden een Koepeltoremje ten dake uitrijst. Twee Nederduicfche en één Walfche Predikant neernen 'er den dienst waal'.
Tot In den aanvang det'z,,~ Eeuwe vondt men 'er geene
Roomschgezindell. Sedert ZIjn ze in merkelijken getale der~
waarts zamengevl0eid, en h('bben 'er ('," ',; Kerk gebouwd.
Voorts zijn de meest non2ierlijk,~ Gebouw<!n der Plantze hec
Stadshuis , het Krij ';s - Mag~7.Îi'1, het Huis van den Kommandeur der Bezettinge en dar van den Groot - Majoor, als mede
het Gasthuis, 't welk bi nu en tene Grafe van zoet Water lege.
De Regeerin~ van Sas "011 Gend beilaat uit Baljuw, dis
door de Algemeene Staaten voor ziju leeven wordt aaugeileld,
een Burgemeester en zes Schepenen, die door Afgevaardigden
van Hun Hoog Mogenden , jaarlijks, vernieuwd of in hunne
posten bevestigd worden; mi,siiaders eenen Sekretaris en eenen
Ontvanger, die, insgelijks van Hun Hoog Mogende, hunne aanf1::lIing voor hun leeven ontvangen. De Raad van Staate heefe
een en Ontvanger biunen de Plaats, die de Verpondingen en
Imposten vordert over de Stad en derzelver Regtsge:lied; dit
bevat twee derden van tweeduizend rchreden. van vijf voeten
ieder, rondom de Stad. Hee Kollegie tel' Admiralitei, in
Za/mld houdt 'er eenen Omvanger van de Konvoijen en
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Liccnten en eenige KOllinJizcu (rr Rf'cherch~.

Ook hehben

'cr Je Uullilndfche Admiraliteit .• l,oJlc5ien cenibe bedielJdcn.
SASBOVT. (H,,! Cf/lag! 1,tm) In het aal1zienl;jkfle gerleelte
van Holland, Rijnland n:tameliJk, was, et'rtiJds, dir Uet1agt
zeer vermaard, en, boven3kn. in groot pQr,zien ten Graaf.
liJken Hove. Nevers de Grnavc-tl van Holbnd, pIngten de
Edelen, uit dpezen Huize, ut'n Vie!'lèhaar te fpa:,;;(~n, en verfcheenen, altiJd, met de B.lljuwtn van hei G':Ówest, ouder de
Welgehoorene Mannen. De -eerlle oorfr.lfOl1i; del' ,',S Gdliigts,
bij geu: ek aan de »oodige aamekeningen, lel't in duisternisiè
begruaven. Van hier, ho.:wel, hoogrtwu2ff::Lijn!i;k, al vroe"
ger de St,SBOUTl:,N bekend geweest zlin, cat d2 onafgehrokene
Gdl"g,rd:: dog nit:e VT(l('i!,er hanrcn nalJvar'g f\( t:lnt, dan om·
trcr,t het midd~n der Vijftieudl! Eeuwe. To"n wierde ge.
bomen
DHm S",UOUT, Kn:!np. gehuwd mp.t Sop ',;:1 va" S"';WflOr!.
wdke 'over!e,~dt in den J~are 1476; h:j vC'l;.;_\· zijne Echtgenoor~ in der' J"are 'iJS:;, Bd,;en b;gcn bcgr!l"'len te Lu'ter.
meer, ontltr' een gr"olcn Z;;r;;i:elèn, op wc:l,,;;] l1!.Hl W~pen
fiaat ui 'gehouwen. Twee Zooll"n wierde] ui. dien echt geboorep:
SA<IIClUT SASBOUT , die vO!i(t. en
PIETER S1\S BOUT. mj z.ijne ht:isvrcuwe I\'. N. verwekte hij
I. JOOil SciS!'out.
2. Dh k S l:,hout.
j. Adriaan SashJut.
4. PieuT' S.t!bO!lf. Deeze was Burgemeester te Delft,
en verwekte, in drie hnwelijken, de vulgepde kindertIl :
a, _\ophia Sasbout , getrouwd met Pieter van Ormeer.
b. Ctitha,ina SrJSvout, die de echtgenoot wierde van

Chrlstiaan van Wapen vliet.
c. MagtlalBnfl Sasbout , in den echt getreeden met
Hugo van der Dil.~lèn, Zoone van Jakob van der Dusfen
Bruinszoon • Hurgemeister te Delft.
d. Margareta Sasbout , getrouwd met Christiaan van

Vliet van den Woert.

e. LtJkas
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e. Luk/1$ SafbolJt, grcrouwd met M~ria de Groot ~
Hulgens of HlI~o's dogter , waarE:hijnlijk van het Geilagr van
den doorluchtigen IIugo de GroOt. Hij liet f1egts eene dog~
ter naa.
f. A/ida '!(1'/;9'lt, die de h!li~vrouw wletdt van PieteI'
van Varik, dcn StJp.JVad.:r van h;:[ adeltjk GdJagt V3n dien
nram te Rijs!cl.
g. Maria 5mbout, in jc huwelijk getreeden met Dirk
Verhoog van Adrichem.
SASDOUT 5MBO T. boven vermeld, bekleedde driemaalen de
Bllrg~meesterlijke waardigheid te Delft. TweemaaIen is hij
gchmvd geweest: eerst met lVbrgareta v~n Diemen, die geeae
kinderen naaliet; vervolgen, met iljachtdt Vtm der DUifen 1
<loi!,ter van Jan V:lll der Dusfen , Arendszoon. Bij zijn overlijden, 't welk voerviel in den Jaare 1808, terwijl zijne ec1:1tgenoote hem nog dertig jaaren overleefde j was hij Vader val1
de vier volgende Zoon en en Dogteren :
1. Mr. JOOST sAsnouT, Ridder, fleer van Spaland , eetfte
R~ad in het Hof van Holland, vervolgens Opperkanzelicr
van Gelderland. Zijne echtgeno0te was C~tharina van der
1\Ieer, dogt0r van Pieter Fnmkenszoon van der ~Meer en van
Lidewij de Wilt van Bleiswijk. lIij overleedt te Haarlem,
in den Jaare 1546. in den ouderdom van negenënvijftig jaa~
ren, doch wierdt te Arnhem begraaven. In eenen fteen, il1
lkn Trans van 't Koor der Kerke, welke 's Mans o\'erblijf'~
zeIs bewaart, wierdt, op zijn bevel, het volgende Graffchrff:
uitg~:1olHven, door hem zei ven vervaardigd.

" Sii1e gradum: <1 ~Jod es, ipf~ fui; fomsÎls eris cras
., Quod Illm, cadaver putr:dum.
,. Olim JODOCUS eram SASIlOi.,T; me miGe in awras
"Delft, clara pars Batavi::e.
" Ter denis patria: cauG1s decidimus annÎ9
" Pars ConGli haud ingloria.
" Deinde et reétum Prrefes jus, Cxfare, Gelris
,,"Dixi, jubente CaïOlo.
" Quid tnuli, quid opes, qdid nune prudent ia prodest?
" Mors [umma mifcet infir::tis.
P p p p P :1.
" Sola
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" Sola manet virtus • homini post funera, foJam,
" Dum vi vis , hane nma. Vale
VIVUS Slm SCRIPSIT
VIXJT ANNOS

LIX.

MENS.

ViII. Dies X.

Obiit lVIDXLVI. Novemb.XIV.
1\lr. Joost Sas/;out hadt deeze kinderen verwekt.
a. AI nout Sa;óout, Ridder, Heer van Spaland , Raad
des Konings van Spanje in de Nederlanden, en vervolgens
Opperkanzelier van Gelder!and. Naderhand verkoos hem Koning PUlT,IPS DE Il tot Prefident van zijnen Geheimen Raad
te lIrusfel, bij brieven, gedagtekend te Madrid, op den eerfien Junij des Jaars 1572. Hij verfcheen, onder de Spaanfche
Gcmagtigden, op de Vredehandeling te Breda. N~a het overlijden v:m den Landvoogd Don LOUIS DE REQUESENS, nam
hij ook zitting in den Raad van Stante. Volgens zommigtn
zoude hij, zeden, den Koning van Spanje verluaten, en zich
op de Slaatfche zijde gevoegd hebben. Zijne echq~enoote was
Maria van Het!rmale, en hij bij dezelve Vader van
I. '!ustina Sa,vout, gehuwd met Adolf van Grijboual, Heere v:m Berquin, Plesus, enz. en moeder van kiuderen; welke wij, eg.er, niet genoemd vinden.
2 • •Wachtelt Sas bout , de huisvrouw van Frederik
vnn Voorst, RegIer en Wild graaf van Nieuwmegen, en moeder van
Maria van Voorst, gehuwd met Jan van Wasren aar van Duivenvoorde , Heere van Duivenvoorde , die kinderen hebben naagelaaten.
3. Lir1tlina Sasbout , die de cehrgenoote wierde van
Jakob van Sebarpcnzeel, doch gecne kinderen naalier.
4. /{nr"elia Sasbout • getrouwd met Frarçois van
Kraneveld, en bij hem moeder van
( I) Joost vun Kraneyeld, die ter huisvrouwe
nam Geerrruid O"lU.
( 2) Llnl1t1 van [{ranevelrl, gehuwd aan Willem
Uit beide deeze huwelijken zijn kin.
van Furfienberg. b. AmiiJ
deren naagebleeven.
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b. Anna Stlsbout, getrouwd met Kornelis de Jonge,
Heere van Baardwijk , Hoogheemraad van Delfland , en Rekenmeester van Holland, overleeden in den Jaare 1578; zijne
Weduwe overleefde hem tot in den Jaare 159':;. Uit deezen
echt waren de volgende kinderen gebooren.
J. Machtelt de jonge, getrouwd met Pieter van
Adrichem van Dorp, en moeder vnn kinderen.
~. Gerardina d~ Jonge, kinderloos geftorven.
3. Maria de Jongo, insgelijks zonder kinderen.
4. Kornelis de jonge, Heer van llaardwijk, Raad
van Holland, gehuwd met Casparina van Drenkwaarr, dogter
van Boudewijn van Drenkwaart, Raad en ReIltmeester Gene.
raal van Zuidholland • en van Catharina van Hogelande. Zij
hadden kinderen; doch hunne naam en vinden wij niet vermeld.
5. Cfltharina de Jonge. getrouwd met Kornelis van
Blijenburg, Heimanszoon.
6. Margaf"eta de jonge. ongehuwd overleedel1.
7. Jakob de Jonge, getrouwd metJakoba de Huijter.
8. Joost de longe, wiens echtgenoote was Anna van
Blijenburg.
9. Cee1"truid dl Jonge, kinderloos geftorven.
Il. JAN SASBOUT , die volgt.
lIl. Margnrt'fa SasbOfu; zij wierdt de Echtgenoote van
Mr. Kornelis van der Dusfen , Arendszooll, Sekretaris der
Stad Delft, en overleedt in den Jaare 1520. terwijl haar Man
eerst in den Jaare 1556 baar volgde. Verfc\lIi~iden kinderen
waren in deezcn echt verwekt, wier naam en , egter, wij niet
genoemd vinden.
IV. Ga: lzarina Sasbout , getrouwd met Beukei van der Burg,
Joost Arendszoon , en moeder van kinderen.
JaN sASBOUT • boven genoemd, was een man van zeer veel
aanziens en gezags in zijne Geboortellad Delft; vijfemwintig_
maaien bekleedde hij aldaar de Burgemeesterlijke waardigheid.
Hij hadt in huwelijk E/i7,tJót>th "tin der Burg, Zuster van
Beukei van der Burg, aan welken zijne Zuster Catharina was
gehuwd. Hij overleedt, in den Jaare 1573, het tweeëntaeh.
tigfte zijns ouderdom •• Vader zijnde van dceze kinderen:
Ppppp 3
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J. ADAM SASBoUT , Minderbroeder en lmln \'an groote
GeleerdhdJ. III e('n afzonderlijk Aftik.::! zullen wij, hlcr naa.
van h:;m gewag maa;;;en.
2. As,-t h· SrJ)valtt, getrouwd met Gijsbert Muis Van
Holii, J:Jkû!.Jszoon.
3. J:,,,,,.;;fJ.teh.: 8,-'fb,mt, die de echtge'1oote wierJt van
l'vIlchi-'1 VO;;lllli.'r, 't'hefJ'_"ner te Delft, welken zij, onder an.
dere kinden .', .:eneu Zao:l baarde N. N. Sasbout Vos meer
genaamJ, L:~.;ntia"t in de GodgeleLrulwH.
4· JAlII &1.3110l r; van deezen zal hier naa gefproken
worden.
5- SASBOUT SASllOUT, Vader of Opperfl.~ in het S. AnIlcn- l(cJîv ..mt tt: D. '['t, in den Ja:.re 1589 overleed.:n.
6. Uil. al rl S.sbJllt, ge(lorven in den jaafc 1579.
7. E1'tJ S,,>llO!Jt, Bugijn te Ddfc.
JAN SM BOUT, onJer de kinderen V~ll den vermaarden Delfr..
fchen Burgemeester N. 4. vern;elJ, zat, na:! zijns 'Vaders
dood, insgelijks in het Burgemeesterlijk gelloelte, doch 11eps
voor een konen tijd. Wam hij overlt::edt re.:ds in den .ladre
15ï6 Bij zijnt: cchtt;enoote LIa'IIj,:a l'aI' der BliEf. dogter
van Herman van der f1oef, uit het Geflagt van Herman van
Oegstgeest en van S0phia Muis van HoEj, hadt hij verwekt
4le vol~ende kinderen:
1. MICHIEL SASIlOUT, die hIer 113a voigt.
!l. SASBOUT SASBOUT , getro:"wd md Catharina van Wa~
pCl1veld, en bij dt'zel.rc Va::cr van
a. Jal1 S::sb ';;;, l:inderloo~ getlorvcn.
b. Crttha!if!/J S.J,b~ut, getrouwd met Jan van Meer.
hout. te Kuiknbtl:1;"
3. CathtlrÎ1w Slhbout, getrouwd met Hendrik lltJg'~e.
Zoon van Dirk Bl:g;;C en van Anna }\;rÎlJIl, Jans dogter. Uit
dee:!r!] echt wierden gelJooren de volgtIlde kinderen:
a. .:'!o!;o;;l7ItJ Bu;;ge) getrouwd met Pieter lll'aber.
b. Lidt!1fw Bugge, gthuwd ~an KorneEs van Ring,
~tlIichicls Zoon.
c. Gel'o:,j BuglJt' , getrouwd met Christina vall der Wel.
d. S.. sbout Bugse. g.:trouwd met Catharina Storm,

re

!,.(;Ili'';I).
Eiiza~
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4. ElizalJet S J.lbout, getrouwd met Dirk Bugge, Dirkszoon.
S' Ida Sl1sl;o/it. Baf.ij:) re Ddfr.
6. S"phia Sdboht, g::rrouwd wet lucas van Vliet.
l\1.CHIEL

SMllOCT.

bu'!;,]

v~rm,Jd,.

nam

(l'r )w;:;\,rouwe

Jo/ulIna t'all <I,:r IJo",;, en w;·"tdt lij bp~" Va:";l van
JAK;B SMn,,[JT, "";on,, EC;.L.CI'00tC WllS }AK1dlii PROO:T.

In
hem cwdigdt: h<2t mU;;Jldijk dr deal, .l:mzit:nl.jk·~n Gdb;'.ts.
alzo hij geene 31J(l eft.: kinJeren t.'aliec, dan ('('h~ e-:~;be aO"ter,
LJD".:';t\ "AS131)UT, di" d,~ Bcrl'b,·;.vctt: wierèr van
Leonard, Gc::ave nn de ]\'a'h, Ht;;,e van P"uen J ellZ. en
wellH!ll zij ook :dr.J::r",u gd)~<lrd hcd't.
Zie w.

VIN GOCTH"jiVEN, Oud H!"f!. Krom:k, Vl\~, IEU!,\ZN, Bf..trJl!1{J '"u/?r.
1l0X[fO:,N, T.'ileU ~'(J·l {lo,jlmJ: GUl.
CIARDYN,

B,j".ir. der Nedei /" .. d<n.

SASBOé'T, (ADAM') of, m'2t rcn IIcrlatijn,Jen n:l~m , vDlgens
het gebru;:{ z,j'~cr ee1>~\ve, '~Asn:.LO~:~, ~Tns èe Zoün van den
boven ver~ue\I~\\n Vçrtnaar.ieJ~ f:;,_,'f" c'1: n gUr';:cinecHer J,\N ~AS ..
BOUT. en gd)('or~l' "P de!; etl,0!,rw u tl';ih:o D:!ccm~';er dl.!s Jaars
1516. Hj was 'èe!1 m',jl ·,:w u;tl1", kèndè gelE:!rdL:!id, en zeer
bedr~e\'ell i:1 d.~ L.·.,dj; :è11'.·
Griekic!1e en Hebreuwfche wll~.
Van zijne Gridzl·c·;,' Geit, ;,lb,'ll, cn t('v,cp, vaq ziine DichterJijlle b'!PJVa3tll"f" iel', ;:;<\1 lilj e('ne proeve (joo: z!ioe· Vcrtzaling va,l <!e IN:?' V",1 IV~ilcLUS, welke h'j, in een Cl,cn
groot gCt21 L:nijnCcl, 3 Vaç';,,~n, O"t'fzene, Zo v~s(houd(ndc
was zijn gch:::u;;en, r;1t, neve:]", aEd\':e bliikt!ll thaI' nn, wegens hem verhaald WOl de, ci~t h:j de gf.':wele EiliÏ Ie vaa VIRG!Lll'S, van w,)ord tot woord, v:;n h:'tcn h:;"c1" C?7.:fg·:n.
Te LtlIl'~'l ti'adt hij In de Or,~<: der l\,1:;;éè,brocJe: ,'n Tot
groelt IInJeel voor he! Gemeel1~best der Lt'rtercn oV2.1èCd. II j
aláaar, aln een l3loedfpnwillg, ii' (1,'11 blo/,i Z:jll" lecvens, in
den oUclcnhm val1 ruH'1 u," l)den;~ i<lÜr'èu.
Zi;n gclCë-de
VIi.;;;J en Sta.ibcl1oGt c. l\1:JSllJS, îCnreef op ht!m dil Gndîc:uifr.
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-----------------------_.. ~--~----------------------ADJIMUS nomen, Batnvl mea patria Delphi;
.. Progenies SASBOU'f non inhonora fuit,
" Trajeél:um Latias et Grmcas trndidit artes,
" Lovanium Hebrreas addidit atque racras.
" Quas ut proferrem (culpa ea fepelire talentllm,
" Et domino ufuras non colnisfe fuas:)
" COlllllloda vifa mihi Francisci femita: at illam
" Dum fioquor, in mediis curfibus eripior."
"

'5 Mans afbeelding, in Kloosterlijk gewaat, gaat op tweederlel wijze in prent uit. Onder de eene, die flegts eene
Copij is, leest men deeze waarfchuwÏ!lg: Gedenk, 0 Mtnsch,
riat gij flof zijt, en dat gij wederom in flof zult vet"keert
wordm. Onder de andere, door JAN WIRIX gemaakt, draagende '$ M~l1s Zinfpreuk OMNIA VANITAS, 't Is alles ijdelheid.
leest men de volgende fraaie dichtregels.

" Bis decimum et qui:'tum Delphorum confule patre
" CJarus, et agnatis prxfidibllsque viris.
,> Asfifii vatis lege~ habitull1quc [equutus
" P.ilAMUS SASBOUT , haud {~~cus ora tuUt.
" Quaie vim ir.genium. vis, mens, qure copia facri
" ,".loquii et q·.latl'or lingua diferta [onis,
" Su n : lihri tdiê5, folers quos fnrpicit orbis.
" i\llèbr;:; l;OmelJ (lum cJnic et titulos.
ot Qt;re nî puJchra dur:1.c lDlll1furam gloria famnm,
" Debuerant vit::c de brc'Jitate qureri."
Men heeft vnn hem eeni",c Werken, onder andere Homi.
liarum op'.!~ ~gregilllJZ; Orlll;1) qllodlibetica de vera Chrifli
Eccicjia; COt]ciotles III. ill illild Lel'itici: Eritis mihi fanél:i.
Oratia fimebris in obitum Tilmonni Ge/dorpi:.
Zie

SWEERTJI

Atlzence lJdgÉc,e;

Script()1'. Sec. XVI.

MlRlEUS,

de

VAL. ANDREAS, Bi~

blioth. Be/gieo.
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SASSENHEIM.

---------153--

SASSENHEIM, of, volgens den oorfprong des naams, Sax "1:kim, nu veelal, bij verkorting, 'Saifem genaamd, iS é,;;e
Ambagtsheerlijkheid en Dorp, aan den Heereweg, ten l\!oordé';1
van de Stad LeidetJ. Sasfen- of Saxe1jheim wil zo veel Z~:;
g~Il, als wooning, of liever omtuining der Sax ers : wallt dit is
de eigenlijke betekenis van het alouds woord heim, waar \:r.ll
men nog de fpooren vindt in het Frierche woord, bij omzenÎ, g
van de middeHl:e letters, Mem, berekenende dien pkk gronds.
op welken het huis naar, tot eene Boerderij behooreüde, en
die, meestal, door middel van een Sloot, Graft of Vijver, v~n
de overige landerijen is afgefcheiden. Men meent alzo, in de
benaaming van dit Dorp, een overblijfzei te vinden van h-:t
verblijf der Saxen hier te Lande, welke, volgens de berigten
dier tijden, zich, omtrent het midden der Vierde Eeuwc, in
Rl1ijJ11and hadden neergeflagen. De Landerijen, tot de Hèer.
Iijkheid behoorende , bedraagen, voigeBs opgave in de Lijnen
der Verpondingen, eene uitgeflrektheid van zcvenhonderdzt?slÎcl1
Morgens, en èriehonderddertig Roeden. Indien men te r~[trle
guat met de Verpondingslijsten , in welke de Huizen fha'l opgetekend, moet derzelver getal, van tIjd tot tijd, meikc:i;i~
zijn toegenomen. Voor ruim anderhalve Eeuw telde men \:r
flegts vierenvijftig. Tegenwoordig wordt het getal op ruim
honderd gerchat. Van wegen den veeh'uldigen doortogt van rijmigen van en na Hoar/em, Leiden, 's Gro41'ellhage cn om_
liggende plaatzen , is SasJenhei1l/, geen onvermaaklijk Dorp. D~
Kerk, zijnde weleer eene Parochiekerk geweest, draagt kc:]merken van hoogen ouderdom. Het Koor, waarfchijnlijk, (J,n
d~t het, 't eenigen tijde, ingellort, om kosten te be!paar;:.n.
in zijne tegenwoordige gedaante wierdt herbouwd, is langer (:;1[1
het overige Dak der Kerke. De Toren is een vierkant G-:.
bouw', met eenen Spits van de zelfde gedaante. Het Dorp hecf.
zijnen eigen Predikant. Ook heefc men 'er eene Statie van
Roomschgezinden, die door eellen Waerel,i1ijken Priester wordt
bediend. Hoewel de Ambagtsheerlijkheid onmiddclijk behJort
aan de Staaten van Ho/hit/ti en lVl'stfrics!tmd, wordt. egr;:r.
de tij tel van Amb3gtshcer gevoel'd bij den Luitenant - Holltvcs.
tcr van Holland en Kastelein van het I-luis te Tcililzgell.
Zie BOXHORN ThcatrtllIJ HolIlJlI:Ji<c.
p PPPP 5
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Bij cl.?aen na~lll is, te dm!lerrlam, een Ge!lagt
bekend, \K',ar van verfchei..cn Leden aan Stad en V~'~('rland
gcwigtige diennen gedaan en aanlllerkelijke voon~eelen hebben
roeg.::bragt. Ook Dog eld"rs; h,1ewe! olJ(1.:r een -anderen
naam, zijn daar van aHbmmelini!'"n ir Wf"'zen en m"t eere
bekelllt. Door de goeJgur>lhge ni! dedeeJhg van echte Stuk.
ken in (har gef1elcl, vIn den ootfpron,> en cl" voortplanting
des aanziel Ilj:'èn Geih~,lS te kunnet' fch~(Lt;!l, maaken wij
thans met danld1~;l~held gebruik van de tGegezondene Papie.
ren, in zo verre dél~'! ie vns kunnen welichten: want, gaarne had:!en wij geweI, 'C1t a,wgJai'Ue eellige bijzonderheden,
li3dere underrigdogen tI! hebben m,ll'c!n oPrvdogen,
.Her (;eflJEt Vll'l S A UT Y N is ar imrultig van het oucladc.
Jiik GcOa:~t ner 13ar0!l:1~:J v A N Tl( I TH, zijnde geweest
l)rirs uf Le,lfe Edelen V~n het Gn:affchap f/,./er!i.:Îojtlcs., in
HCMf>I;uwrr:, en reeds vóór het midden der Negende Eeuwe
aId,inr bek~nd. Ahhalls vindt men aangetekend, dat GY,tRlCVl'
VAN T:Z1T:I. ret!ds in den Juare 846, of 8-f~, in 't hllwehjk
7'>U gerreecien zijn met F.l\IElèGARDA, of ERMONGARDE,
Dog!er van Ktii;"f LOT HAF lUS. D~ch, voor zo ved dit, bij
zomllli~elJ, als twiife!~stjg wordt aangezien, (zie rArt de
vèlilÎer les dates, p, 628, 629) mag men, egrer, met volkomelJe
zekerl'·cd, i1a~nde houden, dat uit het Gdlagt der Baronr,en
VAN F I-;:'H
,.,:'({(~iei(kn aanzienlijke GeOagten zijn voongefpw('f"\J, (ret i1~;'i11 "i àie van At'BRY, in 't Gr':a[[rhap Dos.
SAUTYN,

I

Un,;,:t:

"::I"'!;

D·,~:"NE.,X;

rMV[I, CUI,.S;

LA

MPTTE;

VAN

MARQ1Tf!:TTL;

er. eHl,~eliik .iat van Ml TYN, SAUTAIN, of SAU·
'l';';j~'.
DuL', ,ijk knl' dit ,Fes bliJken ui' de \\"psl'kaarten
V~n [Jeu,!! .wa;
315 med~ uit een echt GeCchriü, geget\'c!1
bij P A VI:: lA! NAY, Ridder, I!eer va;) (h,1m/, Li':U[';llrtll(Gonv~~ne::\ '.') ~apiteill G~neraal I'an Brabam, de Nedc>lan.
den en r -:.;,,:o'_'ndlën, als Heraut van Wapenen van 'e Hertogàom iJ, "b.t;,t. gedagtekend Brus(et den drieëntwit:tigt1en S2P_
tember des }ilars 16;t)~ :;,!, mede de Aéte van L('galiCar;~.
d::ür onl~er getl;;ld d(,M P,l;Jfmeestcren en Schepenen der
Stad Er f/s!;-'I, van de zcli~1~ dastekeninge.
fkt GCllagt SAL'TYN untleent zijnen naam van een Dorp,
gelegèil onder het R,gtsgebied van Falenciclil1cS, 't welk,
eerst
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eerst behoord hebbende aan de Baronnen VAN T d'rH, naderhand, bij erfenisfe, :\2n de SAUTYNEN is ten decle fe'vallen.
De volgende perfoonen vinden wij, zints de Vroei'f1l' .:jden,
uit dit Gethgt vermeld.
RAOUL DE SAUTYN, in den Jaare USo gehuwd ·,,~t M~J{m.
riOIN"
van Efc!aibe~, wierdt. hij ,'cezt' zijne;' (;~fl;"a,in,
Vader van CJaire, of Klara, de Sautijr'l, taderi1ul;u f/ui")J'e
van Bfcillihes en van Efpin oJ.
ROBERTUS DE SAIJTYN, op het Jaar Il1l7 vermé! l, k0:,ffit
voor, als hebbende, Qnder BOUUEWYN, Gnuwe V(lft ";" Cl/wen, in de eerfle plaats, en in voorrang van m,ècr da!] vlj re 16
Ridders en Edelen " zijnen naam getekend: gelijk bijkt, onder
andere, uit CARPENTIER, in zijne HifloiJC de C.iiIJbn, pag.
1]5. Te uirgebreid zon deeze GefJagt!iist worden, indien wij,
zints de vroegf1e tijden. alle de Leden en Mlbmmelin;;en wilden opnoemen. Alleenlijk teke:;en wij hier nog aan, ('at 1I1ari,z SrmtaiJf, welker Moedl:r bek0nd was bij d~n naam van La
Demof[elle de Racq!fdel;;, in den Jallre 14'<0, ÎlJ huwelijk
tradt met Jof,kheer FRANÇOIS PELLICORNe. Scniljkt;~:Jp, Zaon
van COLARD, WOO:lJgtÏg te Rrusjè/. Z i wierd t , in dit huwe!;jk, Moeder van een en Zoon, J::,\N PF.LllC:)Rr~r: genaa:nd,
met w<:lken zij, in den Jaare ISZ7, nvg tè ",1 UH {'":1 wOGl.de.
Ven'olgens vindt men, als eEn man v:;n aa!li,h,rl, uit dit
Gellagt, vermeld GILLIS SAUTYN. 1-1 Ij hi':;Lit, eent'll tijJ l::ug,
zijn verblijf in lIer. ego uwefJ. De (lr];:oofllcnde Nederl3!J 4(c:le
beroerte!l, een weinig naa het midden der Z('sdend~ I:>uwe,
deeden hem d:t Ge,rest verlaoten, en zich na jj) at,ud be_
gC;':'[I:11.
Hier mln hij zijn verblijf te Ai': werpen , ~lwa:;r bij,
voO) ts, zeer a~llz;enlijke Eerampten bekleedde. ()1:c1e r 31lderi!
kan dit blijken uit den gcwigtigen last, hem opg"èrac'e'Ul, toen
hij, nevens PHl!.IPS VAN lVlARNiX J Heel e vlm St. dl,,'t{!(jl?,)e,
van St:ldswe;;en, aan Mn Hertog VAN P.\) ~H wier,;t dgcvaar.~igd, om een Verdrag te fluiten, Nila het overf~an van
de gemelde St,d aan den Hertog, y"tr')];: Gll.U3 ShVTYN na
Holland, met oogm;;ik om zich te ,d").:rd",,, lJt'der re zet_
ten, zo als ook gt,[chiedJe. I-:fifr be~,af bi1 zich in 'e hUNe·
lijk met Joukvmllwe PJ1.TRCNELLA WAGl'MAt-;S, by w.:!ke hij
de volgt.!1de kinderen verwekte:
1.

Pt:-
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I.
2.

3.
4.
S.
6.

7.
3.
9.

Pe/ronella SauI;jn.
GiJ/is Sautijn.
Huijhert Sautijn.
Pie/er Saulijn.
Sufanna Sautijn.
Samuel Sart/ijn.
Johanna Saulijn.
Sara 1110ria Sautijn.
C{Jtharintr SauI;jn.

De zulken deezer Zoon en en Dogteren , die, zedert, in
den Echt zijn ge treed en , hebben, door huwelijksverbintenisfen met de oudfre en aanzicnlijkile Geilagten, aan hunne reeds
luisterrijke geboorte nog meer aanziens bijgezet. Onder andere
vinden wij als zodanige verzwagerde familien genoemd die
van E' ERWYN, van eITS, van VAN DER STRATEN. van de VAN
DER HOEYKENS, of HOYKENS, van de VAN DE BROEKENS, van
de VAN THILTS. en meer andere, welke in 't vervolg zullen
genoemd worden.
Twee hoofdtakken fchijm dit Gel1agt te hebben gefchooten,
van welke de eene in Holland, de andere in Ze21anû zijneB
bloei begonnen heeft, en nog heden ten dage vrugten draagt.
Hoe zeer ook begnn1l:igd, en onder hooge verpligting leggende, aan een der Leden van dit doorluchtig Geflagt, nog heden in leeven, wegens den edelmoedige en gedicnfiige mederleeling van verfcheiden bijzonderheden, beklaagt zich, egter.
de Stel/er van dit Artikel, nevens de edelen Zender, dat hij
zich lJiet in fraat bevindt tot eene aaneengefcha kelde opga ve
van den volgreeks der Geboorten. Onnaauwkeurigheid omtrent
het houden van aantekeningen, verfpreiding der Leden, de
afgelegenheid van zommigen: het een en ander, en nog meer,
kan de oorzaak zjjn, waarom de naakoomelingcn, dikmaals,
vruplooze wenfchen doen om meerder licht, met opzigt tot
hUllne voorouderen. Elk, derhalven , die belang neemt bij
meerdere uit,'ebreidheid en naauwkeurigheid, houde ons ten
~uede, dat wij niet iet. beters dim de velgende, zomtijds afge.
brokene aaneen[chakeling, kunnen mededeelen.
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1. GILLIS SAUTYN, die, gelijk boven gezegd is,., zich te
Amfln da11l hadt neergezet, en met Vrouwe PetronelIa Wagt~
mans in den echt was gerreeden, was, hier te Lande, de
Stamvader des Geilagts. Onder zijne naazaaten vinden wij,
al vroeg, vermeld GILLIS en PIETER iAUTYN, van welke, on~
der andere, hunne afkomst rekenen: GIJ,LIS SAUTYN, Raad der
Stad /lm(lerd4m, en Lid van het Gezam[chap, in Engeland.
in den Jaare I4)i4, tot het fluiten van een Verbond van
Koophandel, tuslèhen Groot - Britannie en de Algemeene Staa~
ten; NmaLAAS SAUTYN, Burgemeester van Amjlerdam, en
Bewindhebber der Westindi[che M::at[chappije; WILLEM SAUTYN, Zoon des Burgemeesters, meermaaien Schepen; JArf
SAUTYN, Burgemeester. doch, bij de buitengewoone verandering der Regeeringe, in den Jaare 1748, van die waardig~
heid verlaaten; en andere.
Wegens de echtverbinteni5[en der naazaaten van gemelden
Heere GILLlS SAUTYN, in vroegere of laatere tijden, ontmoeten wij, in onze medegedeelde berigten , het volgende verflag.
GILLIS SAUTYN, die geleefd heeft in de voorgaande Eeuw,
en in huwelijk hadt Elizabet van Thilt, verwekte, onder
andere, een Zoon van dien naam
GILLIS SAUTYN, welke, in den Jaare 1717, in 't huwelijk
tradt met Agatha Huidekoper, dogrer van Jan Elias Huide.
koper en Agatha HIJSJe/aa r • Hij 11:orf weinige jaaren daar
Daa, alzo zijne weduw, reeds op het Jaar 1724, wordt vermeid als hertrouwende met Goverd van Slingeland, Ontvan~
ger Generaal van de Unie.
Mr. JAN SAUTYN. zonder dat ons gebleeken is, wiens Zoon
hij geweest is, was Drost van Ys[el!lein, en gehuwd aan
ConjJantia Maria lJ;Junter, dogter van den Heere Cornelis
JIIlunter en Maria Pilo. Uit dit huwelijk vinden wij de vol..
gende kinderen vermeld:
1. M'1ria Elizabeth Sautijn. gehuwd, in den Jaare
1724, aan Mr. GERRIT DE GRAAF, lIeere van PUrtnet"/anti
en llpenda11l.
2. Con(lantia Sautijn, getrouwd aan dep Heere Mr.
PIETER CLIFFORT.
3. M«rgareta Sautijn, echtgenoote van den Heere
~r. N. N. LAMSINK.
Reeds
o
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Reeds vroeger dan deeze wordt vermel'd een ander. behal.
ven den reeds genoemden,
Gr, J IS MUTYN, gehuwd met Maria "tm tier Stratcn. In.
dien geene andc~e kiu:ièren, zjj verwekten alt!lans eenen Zoon.
WU.LEM SAUTYN, die ter echrgenoote nam Ttieodora "an
Bflmóèrk, en bij dezelve Vader wierdt van de volgende kin.
deren:
I. A'!atha Sautijt:, gehuwd nan GILt.IS VAN HEMERT,
Bewindheb~).;r der OOMinJifche lVlaatrchappij, in of omtrent
bet Jlar 169°.
Il. /1 I.lt ifl Sautijn, in of omtrent het Jaar 1690 ge.
buwd aan Mr. JAN nr.AAUW.
3- Thl'o 10"a Sauflin, die de echtgenooee wierdt valt
den Heere ]<'N \"AN PANIIU1ZEN, Heer l/{m SrocJ:um, Hoofdofikier der S.ad Lät/cn.
* 4. Mr. NTCO[AAS SAUTYN, Schepen en Raad der Stad
Am/h' ('(!!'1, Fiska21 van I'et Edel Mogende Collegie ter Admiraliteit in de gemelde Stad, en vervol~ens Bewindhebber
der Ooseil!djfche Manfcnappije. In den Jaare 1702 was hij
in 't h\Jwelijk getreeden met C/af/'tl Dectjuer. Uit dit huwe_
lijk wierden kinderen gebooren, die vervolgens zull;;n ge.
Doemd w<Jrden.
5. WILLEM SAUTYN, Thefaurier en Bewindhebber der
Oo~tindifche Maatfchappije, en Kolonel der Burgerij van dmflerdtlw, gehuwd met Vrouwe fPendu/a Radlof Reaal,
dogter van Mr. PleUr Hendrik Rooi, of Reoa/, Heere van
Nigte·./egt en Vreeland , en van Vrouwe EJeonora HuiJdckopcr
"on M'1arÎt! vef'lI. Zie de kinderen hier ageer.
6. DIRK SAUTYN, gehuwd met Sara .1111J1'Îa tie Bar,
en bij haar Vader van cenen Zoon, die vervolgens zal geDoemd worden.
Naa het overlijden van haaren Echtgenoot, hertrouwde de
Weduwe met Daniel Schorer, te Middelburg.
• Uit het huwelijk van NICOLAAS SAUTYN en Clara Dec.
fuer. hoven vermeld, fprooten de volgende ,kinderen:
J. Mr. N1COLMS SAUTYN, Schepen der Stad dmflerdam, in de maand November des Jaars 1726 gehuwd aan
Maria Henrielle 'Van de Poll, dogter van den Heere joon
f/fJfI
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Bmgemeescer dier Stad, en 1I1argai eta Ren-

dOlp.
2. Agata Sal/tijn, gehuwd aan Pieter Kafsjeh""m.
3. He'1riri1f' Nicn!.'JfH Saul/in, tradt in 't huwelijk,
op den vijftienden Novembt-r des Jaars I?29, met Jonkvrouwe Jl.laria Grave. oogter van den Ileere H:ndrik Grave,
Schoot hij Nagr van Heiland en WC'stfriesland, en van Ll/cia
van l11.oJlt'llt. Naa het overlijden d~ez"r echtgenoote , hertrouwde hij, in dcn Jaare 1737, met LIt'Ïil3 van Mollem. Ook
deCle !1PI11 dpor dt'll dood ontvallende, trarlt hiJ , op den
der<len lunij ~les }aars 1744, in een derde huwelijk, met lUaria L a'norr! Salttirll, do~ter van IFil/em S(jutijfj J en Féndil/a RE û:J/, hoven geroemd.
4. COll/la n i ijl' f:>.1:Jtiin, op de!) eenendertiglhm Maij
des J"ars 17351, W:huwd aan Cat'';flI'ÏI;a ']acob/J Geelvink.
Twee kinderen, ui, dit huwelijk gefprootcn, zijn jOiJg ge.
fillrven.
VVILtEM SAOTYN was de Zoon van DlRK SAUTYN en Sara
Matlrl de Ibs, b!lv~n vermeld. ü? den tweeden Augustus
des Jaars 1733 trade hlj in 't kwcliik met VrotH\'e Cäthdri;Yl
vlJn der ]Vla. Ir dogter van EgitJius "tin lilr iHmop en /hna
van IPilIigm. In ua huwelljk wierden de volgende lrinderen
verwekt:
J. Dirk Sautijn, jong gefbrven.
~. A1itlO, SaU;ijn, gehl1Nd aal! flendl'ilf Srmdijk.
3. Sara lJIá.·ia Sautiin, in den Jolare J769 in den
echt verbonden met J?/lflf'! Ri(ker. K~pitein ter Zee, in dienst
vlln het Edel MogellLie Collegie ter Admiraliteit, refideerende
te Am!!erdam.
De kinderen, nagef~aten door WIttEM SAUTYN en lf?endula
Reaal, boven ,;ènoemd, waren de volgende ~
1. il1aria El,'onof a S,tu/ij", boven vermeld, als de echtgenoote geworden van H, IJdrik NilfOiaas Sautiin.
2. Clat'l'J l1/enriula SalltiJn, getrouwd met Mr. Corne!is
Pieter H .. s(e!aar. Heere van de beil1e Emmenesfen, wdken
zij, op den vijfticnden September des Jaars 1741, baarde Cvr.
ne/tl Pietel' Hasfel,Ulf', Burgemeester van AmUt;rdam.
3. COt nelia Ai/riana Sautijn.

Tot
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Tot zo verre loopen onze berigten wegens den AmflerdalltThans begeeven Wij ons
tot een verflag wegens den Zeeuwfchen Tak.
Il. De naaste aan den oorfpronklijken boom was ELIAS ~l\U.
TV!\', gehuwd, te Middelbllrg, in de maand Oaober des
]f!'L"S :628, met Vrouwe Corne!ia Ritzaart, en bij dezelve
"Vader, behalven andere kinderen, van
j,\COlJ Sl\UfVN , gebooren den vierentwintig!l-en April des
J~ars 1625, en gehuwd, op den vierden Augustus dt5 Jaars
Hl?, met Vrouwe Ut (uia HazeI; uit welk huwelijk de vol.
gende kinderen gebooren wierden:
a. JAcon SAUTYN, geboQren te jMiddelbu"g, op den
ec:'fi"n October des Jaars 1648. Deezc, die, nevens zijnen
Broêucr JOHAN, 11raks te noemen, door bet uitrusten Van
C"mmi,uevaarders of Kaperfehepen , geduurcnde den Oorlog
tegen Frankrijk, zeer vermaard wierdt, zo als wij, vervolgens, op een afzonderlijk Artikel, breeder vcrhaaIen zullen,
nam ter huis vrouwe , op den negemicndcll December des Jaars
1674. Aptonia Cor/genet, en verwekt, oud.;c andere kinde-flJl, bij dezelve,
ABRAHAM SAUTYN, van wien ltraks nader.
b. JOHAN SAUTYN, boven genoemd, gebooren den der.
tienden Oaober 1650, rradt in den echt met Ca!lzarfna
ShCIICk, op den dertigllen Maart des Jaars 1677, en verwekte
bij haar:
J. DANIEL SAUTYN, gebooren den tweeden Oéèober
des Jaars 1679, van wien hier naa breed er.
2. MARIA SAUTYN, gebooren den eerll:en ]unij 1632;
dccze volgt insgelijks.
3. CATHARINA unSULA SAUTYN, gebooren den negen_
den September 1683; zie hier ageer.
4 ..Johanna \'autijn, ongehuwd overleeden.
5. JOHAN SAUTYN, gebooren den zevcnëntwintiglten
November des Jaars 1694; deeze volgt insgdijks.
6. SUSANNA S!.UTYN, gebooren den zestien den AugU1ltLJS 1698; v~n haar zal oük hier na gerproken worden.
c . .ELIAS SAUTYN, gebooren den eenentwintigHcn DeceUltJcr 1652, en gehuwd met CrJI,1arina de lrlcy, op den
fcréil Tak des Geflagts van SAUTYN.

veer-
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veertien den lVInart des Jaars 1676, verwekte, behalven andere
vroeg ge!1orvcnc kindertn,
Catlw!'i; (J UrJàlt? Sauti;l1, geboorcn den zcventienden Octvber des .laars 1682; zie bïeeder hier usttr.
d. A1aria Sautijn, gl !:looren den :lchtentwintigl1:en Februarij des Ja~rs ) 655, nuderhund gehuwd aan cl\!l1 Heere 'Jo.
hem Lispenci!?,'.
Anl<AI!A~r SA liTYN, boven gcnoe:nd, als de Zoon vàn JAcon SAUIYN en ApioftÎÛ Cor/genet, nam ter Vrouwe, op den
zcvemienden Augustus 1706, FroIJw:je E!iar, dogter van
den Been~ l\lr. JACOll ELIAS, Raad der Scad Amllerdatn, en
Bewindhebber der OostÎndifche Maatfchappije ter Kamer der
geiloemde Stad, en verwekte bij dezelve, onder meer andere
kinderen,
dplo;;ia EI. Mbe"i, gebooren te Amfierdam. op den
lwimigfl:en Augustus des Jaars r;09.
HifdegondfJ, gelworen te Middelburg, op den vijfden
Maart 1720. - Zie d~eze beiden in 't vervolg.
DAN IEL SAUTYN, onder de killderl.!n van JOHAN SAUTYN en
èa:harna Sh&uck, N. I. genoemd, tradt in den echt, op
den eenentwimL,;fl:en Jllnij lico, met Jonkvrollwe CJthiJrÏ1ul
b.ebree, dogter van JAN JZEBREE, Schepen en Raad der Stad
Goes, en van Suj:m11lJ Smattegtmge. Uit deezen echt wierde ~
ot;,~cr anc!cre, op den vijfden Oel:o!Jer des Jaars 17°2, ge~
booren
JAN SADTYN; zie hier agter.
ldm ia Sauiiji1, boven. onder de kinderen van JI)HAl'il S.1UTYN N. 2. geplaatst, tronwde, op den èrieën.wintiglkn D~
c,mt'er I 7ÓO, met G"iiAIW IZE!lREE, Raad der ~tad Goes.
en S':],fCtmS der Frovi,;ciaa!\! Rekenkamer vall Zeeland, en
\,' ier Je n,oèd~r van
};HilN lZ":1J:U:E.

Clthrl.- h!/J UI/U/'1 Still/i/IJ, insgelijks boven op N. 3. gan0~md, wierdt, op den zeIJ\len dag als ha3re Zll~;t.;r tfOllWd

de, te weeten den drieëntwimigl1:en December 1700, de buisvroJuw van JjJr. t.DRIMN IZEBREE, Bllrgel1lees[~r der Stnd
Goes. Twee ki:1dcf(!ll, u;t dien echt gebooren, zijn vroeg
ge!1orven.

XXVI.
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-----------------------------------------~AUTYN, broeder der voorgaande, met N. 4. gijte·
JOHAN

kend, begaf zig na Ncêr!ands Indiëtl, en bekleedde aldaar zeer
aanzienlijke posren ; als zjjnde hij geweest Fiskaal van Samarang, Opperhoofd van Sourabaije en Bantam, Raad van Jum.
tie te Batavia ; ll~derhal1d Gouverneur van Madaga~car. en
eindelijk Raad- Fi~kaal van IndWn. Bij Vrouw A. J. D'I/;.
be/rop, mee welke hij te Batavia in den echt tfadt, verwekte
bij twee dogters,
kJa/'ia Jacob'1 Sa'ltijn, en
E!i<abett Cat/larina So:;tijn; die beiden vervolgen.
zul1en vermeid worden.
Su(anna Sautijn, de jongffe dogter van JOHAN SAUTYN en
Catlu/rina Snor/cl" met N. 6. getekend, wierde de echtgenoote van den Herre Ci\ltEL ueNoRIK SPIERING. Van deeze
villl~en wij geene kinderen vermeld. Zij hadden zich na de
Westindiën begeevcll, en aldaar hun verblijf gevestigd.
Cath(J1 ina U,/:tltt S!puiÎn, dogt~r van ELlAS SAUTYN en
Cathayititl de Af-y, wierdt, op den Zèsentwintigt1en September des Jaars /706, de huisvrouw van D,\ VlD nSVUET.
DoktOr in de Genee,kunue, als mede Schepen en Raad der
Stad Middelburg.
Apto1lia Eliz(Jb~th S/luliil1, boven genoemd, als de oudlle
dogter van ABRAHAM SAlJTYN en Vrouwtje Elias, tradt in 't
huwelijk, cp den twintigHen April des Jaars 17H, met den
Hel're LOUIS SCWlVEL, Gril1ier van het Gemeene - Landsregr,
Schepen CommbDlrÎs van Stad en Amba:;t van Axel, en eerlle
ter Sekretarie van Je Admiralitde in Zedand. Uit dit huwelijk zjjn gebooren twee kinderen, beide nog in leeven :
I. Ctithartna Vrouwtje f:chol'e/, gebooren den ze.
venëntwintigt1en September des Jaars 1735, en zedert gehuwd
aan den Heere JOHAN DE S)IlDT, Comlltis van 's Lands Maga_
zijnen, Licentmeester, enz. te Axtl. Van twee dogterl-, in
deezen echt verwekt, is de eene thans de echtgclJoute van
den H('(re A. ft VL\N WYN, Groot- Major der Stad Axel ~
en Kapitein van eene Kompagnie Voetvolk, onder het Regi.
ment van Zijne Excellentie den Licutenant Generaal Bawil
VAN MÖNSTER.

2.JA
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JACOB

FLlAS SCHOVEL, gebooren den zesden April
A étueel Gl jffier der Stad en Ambacht van
drie Zooncn, van wf"Jke de oudfl:e den Staat
als Officier onder het Regiment van Zijne
Heere Lieutennnt Generaal Jhron VAN DOPFF.
Hiidego·.'dtt Saufijn, boven genoemd, als dogter van 1\BRA~
HAM SAUTYN en ProuwtJe EI/fiS, is zonder naakoomelingen
overleedeu.
JAN SAUTYN, de Zoon van DANJEL SAlJTYN en Catharind
lzebrce, reeds vermeld. tradt in 't hu wclijk, op den eerilen
December des Jaars 1739, met Vrouwe Arahonia 11.11l,.inus~
fen, Weduwe van den Kerkjeeraar PETS; uit welk eer(le hu~
welijk zij medcbragt eene Voordogter , gehtl'.l!d aan den Heere
LE JEl'NEó JAN S,\C1'l'N beeft geeue kinderen verwekt.
Ma1ia }aclJba Sautijn, dog ter van den Heere Raäd en
Fisl:3al V3.n Nederlands Indiën, JOHAN SAVTYN, trouwde, eerst
inet den Heer m,\CHIEI. WE>TPALEN, welken zfj geene kinderen
baarde; en; vervolgens, !taa diens overlijden, met den Heere
JAN HEtmRIK COOITSI:N, bij welken zij van eenen loon ell
eene Dogter moeder wierde.
EliMbeth CathariiJ(1 SfJutijn. de tweede dogter van den
Heere Raad en Fisbal JOfL~N SAVTYN, en Zuster der naastvoorg:rande, bi'gaf zig, te Ba'avia, in 'r bu\veHjk mei deI!
Heere 1\1r. FRI\="S VAN BECFT/NG, en keerde, nevens denzeI ven. In den Jaare r 750, na her Vaderland. Twee dogtetg
'zijn uit deezen echt geoooTen :
111. f/. van Bef/i1lg, gehl.wd aan den fleere Mr. llRLAART!
VAN llLO[{LArm, SCDcpen en R:l:id, als mede Commis van dd
L'nie, te Dordrecht.
E. wm Beejtitlg. gehuw,l geweest met den Hooggéoorcrr
Heere WALRA.\D ROBBERT, BIJIon VAN llEEKEREN.
2.

des Tan ril 1745,
Axel, Vader van
te Lande dient.
Exc;;llentie, den

Het Waven des

Gerr~gtS

van

SAVTYN

is een Rood Sdil:!

met Zilveren Ruiten, in het midden eene halve Goudcl1
Maan, met na boven gekeerde Hoornen. Op het Schild rusé
een Zilveren Helm, wnar uit fpruiten twee Vlerken of Vlcu..
gels, rood van grond met zilveren Ruiten, tusfchen beidert
een vergulde halve Maan. Dit Wapenfchild is gegeeven, in
Qqq qq a
den

-----
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den .Taare 1437, door Hertog PHILIPS van Rou1'gondie, aan
JACQUES SAUT\ N en zijne Echtgenoote ELlUBETH VAN PORTUGAL, zo als blijkt uit het boven aangehaalde echt gefchrifc
van den Wapenkoning, Ridder DE LAUNAY.
Uit echte oor[p1'o1ike!ijke nzedegeelde
Stukken.

en JOIL~N) In on5 vcrfbg van de kinderen
en VRSUTJA HAZEL, beloofden wij, van dit
broederpaar , in een afzonderlijk Artikel, re zull~n vernag doen.
Thans kwijten wij ons van die belofte, als daar toe in naat
gdldd door de gcedgunl1ige mededeeli"g der zelfde edelmoedige hand, aan welke wij de GcQagllijst te danken hehben.
Lieden van een aanzienlijk vermogen waren de twee gemelde broeders, JACOB en JOHAN, en, daarenboven, aange{ban met een blaak enden ijver, om den vijand van het Va.
«lerland, en den belaager van diens vrijh~iJ, zo veel in hun
vermogen was, afbren:, te helpen doen. Dir b:ijkt uit hnnne
welkzaamlleden, geduurende de oorlogen, tusCchen deezen
Staat en deszelfs Bondgenootcn en tusÎchcn Frankrijk gevoerd,
in di! Jaaren 1689 tot J 697, en verv0Jgens geduurende het
tijd verloop van 1702 tot J713. Immers men vindt aangeeeliend, dat zij, V00r eigen rekening, in Zee gebrngt hebben
zesendertig Commbfievaardcrs. g,;w~pend met twaalfhonderdenzes Stul(ken, zo lVIetaalen als Yzeren GeÎchut, en bemand
met achtduizend vijfho:lderd twimig Koppen; welke, gedul1rende de gemelde Oorlogen, geda3n hebben meer dan vijfhonderd kruistogten, tenvijl de kosten, hier aan betl:ced, en
lüt hunne eigen Kas goedgedaan, bedraagen hadden .eene
fomme van eenendertig i\1illioenen eenhonderd en elfduizend
Guldens. De gemelde Fregatten of CommisGevaarders voerden de gewoone Vlag van den Slaat; alleenlijk met dit onder_
fcheid, dat dezelve, ten teken van bijzontleren eigendom ea
uitil11itiogp. van alle verdere Rederije, op den midden!lreep
b.:!fchilderd waren met het familiewapen der SAUTYNEN, 't welk
wij, aan het Dot van 't voorige Artikel J gemeld hebben: gelijk
ook
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ook het zelfde Wapen was uitgehouwen agter aan de Spiegels
der meergemelde Fre;;atten, aan de C<llnpagnen of de Zonne.
dekken, als mede op de Hal:kf:boordcn der Sloepen. Ouk
pronkten de Kleppen van de Mutun der Sloeproeijcrs met
dit Wapen, gelijk ook het J3Q;t d"f eige1l3arcn. Dit aHes
blijkt uit de Schi:derijen en Tdrcningen, welke, tot heden
toe, onder de flilniH~ bêwaard wordeD.
Een gewenschle nitDag bekr00nde deeze regt Vaderland.
minnende poogingen, en deed, de eigen1l3ren, van hunne veel.
waagende kostbaare uitrustingen, wel verdiende vrugtC'n pluk.
ken. Wanneer, in den JJa~e J (j91, eene aanzienlijke en zeer
rijke Nede1 l pndfche Smirnafche Vloot, befiaande uit zesentwintig Scht'per ), den !leven gEkeerd hadt na het Vaderland,
fiaken, uit de FraT felle H~ven van 1'0111011, viif zwallre Konillgsfchept'n van Lir.ie in Zee, oo(kr het Opperbevel Viln
den Rid~er DE FOURERIS, met oogmerk om dien vetten buit
weg te neemen. Van wIk een oogmerk zwanger, wierJt de
Franfche Ridder ontmoet van verrcheiden Schepen van de
Heeren SAUTYN. op de hoo6'te V1n K2~p B1m,e; die hem
Jfraks flag leverden, ('n zo manmoedig bevogten. d3t hij, met
verlies van driehonderd dooden, een goed ~.amal gekwcrfl:en,
en zeer zwaar befchadigde fchepen, genoodzaakt was, de
H:1Ven van T1ulon wederom 0p te zoeken. Inws[chell was
de Smirnafche Vloot, in de Baai van Ki1i[ale, in lerlnnd
binnen geloopen. in de maand Junij des gemelden jaars, en
wierdt van daar, in de m~and Augustus daar aan volgende,
door de gemelde Commisfievaarders, in Texel behouden binlIen gebr a gt.
Van geen minder berang was rie giellst, door de Fregatten
der [keren SAUTYN, eelligen tijd daqr naa, aan het Vadedand
beweezen. Ter gelegel,heid dat 's Lands Vloot, in cle Nûurdzee, eene nederlaage hadt beJwomen, beraamc.-' de befàamde
Ridder JAN BART het plan eener Lanclinge op het Ei!a!!à fra/_
Chcl'en, 't wdk th:ms zor.der Bezetting, en van Zi}f:e meeste
illwoollers was verlaaten: ei:"1 plan, '[ welk, indien her gelukt ware, geheel Zeeland in svijnl1ds magt zou hebhen doen
vallen. 't Waïen de Kapitd'len der Commi~nevaarders van
gemelde Heeren, welk dit ontwerp verijdelden, althans de vol.
Qq qq q 3
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voering daar van deed en te leur loopen. Van merkelijken
dienst wurCIJ ook de Fregatten, in de beide Zeeflagen , op
den achtennvilJtigfi!!n Maij des Jaars 1692, en op den I Jllnij
daar aan volgende, tusfchen de Vereenigde Engelfche en Ne.
derlandfche en de Franfche Vloot voorgevallen, op de hoogte
van Kaap f!1I(iU', alwaar de onnhroonde Koning van Enge.
land, JACOlWS DE. II, zich thans bevondt. die het gevegt,
van vrrre. aanfcilOuwde, en van èe nederlaag der Vloot aan
den Koning van Frankriik kennis gaf. 't Is bekend, dat van
de aanzienlijke Frólllfche Zeemagt. die aangevoerd wierdt van
den Gr~l:l\le DE TOURVJLLE, nIs Admiraal, verfcheiden Schepen
jn dep grülJd gefchout~n of verbrand wierden. Het Admiraalfchip Lcv0ndr zich i!l het laatfie geval. Een der Fregatten
van meer gt'l1Jelde Heercn, de Zeven ProvincÎen genaamd.
gevot:rd bij I\apitdn fVERT DE LIEFDE, een kloek en weerbaar vaan dg , voerende zesenveertig Stukken Ge[chut, en
met vierhonderd K.)ppen bemand, was zo deerlijk gehavend,
dat het na de ElJgeltche haven PorlslI1outll moest worden opgezonden.
Op eenen anderen tijd ha.dden èenige der meergenoemde
Commisfievaarderen het geluk, een rijk gelaaden Oostindisch
Retourfchip, 's Lands Well'fl,1ren, gevoerd bij Schipper JAN
SPEELMAN. naa hetzelve re~ds eens en andermaal, tegen vijandelijk geweld, behoed te hebben, voor de derde reize, voor
de haven van Duinkerken, uit een zo dreigend gevaar te
verlosfen , dat men, op het gemelde Schip ~ gcene andere gedagten voedde, of men zoude zich, binnen weinige oogenblikken, hebben moeten overgeeven. Doch de dappere Kaaperkapiteinen voorkwamen dien ramp, en bragtell het rijkgeJaaden Kompagnie[chip, op de lteede V!ln R01iJ1I2ckens, ten
arker.
Doch I,)ovenal is der optekeninge wnardig, het hedrijf van
lwee Fregatten van de Heeren SAl'TYN: het eene, reeds boven gemeld, de Ztven PrllVincien, thans gevoerd bij den
GezagheblJer G,ERART VAN DER Pl)RT; het ander, de [{otJin~
gin M'JI h genaamd, onder bevel van den Kapitein ANDRIES
MEYSTER. Deeze beide Schepen, kloek en welbemand, en.,
door de Heeren eigenaars, • voorbedagtelijk uitgerust, om op
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de verwugt wordende thuiskomende Fm"fche en Spnol1fche
Zilvervloot' te kruizen, ontdekten, op de hoogte van S. An_
dl é, drie Franfche Ooriog!èhcpen. Terfiond maakten zij 'er
jagt op; en naa dezelve onder het b~rejk van hUIl gerchut te
hebben gekreegen , deedcn zij drn a:mval met zulk cene woede, dat een der vjjar:d.ilk~ \'81\rtuigen, J'lndiscrrt gennamd,
gevoerd bij den K"p;iein Baron DE CORSE.HNAC, nul!. een hevig
gevegt, zich moest overgeeven. Uit deezen Kapitein verfl:onden onze beiJe moecágc l~a~pe .. - Kapiteinen, " dat de Spaan.
" fche en Franfche Zlvervloot, op de hougte der Terrelleuf.
" fcbe Banken, door Storm en Mist, was van een ver Itrooj d ,
" en zich in een zwaar gebave!lden fiaat hl'vondt." Met
deeze gewigdge ontdekking, en onder de v12g hebbcnde het
veroverde FralJ[che ~chip, begaf zich de {{9phein VAN DER
PDRT na Engeland, en deelde z;.ine ingewotl1tn ht'''!::ren ten
Hove mede; waarop llaare lVIajeHeit, aan den Kaptrein VAN
nER PURT, bevel deedt geeven, om de vereer,igde Engelfche
en Hollandfcbe Vloot op te zi)cken, en ~an dezeh'e, van zijne kundfèhap, verflag te doen. Ook hier in {]nngd~ hij ge.
lukkiglijk. Hij br~gt de znak tcr l!ennisfe van den Admiraal
ROOKE, met verdercll Jast van Haare Majelteit aan den Vloot.
voogd, om. zondtr ee~lig tijdverznim. den neven na Vigos.
aan de Kust van Galfiele, te wenden, alwaar de Zilvervloot,
inmiddels, was aangekoomen. Onder begunfl:iging van een
zwa~retl I\list, cn z,mder van den vijand gezien te worden,
kv;am de Vloot. op den tweeëmwimigfl.en November des Jaars
17°2, in de Baai ten anker. TerHond des anderen daags
deedt de Admiïaal DE l'WCKE vijfen!winti.;hondcrd man aan
Land trcedel]; die fir2ks rCllen aJnval deedell op het Kail:eel.
eta hetzelve bemagtigd htb!Jcnue, .~an de ver.:clligde Engdfche
cp NederlandCche Vloot gelegenheid gaven, om op den vetten
buit aan te valten. De uilfiJg is btkend , als mede, dat de
buit, hier bthaald, op zesentwintig Millioenen wierdt begroot.
Geene kleine eere leiden de 1I,~èren SAUTYN in, deels met de
wakkerbdd hunner bdde Kapileinen, deels met de kostbaare
en veelwaagellde onéernetmil1g, als welke hun, bij de uitrustmg, meer dan "honderdduizend Guldens hudt gekosr.·
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Om van verCcheiden andere verrigtjpgcn te zwiir:c.n, zlJllen

wy alleen nog aantekenen, dat de Fregatten der lIeeïen

SAt]-

geene kleine dienl1en aan het Vllderlunu gedaan hebben,
dpor hurJne kruietogten op de Frar.iche Groenlandsv.1urders,
drie aglereen volgende j~aren volvoerd; als mede door een
gevegt, bij die gelegenheid gehouden. Want, op zekeren
tijd I vier Franfd)e Oorlogfclwpen ontmoetende, welke het
oog hadd,:n op de Nederlandlèhe Groenlandsvaarders , leverden zjj dezdven iJ~g, en gaven alzo gl'legenheid aan de on~en, om het gevaar, welk hun dreiJSde, te ontvlugten, en in
de Vaderlandfche Havens behouden binnen te loopen.
Naa alle he, bovenf!aande zullen wy alleenlijk aanmerken,
dat aan de meer genoèmde Heercn Jc\COB en JOHAN SAUTYN,
in de gevaarlijke tijden, welke zij beleeföen, de eernaam van
\ri!rdienftdijKe Ingezeetenen van den ,Staat niet kan betwist
wnrden. Voor zich zclvcn behaalden ze daar mede aanzienlijke voordecjen , en de algemeene welvaart wierdt 'er dool'
bevorderd. Op ruim tachtig wordt het getal der Franîch~
Sch f pt'J1 begroot, welke de uoor hen nit;?,eruste Commisfie.
vaarders, iJl den grond geCchooren , EcramCotneerd, of in de
Nederlandfche Havens hadden opgclmgr. Duizenden l\latTOQ·
zen kwamen hier door aan een bdl'lun. 's Lands Gemecne
lYIiddeleJl wierden 'er door bfvoordeeld. Vcrfcheiden Hand"Verken en Ni'eringep genaaien 'er insgelijks hUll aandeel van.

TYN

Uit medegedeelde hctigun.

een vermaard Kunstfchil.
wierdt gcl'lOoren te
f(,ortrijk. in Vlaanderen, in den Jaare 1576. Zijn Vader,
insgelijks een nier onbev'11ll.s Schilder, was zyn voornaamfie
Onderwijzer. Het [chllc!trcll van Vi,.rch,~n, Vogelen en andere
voorwerpen uit het dirrllik Rijk, waren de onderwerpen, tot
welke deeze hem ople:ddc. Doch de geest des }ongelings,
tQ~ iet verheveners gcfchikc, nam een hoog~r vlugr. Hoewel
lUidden in 't land en in elèn zuidelijk gewest geboorcn en
opp:voeJ. vid zijn 1Înaak op tckclJltukken, van welke het
Noor.
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Noorden van Europa de oorfpronklijken oplevert. Klippen,
watervallen, klotzende golven, en foortgelijken, verfchaften
fioffe, aan zijn vindingrijk verllufr. Ter goeder nure kwam
het gerugt van de fraaiheid zijner voortbrengzelen ter ooren
\'all Keizer IWDOLFUS. ZO veel behaagens vondt Zijne Keizerlijke Majelleit in dezelve, dat hij den jongen SAVRY in dienst
nam. Dit baande hem den weg om zijnen geest meer en
meer uit te breiden, en mee fchilderlmlldlgheden te verrijken.
Hij deedt, naamelijk, op 's Keizers kosten, in gezelfchap van
eé!n Heer van aanzien, eene reize na Tirol. Hier belludeerde hij de Natuur in haare oorfpronklijke fchoonheid, door
het befpiegelen van de verfcheidenheid en fraaiheid der Ge~
zigten, welke dat Gewest uitlevert. Den voorgrond der Gezigten, welke hem meest behaagden, tekende hij, in een
Boek, voordagtelijk daar toe aangeleid , met de pen, en de
Verfchîeten met Pot loot , overwasfchende voorts alles met gekleurde rappen, of met waterverf. l\Jeesteragdg en ieer vernuftig wist hij die alles zich ten nutte te maaken, toen hij.
naa zijne TirolCche rei ze , door den Keizer wierde te werk
gefield om de Gallerij te Praag te befchilderen. Naa den
dood van Zijne Keizerlijke Majef1:eit, welke voorviel in den
Jaare 1612, vertrok SAVRY na Holland. Hier Cchilderde hij,
Op verzoek en kosten van Kunstkenners, eene menigte zo
groote als kleine f1:ukken, die nog in hoogagting gehouden
Wurden, en eindigde 'er ook zijne dagen.
Zie HOUBRAKEN , Sçhouóurg der Neder!.
Kutlstfthildert.

Zoon van den vermaarden
die, hoewel uitmuntende in verCcheiden andere takken van Geleerdheid, de Geneeskunde oeffende
te Agen, in Guienne, alwaar hij, in den Jaare 1558, het
vijfenzevemig(]:e van zijnen leeftijd, zijne dagen eindigde. In
dt!11 Jaare 154-0 was JOSEPHUS JUSTUS, in de gemelde Stad,
gebooren. De eerf1:e gronden der uitgebreide geleerdheid,
welke hem naderhand zo veel roems deedt behaalen , leide hij
Qqqqq 5
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te Bou/·deaux. Van daar in zijne geboorreffad zijnde wedergekeerd, genoot SCAL1Gm, eeldgen tij,j. het onderwijs van
zjjnen. Vader; tot ciat deeze gtfandcu vondt, hem na Pa.
rijs te zenden. Aan 't HoogefehooI dier Stad hadt hij tot
Leenneester in de Griekfche taal den vermanden AORlANUS
TURNEBUS.
Naderhand wijdde hij z:jnen tij,j en vlijt aan de
beoetrening der Oostcrfèhe taaIen. Wegens SCALTGER wordt
verhaald, dat hij, IJiet meer ean twee m~al1den, van den gemelden TURNEBUS, onderwijs genoot en hebbende, zich opfloot in zijn Boekvenrek, en voorts de 5chriti:en van HOMERUS onder handen nam, welke hij niet flcgts, il: d~n koaen
tijd van drie week en , leerde verilaan, maar ook in zij:1 geheugen prentten. Binnen het tijJverloop der vier volgende
maanden doorlas hij alle de andere GriekCche Dichtere. Tot
zijn eigen gebruik ma~kre hij eene Griekfche Spr?akkunst uit
de Werken van den eerstgenoemden Dichter. In zijnen meer
gevorderden leeftijd fchijnt SCALIGER zich aan geel~e vaste
woonplaats verbonden. maar nu hier, dan elJers zIjn verblijf
gehouden te hebben. Door de beroemdheid van 's M::ns naam
getroff...n. deeden hem, eindelijk, de Bezorgers van 't Hoo~efchool te Leiden eene aanbieding, om in die Stad zijne
v'3ste wooning te wil1en neemen , met den tij tel van Próf.:sJor
lIonorm-;ys, onder het genot van eelle vaste Jaarwedde, en
buiten eenige verpligtiog tot het geeven van ollderwij~. SCA.
LH;F.R voldeedt aan dit verzoek, en kwam in Holland in den
Jaare 1593. Onder de afwisfeling van aanhouwende letterbezigh~d,!n en \'erkeeringe met geleerde vrienden, Oeet SCALJGER
zijnen tiid te Leiden, tot in den Jaare 1609. wanneer hij,
aan de Wat "i·ZI:cht. in het negenënzest; ~ne jaar zijns ouderclorr:s zijne dagen eindigde. Zijnen rijken Bockfc1m , betraande uit
eene -menigte Griekfche, Hebreeuwfche, Cr.aldeeuwfèhe, Syrifche, i\rabi:che, PerGfche en Ethiopifche Schrjfren, hadt
hij, bij Uiterl1en Wille. befproken aan het Hoogefchool, om
in desz.,:rb openbaare Eo;ckerij geplaatst te worden. SCALIGER
was een der geleerdfte Mannen, niet Oegts van zijnen tijd,
maar dIe ooit geleefJ hebhen. inzonderheid, egter, heeft hij
een onl1erilij;.eil roem behaald, en onvergeldelijke verdienile
ill~eleid, met zijne ontdekkingen, aallmerkingen en verbeteringen,
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gen, de Tijdrekenkunde hctreff~nde. 's Mans onverl"eliikelijk
\Vt'rk, de E1/Jendatio11e Temportmz genaamd, kan dn:>r vnn
gett:igenis draagen. Zijne uitvinding van de dus g.:na~mde
Periodus .'fIJ/hit/a of Juliaqn[chen Tijdkring; rls mede het
vastfl:cllcn van zekere bepaalde Tijdl1ippen, lot welke de voorna:lml1e geheunenÎsfen 'der waereld kunnen gebrngt worden.
Z:jll ontdekkingen, die 2;elf geroemd wierden door SCALIGERS vij:lllden, welke hij in grooten getale haue. \Vam, ondanks zijn groot verltand , wierdt hij van een ondraagelijk
zwak beheerscht, 't welk hem op de meeste Gt'ieerdcl1 van
zijnen tijd met een oog van verfrnaadende kleinagtin;!,e deede
nederzien. De verwijtende en beleedigendc naamen, welke
SCALIGER dezelven na 't hoofd worp, waren onJraagelijk V(IOr
de zulken , die, hoewel bij hem niet Ie noemen, nogthans van
hunne gemaakte vorderingen op het pld van Letterkunde
voegzaame denkbeelden voedden. Van hier dat SCALlGER.
wierdt ingewi:.keld in meenigen lertertwist, die hem zi1nen
kostbaaren tijd in beuzelingen deedt verkwist"l1. ]),menboven
beheerschte SCALfGER een kinderagtige hoogmoed op zijne aanzienlijke geboorte. Hij beweerde, en wilde van Ullderen gehouden worden, zijne afkomst te omlcel,en van de Heeren
of Prinsfen van Feronl1.
Zie Vi/à! Pt'ofesforum Leitlenjiltllt.
SCARLEl\lSIS, (OCCD) of van Scharl, naar een Dorp in het
Zuidelijk gedeelte van Friesland, alw:m hij gebooren wierdr,
omtrent het midden der Tiende Eeuwe. l\bn heeft van h.:m
een Werk over de Gefchiedenisfen van Flle;!rwd; 't welk,
egter, met zeer veel omzigtigheid en onder het vcrg('lii~;en
met andere Hiil:oriefchrilvers. moet gebruikt worden. Oeco
fchijnt een man geweest te zijn van gering verfland eil zeer
bijgeJoovig; gelijk kan worden afgeieid uit Je veelvuLi;ge tà.
belen en vertelzellje~, met welke hij zijne Schrlfren doormêngd
heefc. Zodanig een oordeel heefc l'BUO h1à1JUS over hem ge.
veld, in weerwil der guufliger gedagccn, welke door SVFFRIpus PETRI hem aangaande gevoed wierden.

Zie

SUFFRIDUS PETRI,

de ScriP!()rz'buf

Frijci!.

SCEPE
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SCEPERUS, (]MWllUS) was een dier onwaardige Kerkleeranren, die den Predikanel misbruiken tot eene plaats der behandelinge van StaatsgelChill"n, en, door hunne oplrookellde
redenen, de gemoederen van 't ligt bewoogene gemeen 'aan
den g3ng brengen. SCEPERUS i>ekleedde het predikampt, onder
de Hervormden, te Gouda, in den Jaare 1665. Men vondt.
ten dien tijde, verfcheiden Leeraars , die, nevel~S een goed
getal der Landzaaten, van verlland zijnde, dat de za3ken van
den Lande nièt voorfpoedig gaan konden, ten zij men den
Prins VAN ORANJE tot de waardigheden zijner Voorouderen
bevorderde, deeze hunne meeuiug, openlijk, van den Predik,
fiuel, den Volke me(lt:dcclden. SCEPERUS deedt dit, op een en
Bededag , door '5 Lands S;aaten uitgefchreeven, weinige dagell
naa dat Je Vloot, onder den Admiraal DE RUITER, was in
Zee geloop en. De h~atjij kc bewoordingen en vergelljkingen,
welke hij, bij die gelegenheid, zich liet ontvallen, wierden,
bij de Reget!ring der Stad, zo euvel opgenomen, dat zij.
om he,ur ongflloegen te wonen, te raade wierdt, den onbe~
zonnencn Kerkleeranr te firaffen, met het inhouden der befoI·
dinge, voor eenen tijd, welke hij van de Stad trok.

Zie

A I T Z E M A.

SCHAAP. (ALllERT) Gaarne vereeren wij ons Woordenboek,
door het melden van daaden van edelmoedigheid, dapperheid
en andere, welke eene IJOoger vlugt necmen, dan de kragten
der onmiddelijke bedrijvers fchijnen te kunnen toereiken. Het
volgende voorval kan dienen als een blijk van heldhaftigheid,
en hoe 't ons VauerJand niet ZOU ontbrceken aan wakh're
Voorfiznders, indien ze met oordeel wierden opgezogt. AJ.BER T Sell,\,\ p, het bevel voerende over een Koopvaardijfchip,
was, in den nnuzomer des Jaars 1724, uitgezeild na Smirr.a.
Zijn Schip was een kloek vaartuig, en gewapend met achtentwintig of dertig Stukken Gefchut. Zijne reize voortzettende
in de MiJdeliandfche Zee, v/indt hij, op den achtlten November, ontmoet van twee Algierijnfche Oorlogfchep[~!J. Zij
wierden gçhûl.ld~n vQor de grootHe en voornaamfie der Barbarij-
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barijfche Roofvloot , en waren beiden zeer fierk bemand.
Nnauwlijks waren ze elkander op voegzaarnen nmand gena.
derd, om [chutgevalme te kunnen houden, of '~r omfl:ondc
een hardnekkig gevegt; 't welk IJkt vroeger dan met den
avond een einde nam. SCHAAP, in [lede van den nacht, ter
omvlugtinge, re baate te neemen , toonde zich, 's anderen~
da~;;s, bereidvaardig om het gevegt te hervatten. Van nieuws
maakte hij een zo aanhoudend en vernielend vuur, dat de
beide Algierijnfche Schepen, eenigermaate, in onrnagt vielen,
althans, van wegen de fchade , aan Schepen, Touwen en
Zd!.en belwomen. zieh genoodzaakt vonden, den firijd te
verlauwn, en eene ha ven op te zoeken. Onder dit alles bleef
Kapitein SCHAAP post houden, nienegen!1aande de aanmerkelijke fcllade, welke hij zelve insgelijks hadt geleeden. In
dcezen [bat ontdekte hij, op den derden dag. een ander AI.
gierijmch Oorlogfchip, welk vijftig Stukken voerde. Terfrond
raakten de twee Schepen aan elkander, en weerde zich, van
llieuws, onze SCIIA,\P zo dapper, tIJl de Ai~;ierijn genoodzaakt
was af te houden. 's Au:lerendaags , evenwel, wierdt het gevegc
hervat. Doch naauwliiks hadt SCHAAP zijnen vijand de tweede
Laag gegeeven, of 'er Doeg, ongelukkiglijk, brar.d in zijn
13uskruid; met dat rampzalig gevolg, dat hct Schip, met Volk
en al, in de lucht vloog. De dappere en kloekhartige SCHAAP
kwam dus elend:g aan zijn einde.

Z:c Europifche Mercuril4S, 1725.

SCHAAP, (DIRK) wierde ce Amflcrtlam gelworen. in den
J~are 1627, uit een oud en aanzienli)k Gef1agt, van 't welk

wij vervolgens nog :lndt:rc leden zullen melden. Geduurende
zijne Jongelingfchap oeff:nde hij zich met zo veel vlijt en
oordeel in de Regtsgeleerdbeid , dat hem, eerlang, te weeten
in den Jaare I ó55, de post van Sekretaris wierdt opgedraagen.
Zeer voorzigtig en loflijk bekleedde hij dit ampt, in de zorgelijke tijden, welke hij beleefde, vooral ook in t~ell Jaare
1672. De roem, thans behaald, bewoog de Algemeene Staa.
ten, in het volgende Jaar 1613, den Sekretaris SCHAAP, in
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de hfwc1au!gheid van Buitel1gewoonen Afgezant, te zenden aan
het Zwee_"fche Hof, ten einde om Zijne Majeffeit te beweegen (ot het voed~n van gurdlfge gedagten jegens de Algemeene
Staatt'n, en rot het aanvaarden van de bemiddeling van een.
verz. ;,;;rdell Vrede. SCHAI\P volvoerde dien last, niet alleen
tot [13Doegell van zijne Meesters, 31s die, bij herhaalde llefluÎl(;n, ever zijnen ijver en wakkerheid, hun genJegen be.
tuigden, mnar oo~ van den Zweedfch~n Koning, welke hem"
nevel!S zijne manr'dijke en vrouwelijke naakoomelingen, tot
tlen AdeUhmd verhefte , en daarenboven zjjn Ge!1agtwapen
verb(!t~rde en verfraaide. Den tijd ván tweeënveertig jnnren
hadë SCll,1AP het Sekrctarisatnpt bekleed, war:neer hij, eenig
misnoegen htbbcnda opgevat, in den J~5re 1691, daar van
afffand deedt. Sedert lcide hij een ftil en ampteJoos leeven •
tot in den ]aare I 702, wanlleer hij, in den ouderdom van
vijfenzeventig jaaren, zijlJe Jagen eindigde. SCHA'lP was Kanunnik ten Dom te Utrecht. Bij zijne Echrgenoote. rn:LlI'PINA VAN DER GEEr"
gerprooten uit het adelijk Gdl:Jgt VAN
SWlETIN, bade hij zestien kinderen verwekt" van welke eelîjg~
Zooflen en Dogte. s hem overleefd hebben.

Zie

HOOGSTRATEN

,/Voordenboek.

SCfJA,\P, (Dr. GERARD) Heer van {(UT/ehor!. was een Re'gent van zeer veel aanziens en gezags, in zijne geboorteaad
/J,r.Jlerda,'z, en bekleedde, van tijd tot tijd, de gewigtigfie
posten van Regeeringe. In den .Iaare 1614 verkoozen z;jnde
tot Raad in de Vroedfchap, nam hij, in dat zelf,ie jaar, zitti!1g in Schepensbank. ,sedert zat hij aldaar nog vier onderfcheidene reizen, in de laaren 1626, 1629, 1634 en 1635,
om vervolgens, in den Jaare 1637, het Burgemeesterlijk ge·
ftoelte te beklimmen. Tien maaIen b.:kleedde hij, zedert de
eerf!:! reize, deeze hoogaanzienlijke w~ardigheid : te weeten •
in de J:nren 16F. 16ih 1646 , 164 8 , 1652,1657.1658,
1661, 166+ en 166.'). Gednnrende de Jan ren 1654, 1655 en
1656 hadt Dr. SCHAAP zitting in het KOilcgie der Gecommitleerde Raaden van H~/kJ1JcI en fYestfriesldlld; in de Jan·

rea

SCHAAP, (Dr. GERARD) SCH~AP. (GERARD)

....

175

--_._--,~------

ren 163I, 163'2 en 1633 in de Rekenkamer van Holland; en
in de Jaareh 16 t9, 1650 en 1651 in den Raad van Staate.
Zonder merkelijke tus[chenpoozen, was hij dus, in de eene
of andere hoedanigheid, in het bewind geweest, geduurende
den tijd van ruim veertig jaaren. Boven en behalven dit alles, wns nog de Heer GERARD ~CHAAP tot het volvoeren van
eenen last gebezigd, aanwijzende het groot vertrouwen, welk
in hem gefield wierdt. Nevens de Heeren AL13ERT SONK, OudBurgemeester en Hoofd[chout der Srad Hoorn, en JOACHIM
VAN ANDRéE, Eerften en Voorzittend en Raad in den Hove
van Fries hmrJ , vertrok 'hij, in den Jaare 1644, in Gezant[chal'
na Deer.emm ke, om eenen Vrede tus[cÎ1en dat Koninkrijk eR
Zweeden te bemiddelen, en tevens bij den Deen[chen Koning
aan te hOlden op de herfteIEng der bezW3arnis[en over 't
verhoogcn der 20ndrche Tollen, overeenkomfl:ig met een
Verdrag, honderd jaaren te vooren daal' omtrem aangegaan.
Zie Regeerin!7slijsten van Am/lmrdam.
en J. WAGlLNMR, f/ader!. Hiflorie.

SCHA.\P (GE~ARD) PIF.TERSZOON,

in onderfcheiding van Dr.
zo even vermeld, met welken hij, door
zommi;5en, meermualen is verward, was een geleerd Am.
fierdammer , gebooren in den J:tare 1:99. Ruim zeventig
jaaren te vooren , naamelijk in den Jaare 1530. hudt zijn
Overgrootvader, JA!WB SCHAAP P1ETER~ZOON, in Schepensbank
gezeeten. Zijn huweIij k, met JOANNA DE VI5SCHERE, dogter
van JOAN DE VISSCHEHE, Burgemeester van ZeJ1enuergen, gaf
aanleiding tot verandering van woonpluatze; hij zette zich
neder te Dordrecht, en wierdt aldaar, in den Jaare 162 7,
tot Raad in de Vroedfchap, en in het volgende, tot Schepen
verkaozen. Wat 'er aanleiding toe gegeeven hebbe, is ons
niet gebleeken. Zeker is het, dat de Beer SCHAAP, eerlang,
na zijr:e geb')ortefiad wederkeerde, alwaar hem, in den Jaare
1638, de zelfde waardigheden, als hij te DOl'dredtt hadt be..
kleed, wierden opgedraagen. Intus[chen hadt de Vader- vas
den Heere SCUAAP zitting in het KoHegie ter A miraliteit ia
GERARD
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Zee.

176

SCHAAP. (GERARD)

Zeeland. Deezen, in den Jaare 1638, overleed en zijnde.
wierdt de zelfde Jast aan den Heere GERARD ·opgedraagen.
die denzelven waarnam tot in den Jnare 1647, om vervolgens,
naa verloop van eenigen tijd, tot nog aanzienlijker post ge.
bruikt te worden. TUhîehen het Parlement van Engeland en
de J\Jgemeene Stunten, in gevolge, onder anderen, der weigeringe van de laatstgenoemden. om den GezJnt van het Par.
lewent te erkennen, eenige verwijdering olltflaan zijnde, waren de Staaten van Hulland; die in deeze weigering niet ge.
fiemd hadden, op middelen bedagt, om het goed ver1l:and,
Jusfchen het Parlement en hun Gewest, te doen voortduuren.
Daar toe wierden zij te raade, om eellen man van kunde en
vertrouwen, met den tij lel van f(om1liis{tJris of GemagLÏgde,
na Engeland te zenden. De keuze daar toe viel op GERARD
SCHAAP PIETERSZOON. Hij vertrok derwaarts, in den Jaare 165 r.
Zijn last hieldt in; de toenmaalige Regeering te erkennen, (in
het Parlement met zodanige titels te verecren, als hij oordeelde, aan hetzelve 't meest aangenaam te zullen weeicn. VoortS
moest hij zijnen vlijt aanwenden, om voor de belangen van
Holland bijzondere zorge te draagen. Ondanks dit behoedmiddel, groei.Je het misnoegen van het Engelfche Parlemellt
hand over hand. Het deedt Brieven van Schaêverhaalinge uitgeeven, en zondt daadelijk twee Oorlogfchepen in Zee, om
den Koophandel der Hollanders en Zeeuwen te belemmeren.
Straks wisten de twee Provincien te bewerken, dat een Bup,
tengewoon Gez3l1lfchap na Engeland wierdt benoemd. Ne.
vens den Heer Oud - Raadpellfion3ris JAKOll KATS en den Heer
PAULUS VAN DE PERORE, Pen110naris van Middelbltl"g, benoemde men onzen SCHAAP tot dien gewigtigen post. Nog
voor het einde des Jaars 165I vertrokken dç Afgeva~rdjgden
na Londen, en wierden, op den negi'nëntwintigHen Decem.
ber, hij het Parlemcm, ter gehoor toegeJ~atelJ. Uit 's Lands
Gefchiedenisfen is bekend, hoe deeze ltaatelijke bezending
vrugtloos is afgeloopen. Naa zijne wederkomst uit Engel.~l1d,
11am de Heer SCHAAP zijn verblijf te dm(lerdam, en eindigde
'er zijne dagen. op dcn rweellmwimigUen Junij des Jaars 1654.
Niet fiegts als Staatsman. maar ook als Geleerde. hadt de

Heer

GERARD SCHAI1P PILTERSZOON

een beroemden naam ver..
wor·
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worven. In de Latijnfche en andere taaien was hij zeer be.
dreeven. De Gefchiedenis van zijn Vaderland, en met naame
ook van zijne Geboortellad, was eeu voornaame tak zijner
beoeffeningen. Onder 's MaIlS naagelaatene Schriften, heefe
men geheete BoekJeeten gevonden; bevattende eene menigte
biizonderhed~n... de Stad Amfterdatn betreffende.
Hij badt.
naar 't fchijl1t, een oogmerk, om eene nnauwkeuriger be J
fchrijving van die StRd te bezorgen, dan, ten dien tijde, nog
voorhanden was. De Heer JAN WAGENAAR heeft deeze papie.
ren in handen gebad, en erkeut zijne verpligting aan dezelve,
omtrent het ontvangen van niet weinig lichts in eenige duisterheden, lOt het verzamelen van zijne Gejèlziedenisfen "at~
Amfterdam. Geene kleine verdienfle heeft _ eindelijk, de
Heer SCHAAP ingeleid, met de bezorging der eerfle uitgàve
van het Nededondsch Ptakaatboek. Wat het vlijtig en zuinig
uitkoopen van den tijd vermoge , te midden van een drom van
bezigheden van den gewigtigaen aare, mogen wij Uil 's Mans
voorbeeld leeren.
SCHAAP. ( lVrr. PIETER JAKotiszooJ.'l<) Dat het Gellagt, waar
vnn wij nu eenige Leden vermeld hebben, al vroeg, de goede zaake d~r Vrijheid iu den Godsdienst, en, diensvolgens,
ook in den Burgerrtaat, is tot.'geàaan geweest, en als zodanig.
nog heden leu dage, bij allen, welke die edele panden op
prijs waardeer en , in dankbaare naagedagtenisfe moet gehouden
worden, kan het wedervaaren van deezell waardigen Burger
kleren. Nevens Pt.UIV, DE GRAAF en andere wakkere Voor
flanders der gezuiverde Leere, haJt hij, al vroeg, nall het
doordringen van het licht der Kcrkhervorming~ in dee.ze Ge
westen, zijllell ijver betoond. door bet be8'unflig~n en bijwoo.
nfn der Preeke, tij.lig en ontijdig, in deeze en geene oorden
om en in /ll1lflerdam. Van hier d:u: hem foortgelijk lot, als
de firllks genoemden en anderen. bejegende: indaaging , en ~
bij niet verfchijning, baUingfchap uit het Vaderland. De misdaad, waarom zulk een grievend Vonnis over bem geveld
wierdt, was hier in gelegen " Dat hij de Preeke (der On4
h roomfchen of Hervormden) gefiadig bijgewoond, en onder
jo dezelve, of ook wel bij de huizen, aalmoezen hadt vcrza.XX V1. DEEt..
R r rr r
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" meld; dat hij, door kwaadfpreken van de Wethouderfch9P"
(zo noemde men 's Mans veroordeeling der flreJige en wederregtelijke maatregelen, die. ~en dien tiide, (~o()r de Regeering
bij de h;md genomen wie'rden) " het volk tot oproer haèt
" aangezet; dat ,hij tegenwoordig was geweest in de Verga., dcrit1gen van die van den nieuwen Godsdienst" (dus l'oenrde men toen de Hervormden) " in welke een Verzockfèhrift
" :l3n den Prinfe VAN ORtd'\jE. om vrije oeffening van den
" Godsdienst in de J.\.1inderbroederskerk. or:lworpen was; dat
" hij zdfs eenige goede Rocm[ch - Katholijken hadt zoeken
I ' te beweegen,
om onder dit Verzock:ch; ift Iinnne hand, te'
" tt:kt'nen; dat hij, eindelijk. zeer gemeenzaame verkeering
" b::dt gehoudèn met DIRK VOLKERTSZ00N IWORNHERT, eenen
" der voofnaam!1e Voor!1anderen van den nicuwen Godsdienst,
" en ten wiens huize de biieenkomlten der Sektarisrt!n of
,,' Schwrmaakers gehouden wierden." Op den rweefmwintigfien April des Jaars 1569 wlerdt dit Vonnis over IVlr. PltTER
SCHAAP uirgefproken.
Nevens andere voornaame hollingen ,
zal hij, veelligt , zich na E,,;!;r!en of H.7111b111'g begeevcn
hebben. Op de Regeering,!ijst valJ AII1(lerdtJm. ontmoeten
wii, op het Jaar 1583. en nog eens op het Jaar 1:;86,
onder de Schepenen, eenen JfIf{O[I SCHllAP PJETERSZOON, waarfchijnlijk den Zoon van onzen balling.
SCHAAP, (Mr. PJETER) was de Zoon van den Burgemees.
ter Dr. GERARD SCHAAP. Nevens drie andere aanzienliike Jon.
gelingen, te weeten , GERBRANDT P.1l\'CRAS. JACOr. l)E GRAAI'
en SYBRANT VALKENJIlR, insg-elijks ZOOllen of Neev€l1 der
thans rageerende Burgemeesteren, genoot deeze de eere van
het leggen van den eerfl:cn Steen. van het Stadshui$ van Amperdam , op den achtenrwinrigl1en Oétoher des J~ars 1643.
In den Jaare 1666 wierde hij Raad, en nam tevens zitting in
Schepens ge!1oelte; deezen post bekleedde hij ook in de Jaa.
ren 1670 en 167[. De Heer Mr. PIETER SCHAAP was een
ijverig voorl1ander van de heèrfchcnde denkwijze, in zijne
Gebooneflad, omtrent het halldhallven van den Stadhouder.
wozen Regeeringsform; hierom liep hij, bij veelen, in 't oog?
als hebbende hij mede de hand geleend, zo als men clknnde.
ren
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ren zogt diers te manken. om Stad en Vaderland aan FranTt.
"i;k te verkoupen en te lt!\leren. Dit bl(!ek uit een vinnig
Scbimpfchrift, 't ,velk, in t!"11 Jat'lre 1672, gellrooid wierdt,
en waar in men, benevens andertl naamen, ook dien van Mr:
PIETCR SCÜAAP las, als iem~tJd, die aan de voorgenomene gru.
Weldaad fchuldig fronde. Het Papier w~s ingerigt aan llnrgeineesteren en zesendertig Raaden. Om den Lt'ezer een denk.:
beeld te gceven van den rampzaligen toelland van .lanken in
het gemeld~ jaar, en van de begrippen. welke, bij veelen 9
aangaande hunue Regenten. gevoed wierden, lust het OI1S,
het Schimpichrifc, woordelijk, hier in te lasCchen. Stijl. taal.
fpelding, ailes toont den grond, op welken de jammerhartige
pennevrugt gegroeid waS.
" Wie istèr foo ongevoelyck ofte moetwilleris blint die niet
;, en kan Hen, de grouwtlycke ende verdoemde vHra'lerye
i, die ons lieve VaderInm fyn gebr~uwe ende overgekome •
;. van die;gelycke Tierannye men niet gehoort noen geleeferl
" foo large de weerelt heeft gdlaen, waer in ghy Je meeste
;, part ltlSpeél: en fcholdigh fyt, helpende Cmeede die verdoemj, de filamefweringe van het eeuwigb ediél:, ende actens Vlm
,; feclufio ende gearbeydt aan die groulVelycke verraderye van
" de Wine loevefieynfche f:lare alleen uyt eygen regeerfucht
,,' en genot van de Soeveryniteyt, foekende het Iorrdycke'
,; Huys van Oranje ende Nasfouw tot de gror.dt l1vt te rOt'yell
;, ende ons en onfe kinderen tot flaeven en ContrabOtnrisf~~
" Vlm Vranckryck te maeken, fynde liever frans aU prins fi(![
,. no eèns aan in hoe beweerlycke gedeformeerde fiaat ghy
" liedens de Religie lufiitie Militie Politie neevt:lls de FInantic
.' hebt gebracht door UE. booie Regeeringh het rl'hip vun het
,J Vaderlant foo grouwelyx moeiwillens voor de wint hebt
" doen verfylen , ende noch fiell wy du:tglyckx dat ghy H~.
;, dens daer en boovcn alle vracktyck aanwent om in de Re;, geeringe te blyven, ende volgens den vertoop noch a,l, $
;, over te leeveren ofte laaten verlooren gaan, foo feggl'lI n-y
;, die een ongdouJfdycke getal fyn OE. :lan l!1I~ die alln dIt
" grouwelyck verraat hy de gemeente fuspeél: fyr, waar van
17 eenige hier onder gefpecificeert dat ghy aannants U ampe
Rrrrr
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ende bedieninge nederleyt ende Heere Prince van Oranje
fonder uytllei verfoeckt om fyne rcyfe herwaarts te willen
verbaastigen op dat andere bt.'qil~ame Patrionen en /:Iy de
gemeente niet fuspeél mogen gci!iigeert worden tot gcrustighcydt van het gcmeenc best ende per faDte van dien fao
protesteren hier meede alle voor de gamfche weerelt dat fy
fChuldig fullen fyn aan het biDet ende aan alle onheyJen die
" U machte overkoomen door de reetvaardige wlaack der
" getergde gemeellte, dit doende &c.
Hendrik hooft
Jan van der Poll
Lambert Rcynst
Nlcolaes Pancras
}0:111 blaauw
a ndries de graafr'
Cornelis \1'an Vlooswyck
Nicolaes van Loon

H~ns

bontemantel
RoereI' Ernst
J?cob Jacol'sz b.~Jlopen
Joan Corver
Pieter Schaap
Jaan Ilulsr
vVilJem bad!e\'
Cornelis Rogh.

Ondanks het vuiln3rrig verwijt van dit Lasterfdrift , liet
zich de I-leer I'ell"l\p. nevens vcde andere der gejastede Regenten, gebruiken tot de gewigtJgfl:e bezendingen, tot bt\JOudenisfe van Stad en Vaderlanl1 •. De Heer '~CHl\AP, zich in
's TJage bevindende, terwijl de Algemeene Stnaten, van hunne
Afgevaardigden te velde, cenen brief ontvingen. meldende
den inval der Franfchen in de Ove," - Retuwe, vertrok, nog
dien zelfden dag, met een affchrifE van dien brief, na Amfler.
dam, om te bewerken. dat de Vroedfchap. op de beveiliging
der Stad. bij 'tijds, de noodige ma:ltregels mogt beraumen.
Zie J. WAGENAt1R, Btfchl'ijving )'an .Amjlel'dau:.

SCHAAP EN. DeezEn 11:1am geefc men te AII1(!erdafJ1, aan de
zulken , die, bij de openbaare veilingen van vaste Goederen,
èe hoogfie bieders gebleeven zijnde, of eenig Perceel gemijnd
hebbeude, geeuen voldoenden borg kunnen fiellen tot geil oegeIl
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gen van den Verkooper. De zulken " zo dra hUil onvermogen blijkt, worden van de aanfchouwers uitgejouwd en nageblaat. Men vindt 'er, naamelijk, zomtijds, lieden, die, 'e
zij hij Willige, of bij Verkoopiogen bij Executie, op eenige
vastigheid bieden, boven hun credit of vermogen, enkel in
het voomitzigt op den plokpenning, die aan den meestbieden.
den wordt afgegee'len, en in de hoop, dat, bij het neem en
in flag. het geveilde goed hun zal worden afgemijnd. Al
vroeg fchijm deeze ongeoorlofde voordeelbejaaging, te Am.
fterdam, te hebben plaat! gehad. BREDERODE zinfpeelt hier
op, wanneer hij, ergens, in een van zijne Tooneelflllkken,
iemand doet zeggen:
Da! kl('yne Mannetje, dot op d' execucy loopt,
Ende plockjes haait op d' Erfgoet (/(1/ men ver!coopt,
Bleef g ;steravont an een groot huys havghen.

Om dusdanig;e O!~regtvaardjgheden te voorkoomen, heeft de
Wethouderfchltp eeue bepaaling gemaakt, volgens welke hij,
die dus Schaup blitft, gelijk men '( noemt, voor de eer(Je
reize met eene opJluiting van t~vee, voor de tWt>.ede maal
van drie maanden in het Rasphuis wordt gelhafe, en voor
de derde maal eene geesfding binncns kamers ontvangt. Zelf
heeft men, in '( Amflerdamfche Rasphuis, eene afzonderlijke
plaats., alwaar dusdanige misdaadigen worden opgenooten.
Zie Handvesten van Amfter4atl1.

SCHAARWEIDEN.
Deezen naam draagen, in Gooiland, zekere gemeene Velden of Weiden. Zie daar van een nader
herigt, in ons Deel XVIII. bladz. 503 enz. onder 't Artikel
GOOILAND.
SCHADé. (GASPhR) Bekend zjjn de poogingen, welke, geduurende de minderjaarigheid van Prinfe WILLEM DEN IU,
ginds en elders, wierden aangewend, ter zijner bevorderinge
tot de waardigheden zijner Voorzaaten. De Staaten van HolRrrrr 3
land,
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land. hoe zeer, gemeenlijk. den Prinfe niet zeer genegen,
J1amen, egtcr. in den Jaare 16(,7. het befluir, om den Vore,
zitti:1g te doen neem!!n in dPll Raad van Staate, doch onder
deezc uitdrukkelijke voorwaarde, dat het Kapitein- en Admi.
raalli:hap- Gene::!al, voor :tltûos, van de Stadhouderlijke waar..
dighdd zoud~n afgefcheidcn blijven, en alzo deeze hooge beo
dit:.iir,gen nimmer jn een en den zelfden perfoon zouden mo.
gen ve~el;n;gd zijn. Gelderland, Utrecht en O,'eri;s(eJ beWiUlf,C ", in dit 0; twerp, 't welk, zedert, onder den naam
van hfit't/Jf)::(- 1s iJtk':n,j [eworden. Drie G~we8tcn, Zeeland,
j7;'f'?sland en ,)':.,:; -~ L,.I;d~ weigerden hunne toen~mming,
al. 111,,"'- cp 's i~rinf\:. Z!)C:' zijnde, en r.iet ,kunnende gedoogen.
dat cl.., 7(';~elde hooge waardigheden van een ge fcheiden wierden. Van hier dat de Algemeene Staaten , bij w'!lke het Ontwerp insgelijks wa~ goedgekeurd, hunne tLIsfchenkomst te
w~rk fielden, om de weigelcnde Provincien te doen aan de
hand koomen Tot eene ll:oatelijke bezendir.g, "m dien oogmerke, na Friesldnd en Stad en Ltmde, !ie t zich de Heer
GASPAR SCHAOé gebruiken. De Heeren GASPAR FAGEI., Penfiouaris van Haar/em, en J. VAN NYENBURG • waren zijne
amptgenooten in dit werk; 'e werk vrugtloos afliep. Uit ;'~of..
de van het merkelijk nadeel vnn zulk een benl.lÎ' voor hunnen
Stadhouder, konden de beide Gewesten, door geenel'hande
drangredenen , daar toe worden ol/ergehaald.
Zie

AITZEMl\.

~CHAI'FELAAR. (JAN VAN) V3n wegen zij!le onv«tfasgdheid t
betoond in de opoffering van zijn leeven • ttll beboeve zijner
fpitsbroederen, verdient de€zc Ulan der vergeetelheid ontrukt
te worden. Hij was een Ruiter. in d:enst van DAVrn. VAN
llOURGONDm., Bisfchop van V/rec!tt, dië,' zó ais uit 's Lands
Gcfchiedenisfen be:,end is, met de St:ld van dien naam en met
Al11el's/o~:'&, eenen tijd lang., meI keEjk o'\'erhoop lag. In den
Jaar::: J 482, ZiCjl gdl:cld hebbende aan 't hoofd van achttien
of negentien Ruiters, mackte SCHAHELAAR zich meester van
de Kerk en den Toren van het Dorp B.4rneJ'eld, welk he~
met

STOU TE DAAD
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-----------~~--~~.------------------lnet den Bisrchop hjcldt. Die van Amersfoort, als mede etlijken van Nieuwket'k, hier van de lucht gel,reegrll hebbende.
voerden eenige Busfen tegen de Kerk aan, en deeden dezelve
heftig;;jk befchieten. Dit bragt de belegerden in de uirer~e
verlegenheid: zo dat ze van O'lergave bego1'uen te fpreeken.
Doch de belegeranrs wcigerèc:; van Verdrag te hooren, ten
zij SCllAFFELAA[(, op welken zij inzonderheid gebeeten waren~
aan hun;]e woede wierde opgtf)Jf~rJ. Hierom deeden ze het
volgende onmenfcheiijk voor[[d, met nevensvoeging van op
hetzelve niets te zuilen laaie;] afdingen: " men moest JAN
" SCHAFFELAAR , door de Kijk- of Kiokgaten van den Kerk·
" toren na beneden werpen, en aJ?o in de hr!lden der bele,. ge raar en leveren." Met eene edde verontwaardigilJg vall
zulk een voorae! a:mgeèaall, verklaarden de belegerden, liever
het uiterll:e te zullen wangen, dan daar toe bewillig cr. Maar
~CHAFFELdAR, ziende, hoe zeer 't op hem gemu:lt was. ea
het lot, welk alle de overigen boven 'e hoofd hir.g. voorkwam hunnen ondergang. Op den Omgang des Torens geklommen zijnde, Spitsbroedns, zeide hij, ik mOft log eonmaat flerven; ik wil tJliede/1 in ~eefJe or,gelegenheid brengen. Straks zette hij zijne handen in zijne zijden, en .fprong
alzo fioutmoedig na beneden. Hoewel zwaar gckwetu, viel
hij, evenwel, niet dood, doch wierdt" door de verbitterde
vijanden, op ftaauden voet afgemaakt.
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SCHAFFER, (GOOS~EN) was Raadsheer der Stad Gron;ngen,
en, van wegen de Provincie Stad en Lande, AfgeV'llardigde
ter Vergaderinge van Hun Hoog Mogende de Algemeene
Stanten, toen hij zich liet weigevalien, dat zijn naam onder
die der vierentwintig Regters over '8 Lands Advokaat JOHAN
VAN OLDENBARNEVELD gefield wierde.
ScHAGEN, eene Stede, of opene Plaats, in l\'oordholland,
iu '[ Noordoosten van de Stad AI}uii(Jar, de hoofdplaats van
de dus genoemde &hager - Kogge of [JeeriiJkheiri Van SchaRrrrr 4
gen.
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gen. 't Was al van ouds eene vermaarde Piants, reeds in
den aanvang der Vijftiende Eeuwe met het l'oortregt, of
Stads Geregtigheden begiftigd. Van hier, dat Sc/zagen onder
de kleine Steden van !J7estfi ies!and wierdt gerel,cnd. en, 't
eenigen tijde, At:~evaardigden ter Staatsvergaderinge heeft ge.
zonden, zo als Medemblik en andere kleine Steden, in dcezen oord der Provincie van Holland, welke nog heden ten
dage dit Voorregt genieten. Schagen, als eene Heerlijkheid,
aan eeil afzonderl!jken eigenaar behoorende , zal, waarrchijn.
lijk, daar door, dit Voorregt verlooren hebben. Zij beuzelen,
ongetwij feld, die willen, dat de Pia::s reeds voor het midden der
Vierde Eeuwe, zelf in den ';anre 334, zoude gebouwd zijn.
Met dit alles is het zeker, dat zij onder de oudflen, in deezen oord, moet [!;erangrchikt worden. Immers vindt uren
aangetekend, dat, oeder de Regeering van Graave FLORIS
DEN Ul, de Haarlemmers, in áen Jaare II66, eellig ongeDoeg.:,. (eg en (F~ van Echagen hebbende -opgevat, met andere
Kenne11lfrs, als mede met die van dikmaar , in een Verbond
traden, en in den Winter van het gemelde jaar op de Plants
eenen aanval deed en , en baar deerlijk Ilitplonderden. Veele lngezeetemm wierden, bij die gelegenheid, gevangen genomen,
na elders weggevoerd, en wreedelijk mishandeld. Uit den
vereel11gden optogt der Ingezeetem:n van twee Steden en van
verfçheiden Opgezeetenen van het platte Land, mag, met reden, worden nf~eleid, dat de Plaars, reeds in de Twaalfde
Eeuw, een aaljlI1erkelijken bloei en wei vaart moet genooten
hebben. Niet lang naa het begin der naastvoorgnande Eeuwe
telde men, te Schagen en in de Buitenbuurten, weinig minder
dan tweeduizend zevenhonderd en vijftig Inw.oollders, behalven de Dienstboden en anderen. die 'er geen vast verblijf
genomen hadden. Sedert dien tijd moet de bloei der Stede
aanmerkelijk zijn verminderd; vermits, onder eenige rijzingen
en daalingen, in den jal1re 1734, dat get(ll op dertiomhonderd
en één was verminderd.
Scf1agetJ is eene net en zindelijk hetimmerde Plaats. In 't
~ldden van daeive legt een ruim Marktveld , rondom welke
oe Huizen fiaan, en op welke drie Buurten uirloopen. De
Kerk.. welke aan dit Marktveld aaat ~ is een aanziellIijk Ge~
bouw~
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bouw, rustende op vijftien ronde Steenen Pilaaren; zij is
):JOllderdviercnzestig voeten lang, tweeënzeventig en een hal ven
VO~t wijd," en zevenënzevcntig en een hal ven voet hoog. De
Toren, geheel van fieen gebouwd, !leekt, ter hoogte van vijf.
enzeventig voeten, boven het dak van Mt Kerkgebouw uit;
bedraagende dus zijne geheele hoogte ruim honderdvijftig voeten. Men telt aan denzelven drie Tranzen of Omgangen. Behalven andere Geraaden, pronkt de Kerk, van binnen, met een
pragtigen Predik!loel, welks Kap, inzonderheid, voor een
meesterfiuk van Deeldhouwkunde gehouden wordt. Wijders
ontmoet men 'er verfcheiden Grafcomben der Heeren (!IJ Vrouwen van Schagen. Inzonderheid trekt de aandagt van den
kundigen de Grafcombe van Heere JAN VAN SCH.'GEN en zijne
Gemaalinne ANNA VAN ASSENDELFT , geheel van Toetsfieen , in
welke hunne AfbeeldzeIs, leevensgroot , nevens zestien Wa.
pens hunner Heerlijkheden, kunfiig zijn uitgehouwen. Het
Orgel is insgelijks een fraai auk Werk. Weleer !londt het
Raar/huis op het Marktveld. Van wegens deszelfs ouderdom
en bouwvalligheid. vondt men geraaden, hetzelve af te bree.
ken, en een Burgerhuis, !laan de aan den Zuidkant van het
Marktveld , tot een Raadhuis belnvallm te maaken. Dit gebeurde in den Jaare r731. Voorts heeft men 'er eene Visclimarkt. Waag en Weeshuis; welk laatfie, oorfpronklijh: oen
Klooster, bij de verandering der Regeerillge hier te Lande,
tot het tegenwoordig oogmerk wierde vertimmerd. Wijders
heeft men 'er eene Roomfche Kerk, die door eell Waereldlijken Priester wordt bediend. Opmerkelijk is het, dat de
Doopsgezinden, hoewel vrij talrijk iJl dit gedeelte van Wesl.
fi iesland , ter deezer Stede geene Verg::derplaats of Gemeen.
te hebben. Behalven den Landbouw, waar toe de omringende
land!lreek eene voegzaame gelegenheid verfchaft, plagt, van
ouds, een goed aantal Mesfemaakerijen, Looijerijen en Zilverfmeederijen, aan zeer veele Illgezeetenen, een beftaan te
geevcn. Door verloop van lijd zijn deeze Neeringen veel
verminderd •• De Regeering van de Stede Sclzagetz beftaat uit
een Baljuw, vijftig Vroedfchappen, drie Burgemeesteren,
,,:even Schepenen en eenen Sekretaris. Zelden, egter, gebeur~
bet, da~ het aanmerkelijk getal der Vroedfchappell geheel vol
Rrrrrs
is;
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is; zomtijds kan het weinig meer dan rijklijk de helft ha1\..
len.

Zie Chro/djk
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SCHAC;I:N, (De Ban Ytm) is een rredeelte van de dus genaamde Scf:agcr -li:ogg~, of lleerlijkhfid, naar de even gemelde Stede alza geheeten. BinnCll de uitgeftrektheid daar
van, èie op ruim zevc 1Hienhonderd zeverënzeventig Morgens
Land wordt begroot, ontPlOft men veeie zeer vovr:rdfeHjke
Landerijen. Reeds van ouds WUien dezelve door 't gantfche
Land vnmaard om h:!~re vrugtb~~Jhcid, en zo hoog gefchn, dat men, zomtijds, van twee tot drie duizend Guldens
voor het 1\10\gen beta2hle. Door verloop van tijd zijn ze
::ar.mcrkelijk in waarde verminder;:!. De reden hier van moet
gezogt worden in de zwaare Dijks - Molen- en andere lasten,
welke, in gevolge van den verhoogden Waterboezem , moe.
ten bet~ald worden. Van hier dat het getal der Huizen, in
!JPt tijdverloop van eene Eeuw, hon'Jerdzesendertig is verminderdo Want, daar men, binnen den Ban, in den Jaare
1632, vijflJOnderddrieël;dertig telde, bevondr men 'er, in deR
Jaare 1732, flegts driehonderdzevenënnegentig Huizen. Tegenwoordig kunnen ze \log niet zo veel beJraagen.
SCHAGEn-KeGGE. m~~ Nie1Iwdorpeto.Kogge, eene der hoofdverdeeFngen v~n IFc stft fes/nni. Een aanzienlijk gedeelte daar
van bdlaat de Schagf1 - K"gp;e, of de Vrije Heerlijkheid van
Scf:tlgen. Deeze bevat, ':Jehalven de reeds befchreevene Stede
Schagen, (!~n PO!t/N- ~Itm BlIrg,~ol'n en de Stede Bllrjil1ger.
hQ: 11, onder welke Kothorrl en Haringltuizen mede begree_
'Pen zijn, Reeds van ouds zijn de lieeren van Sc11agen vcrID33rd in 's Lands Gcfchiedenisfen. Volgei1S het algemeen gevor.lCI1, ~ou de eerHe Heer van Schagen geweest zijn, WILI.El\l, Natunrlijke Zoan Vlm ALBREGT VAN BEVEREN, geteeld
bij r.!MUA, Of, voJger.s anderen, GYSBREGT VAN ·BRONKHORST.
In den J~~re J 427, zoude Hertog PHItTPS V.~N BOURGONDIE
ue Heer;ijkheid van Schage11 aan gemelden Bastaart WILLEM
gefchon!{cn hebben. De Heerlijkheid bleef in dat GeOagt, tot
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op het overlijden van WIU,EM VAN ~CHAGl'.N, voorg~l'all"n in
dd1 J:l~re 1658, wam~eer daar van Kooper wierd! de Heer
GrORGR VAN KATS, Ileer van KOf/ijler, voor eene lomme van
tweehonderd drieënzestigduizend Guldens. Achttien jrraren
Ina,er keerde de Heerlijkheid te rug, bij verkoop, voor
eene fomme van honderdzeventigduizend Guldens, tot l1et
aloude GeDagt, in den perroon van FLORIS KAREL VAN Bl;Yli:FEN, Graave van Warfufé, Heere vnn Gourlriaan, \,,';ens 7,oon
eene dagccr naaliet. die, in 't begin deez;:r Eetl"Jile, door huwelijk, de Heerlijkheid in het Getlagt der Graa\'cn Vi\N ouTREMONT gehragt heeft. De Heer van Sclzagpn heef[, binnen
de Stede van dien naam, een fraai Slot. Het lege ten lui,
den valJ het Marktveld , van welk het, door middel v::n eel1e
Voorpoort en ruim Voorplein, is afgercheiden. midden in
~enen Vijver.
Van ouds wierdt het voor ecne :1::I~merkelijke
Srerkte gehouden; waar toe niet weinig toel1ragren de zwaara
Torens, van welke het tlog heden is voorzien. Aan oen
Schoor1l:eenmantel, op de Groote Za31, ziet men twee Pilaarcn, die, volgens eene aloude overlevering, hekragtigd dOOF
een Latijnsch Vaers van den Hoogleeranr JMRLiEUS, '( welk:
men voor den Schoorfiecn leest, weleer tot het aloude Kar..
t hágO zouden behoord hebben, en, bij de opdelving der Plli!1hooping, gevonden zijnde, herwaarts zouden zijn overgebmgr~
Wijders pronkt nog deeze Zaal met de Afbeeldingen van,vcrfcheiden Heeren van Schagm en :mdere GrontClJ. De tuin of
hoving, ageer het Slot, beJlaat eeue aanmerkelijke uitgebre;dheid. Naardien de Heeren van Schagen niee altoos 0p het
Slot hun verblijf houden, hebben ze dikmaals hun voordeel
gedaln met het verhuure!] der beplantinge, voor zevenhonderd
guldens 's jaars
hoewel een K01Jstrchilder, W:lS, cgter,
geene onaanzienlijke afkomst. Zijn Vader, PJETER SCHAiJ~N, bekleedde, van tijd tot tijd, de poste,ll van Raa d en
Schout der Stad Alkmaar, van Rekelillleester in de Gcnerali~eits Rekenkamer, van i\fgevaardigde. wegens zijl1e Gcboorie!bd, in den Raad van Staate, en eindelijk in de Verv,qdering
V~n Hun Hoog Mogende de SmaLen der Veréénigde NederlanSe[-lAGEN, (GlLLIS)
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den. Door natuur en lmnstdrifc genoopt, badl hij, door eigen
vernuft en zonder ee::lge onderrigdDg, in de Schilderkunst
gecne geringe vorderingen gem:la!;:t. In de bovengenoemde
Stad Alkmaa,. wierdt GILLIS SCHAGEN gebooren, op den vieremwintigllen Junij des Jaars 1616. Als een verllandig Vader
de hecrfchende geestl1(:i~ing des Jongelings .zorgvuldig gade
flaande, bemerkte hij, fpoedig en duidelijk, dat dezelve overhelde tot de zelfde kunst, met welke hij zelve, in de uuren
van uitfpanDinge, zijDe gewigtiger betigbeden verpoosde.
Diensvolgens den lust en het verzoek zijns Zoons bot vieren.
de, gaf bij hem tot onderwijzer, eerst den kundigen SALOMON
VAN RAVESTEIN, en vervolgens den vermaarden Paerdefchilder
PIETER VEl<BEEK. Den ouderdom van eenentwintig jaaren badt
de jonge ~C[-IAGEN bereikt, wanneer hij aan zijne zucht voldeedt, om vreemde Gewesten te bezoeken. Doch hij week.
in deezeD, af van bet voorbeeld zijner meeSte KUDstbroederen. Want, terwijl de keuze van deezen, meestal, op bet
kunstkweekend !talie viel, 1l:rekte zich zijne zucht na het
Noorden. lu den Jaare 1637 begaf hij zich na Dantzig, en
van daar, naa eene wijle toevells, na Elbingen. Na de laatstgemelde Stad vertrok hij, om dat zich " toenmaals, aldaar
onthieldt de vermaarde STROBEL , Kunstfchilder van Zijne Keizerlijke Majefreit, en naderhand van STANISLAUS , Koning van
Polen. Dewijl het gerugt zijner bedreevenhcid den jongen
SCHAGEN reeds was vooruit gereisd, ontmoette hij eene gunfiige bejegening bij den Noordfchen Kunt1:enaar; die hem nog
hooger waardeerde, zints hij eene proeve vaO zijn KUllstVermogen hadt gegeeven, met het fchilderen der afheeldinge van
ziJne- Poolfche Majefieit. Van Elbingen keerde onze jonge
Kunstoeffenaar na lJantzig te rug. lIier frartte hij, eerlallg,
in eene zwaare ziekte. Naa zijne herfielling behandelde hij,
nog eenigen tijd, aldaar, het Penfeel, wanneer hem de lust
beving, om na het Vaderland te rug te keeren.
Van korten duur was SCHAGENS verblijf te Allrmnar. Be.
vangen van den lust, om ook meer Zuidelijke deelen van
Europa, om de kunst vermaard, te bezoeken, bediende hij
zich van de gelegenheid, om, met een Oorlogfchip. na Dieppe, in Frankrijk, te vertrekken. Te land reisde hij, van
daar,
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daar, na Parijs, en vervolgens, nna een kort verblijf, na
Or/eans. Geduurende het tijdverloop van een jaar, welk hij
aldaar vertoefde, fchiIderde hij de afbeeldingen van verfchei.
deu perfuonen van den hoogfl:en rang. Het gerugt van de fraaiheid der Penlèelbehandelingen van den HoHandfchen Knl1fie~
mal', inmiddels, wijd en zijd verfpreid zijnde, kwam, onder
andere, ter ooren van den H~ere DI'. BAI.LV, Hare van '1iwy.
Raad des Konings van Frankrijk, te Panjs. Daar heen olltboodt
hem deeze doorluchtige Edelman, om de afbeeldingen zijner
kinderen ilJ fchitderij te brengen. Daarenboven vervaardigde
hij, voor den zelf:Jcn Koninklijkcn Raadsbeer , naar 't oorfpronklijke van MICIll!!L ANGELO, een Stuk, verbeeldende
eenen ST. JAN, koomende bij CHRISTUS; nIs mede, voor een en
Heere L!I TROYSIERE, een en dood en CHRISTUS, leggende op
den fchoot van MARIA, door den Ridder PAULUS RUBBEN~
oorfpronklijk gefchilderd. In de m:1and Odoher des zelfden
Jaars 1639, fiak SCHAGEN, uit Fra 17 !. rijk , n:1 Engelanrl over,
omtrent den zelfden' tijd, als ue l\'ederlanufche Admiraal MAR'
TEN HARPERTSZOON TROMP gereed lag, om tegen den Spaan.
fden Admiraal D"'2 ANTONIO D OQUENDO /lag te leveren. Hij
gaf een bezoek aan den Admiraal, die hem vriendelijk omving.
en een .Iagt aanboodt, tot het kiezen van een voordeelig oog.
punt, om de Nederlandfche Vloot af te tekenen. Van het
Zeegevegt, welk kort daar op volgde, was SCHAGEN een ooggetuige; die, zeden, van zijn oogmerk afzag, en de gelegen-.
IlCid waarnam, om met een Nederland$ch Vaartuig na de 1\1aa.
ze te zeilen.
Sims dien tijd fchijm onze Knnstfchilder zijn vast verhlijf
te Alkmaar genomen te hebben, alwaar hij in geen kleÏll
aanzien was, houdende verkeering met lieden van rang en
vennoben. Naa het fluiten van den Vre,ic met Spanje, deedt
llij eene reize door BI abant, in gezelfch3p van den Admiraal VAN DORP, en den Heere V.1N IJF. COHPUl', van DOI'drecht. Nevens de f1~eren P.'FFf!NROD~ en den Fiskaal VAN
m~:'J BROEK, bezogt bij, in den Jaare 165I, Lr/ik en Keulen.
Viermaalen bekkedde hij, in zijne Geroorteftad, den post vall
Fabrijkmeester of Bouwheer. Hij wa~ Weesmcester, toen hij ~
.in yen Jaare 1668, van zijne jongO:e ziekte overvallen wi,erdt,
wcl-
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welke. op den achttienden }unij diens jaars, een einde van
zijn Ieeven mnllkte, in den ouderdom van zes dagen minder
dan tweeënvijftig juaren.

Zie

IIOUllRAKEN, Schouwhurg der Neder.
tuntljche f(uliStj.·hildc1S.

SCH.-l.GEN, (PlETER JANSolOON) Raad in de Vroedfchap der
Stad At/mlliar, en, misièhien, een bloedverwant des l1:rakS"
vermelden KunstfchiIders, in den Jaare 1619, was een der
vierentwintig Regters , aan welken, op benoeming van Hun
Hoog lVIogende de Algemeene Staaten , hee gewigtig onder_
zoek na de fcllUld of onfchuld van 's Lands Auvok;,at, JOHAN
V!lN OLDENBARNEVELD, en diens medegevangenen. H!:GO DE.
Cll.OOT cn ROMBOUT HOGERIlEETS, wietdt opgedraagen.
SCHAGEN. (Jonkheer CrlRISTOFrEL VAN) Ten tijde als dé
Stad Ha,.rlem, in den Ja~re 1."72, door Dun FREDRIK, ZOOlJ
des I-iertogs van VAN ALVA, met een beleg gedreigd wierde,
was decze een Lid der Rcgeeringe van gemelde Stad. In de
Vergadering der Vroedfchap, voor dat het beleg eenen aanvang hadt genomen, in beraad geleid zijnde, of men zich
verdeedigen,. of met den vijand in onderhandeling zoude treeden, fiemde de meerderheid voor het laatstgemelde gevoelen.
Nevens DIRK DE FRIES, Oud- Burgemeester, en ADRI,IAN VAN
ASSEN DELFT , PenfiU!mis der Stad, liet Jonkheer SC~lAGEN zÎch
gebruiken tot eene bezending, ten dien einde, na AmjlerdiJlJI,
álwaar de Spanjaard zich thans beVolldt. Geduurende hun
áfweezen, wierden de hl!kk<óll te Haarlem ecniglins verhangen, en hadden zommigen, het v00rheeld van Mtflrden te
baate l1eemende, veeJer gemoederen weeten op te zetten tot
eene manmoedige verdcedi;;;ng. Van h:er dat Jonkheer SCllAGEN en de Heer VAN ASSEi\DElFT, bij hunne wederkom,t,
eene onaangenaame behandeling ommoeu(!n. Zo wel om flraks
gemelde reJell, als om dat zij f1t'gts eClle flaauwe hoop op
onderhanu,ding medebragtt;n, wierden zij f1raks in hegtenis gelIomen J' en daar naa, aan den Prin(è, te Delft gezonden. DE
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was te Amflerdam gebleeven. Bij hunne te regt fielling
voor Zijne Doorluchtigheid, beriepen zich de beidt! Heeren,
vrugteloos, op het bel1uit en den opgedraagen last der Haarlemfche Vroedfchap: de Prins was nn verllund, dat niemand
cenen last mogt aanvaarden, welke frriidig was met den eed,
welken hij gedaan hadr. Volgens vonnis, door W:LLEM DEN I
geveld, moest ASSENDELFf omhr.lsd worden. Diergelijk eell
lot, waarfchijnlijk, hocwtl \Vij zulks ni;!t vinden aangeeel;end f
was ook aan Jonkheere VAN SCHAGEN bereid. Doch de dood
voorkwam daar van de uitvoering. Lu gevolge der zwaare
pijniging, n, omtrent hem te werk gcCtdd, overleedt hij in de
gevange:nisk.
Zie VAN METEREN, en AMPZING BefchriJ•.
ving V{m Ilarll'km.
FRIES

SCIIAGEN. (JOAN, Heer van) Meer dan één bedrijf onf.
moeten wij van deezen Edelman, waar door hij zijne on ge·
zindbeid van Engeland vertoonde; als mede, dat hij den
Huize van Oranje, althans deszelfs bovellmaatige verhooginge, niet zeer was torgedaan. Nevens ee;Jige aanzienlijke
Staatsleden , in den Jaare J587, benoemd zijnde tot een buitengewoon Gcz2mfchap na Engeland, om a~n haare Majefreit
Koninginne ELIZi\llETH de hooge Overheid der zeven Veréénigde Gewesten aan te bieden en daadelijk op te draagen, wee~
hij dien aanzienlijken eerepost, beleefdelijk , van de hand.
Geduurende de oneenigheden cn verfchilIende inzigten, tusfchen den Stadhouder Prins MAURITS en 's Lant1s Advokaat
JOHAN VAN OLDENBARNEVELD, fronde de Heer VAN SCHAGEN
in de begrippen des laatstgenoemden; die, vervolgens, ook
badt weeten te' bewerken, dat gemelde Heer, nevens den
Heer VAN WARMOND, in het Lid van Ridderfchap en Edelen
der Provincie Holland befchreevcn w~s ge wor een. 't Z:j uit
dankbaarheid voor dit gUllstbewijs, of uit ovcrtuiginge vair
onfchuld, zeker is het, dat hij, vervol,gclls, lOen de Advo.
kmu in hegtenisre was genomen, desztifs onrl1ag zogt te be~
,verken; doch, met hoedanig eenen uidlag, tOOllt het deerlijk
loc des omhoufden grijzen Staatsmans. Nevens den Heere V.~N
ASPE-
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ASPEREN _, insgelijks befchreeven in de HoJlalJdfche Ridder.:.
fchap, op den dag der gevangenneemiuge van den Advokaat j
doorgedrongen zijnde tot in de Kamer, in welke de Grijzaart
in vel zekering wierdt gehouden. begeerde hij van de Wagten"
dat lll~n hem zoude loslaaten. Dit veroorzaakte eenig gerugl 1
't welk van Priilfe JllACRITS, die zich in een nabuurig vertrek
bevondr j vernomen zijnde, den zeI ven deedt uitkoomen, en
VOOrts beveelen, men zoude den Heefe VAN SCHAGEN en zij.
nen Vriend hun Zijdgeweer uflleemen, en voortS de beide
Heeren iJl bew3aring houden, tot dat men het goed vinden
der Algemeene Staaten zoude vernomen hebben. Doch de
Prins Stadhouder liet 'er onmiddelijk op volgen, dat men,
zijns bedunkens. de Heeren, met eene bef1raffing over hunne
onderneeming , en onder handen sting, zoude mogen ontllaan ,
zo als ook met 'er daad gefchiedde.
SCHAGEN EN DEN ENG, zomtijds ook, enkelvoudig, den
Énge, of de Enge genaamd, is eene Heerlijkheid, in de Provindë van Utrecltt. in het Land von Montfoart. Ha:!rc uit.
geClrektheid wordt op driehonderd Morgens begroot. Zij
legt ten Zuiden van Linfchoten. en [chiet , met haar uiteinda.
ten Zuidwesten van de Stad Mmtfoort, aan den rifi'!, en
paalt aldaar aan het Hollandfche grondgebied. De Heerlijkheid
is leenroerig aan de Provincie van U/recht en aan de Proostdije van Oudmunlter. Ia den Jaare I748 telde men, lil 't
geheel, binnen dezelve niet meer dan tien Huizen.
SCHAKENBOSCff. Bij deezen naam zijn bekend zekere Lanoen, ook wel eene Heerlijkheid geheeten. in Hollands gedeelte R !,jjnland. en meer bep~aldelijk in de Heerlijkheid
Peur gelegen. Rnim viif:ig jnaren geleedan , wierden deeze
Landen b",zeeten bij Jonkvrouwe ADHIAl'iA CONSTANTIN SCH!ER~
PrijvIouwe "on Tra, me12,~uizell elj I1c1Jl2enbroek, en !laa haar
overlîjden verkogt, als een onClerflijk Erfleen, aan JOllkvwuwe KATH"m:~JA I'WORTHEY, zedert gehuwd aan den Heere Mr.
m NRlK GE\"ERS. Raad in de Vroedfchap der Stad RotlerdalJ!.
voor cene fomme van achttienduizend driehonderd guldens.
De Heerlijke Voorregten en Geregtigheden van Wild, I{oni1n~n
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hen en WildernisCen, zijn aan deeze Landen verknogt. De
waare naamsreden is ons niet gehleeken. Het bijvoegzei •
Bosth, ontleent zjjnen oorCprong van het Bosclz, 't welk. vol...
gens des kundigen, van ouds, in deezen oord loude gellaan
hebben. PHILIPS, Graaf van Ligne. Heer van Was!etlaar,
Poorfchooten, als mede van Sc!talrenóosch. liet, in den Jaarè
1569, daar van eene Kaart maaken. die naderhand gekoomen
is in handen van den Schrijver der Kerkelijke Olldheden.
Volgens deeze K3art, bez3t het Bosch. in dien tijd, eene
uitgeil:rektheid van ruim zeveni!lJVeertig Morg~ns. Gelijk el.
ders, in dien oord, dus heeft men ook, zeden. het geboomte uitgerooid , en den grond in open land veranderd. Tot
eene gedagtenisCe, leest men nog, in den Voorgevel van den
Herberg, in deeze Heerlijkheid, de woorden: DIT 1s SCItAKEN130SCH.

Zie

VAN HEVSSEN,

Kerkelijke Oudht..

den.

StIiAKERLÓO,

eene Heerlijkheid, nèvens èene Buurt, 111

Zeeland, op het Eiland Tholm, aan het Regtsgebied MI'

Stad van dien naam onderhoor!?; , welke, door aankoop, daar
van eigenaares is geworden. Volgens zommigen, zou deezlJ
Heerlijkheid voor het gedeelte des Eilallds moeten gehouden
worden. 't welk allereerst, en wel- in tijden, van welke de!
geheugenis ver/ooren is. in dijk zoU gebragè zijn. Immers
vindt men, dat Schaker/ao, réeds in 't begin_ der Dertiende
Eeuwe, door' HENDRlK OEN I. Hertog van Braóant, tel'
Leen wierde gegeeven aan wr1.LEl\I OEN I, Graave 1Ian Ho/land, en MARIA, zijne GemaaIinne. De uitgefirèktheid der'
Heerlijkheid wordt op elfhonderd vierendertig Gemeten en
honderdtweeënllegentig Roeden begroot. Men vindt in dczelvIJ
geen Kerkdorp, maar flegts eene Buurt van weinige Hui,zen.
De Kerk, die 'er. in vroegere tijden, plagt te !laan, is, ze·
dert het verval dei Dorps, al voor lang afgebroken.
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SCHALKEN. (GODFRIED)

SC!li'.LKEN, (GODFRlED) Dordrechtenaar. wiens Vader dell
post van Rektor van 't Lmijnfche School bekleedde. wierdt
geboorcn in den Jnure 16+3. Reeds in zjjne vroege jeugd
gaf hij blijken van eeu meer dan gemeen vernuft. De beoef.
fening der tmllkcnnis[e, tot welke hem zijn Vader zogt op te
leiden. viel hem zo gemaklijk , dat hij, binnen korten tijd,
meer ihm gemccne vorderingen maakte. Onder dit alles ver_
tGonde zich i1:eeds eene overhellende zucht voor de SCllilderkunst. AI den ledigen tijd. welke hem overièhoot, leide de
Jongeling daar aan te ka, te. Hierom wierde, eindeiijk. de
Vader Ie rr.àde. deeze roeping der Natuur te volgen. Zijn
ecrf1e Leermces[(}r was s. VAN 1l00G~TRaTEN, de tweede GERARD DOU.
Om de behandeling des laatstgenoemden usa te
boorzen , fi~lde hij al zijn vermogèn te werk, en flaagde daar
in nict ongelukkig. De merlnvaardiglte proeve daar van vertoonde hij in een Kmrsrfl:uk, 't welk. bij de Kunstminnaars,
altooS in hooge waarde is gehouden. Het verbeeldt een leker
Spel, 't welk, ten tijctc van SCHALKEN. in algemeen gebruik
was onder de jonge lieden, wanneer zij. iu gezelfchap, zich
met elkander vrolijk manl:ten. en den naam van F10fJUltje
kO'JIn tUj Hove voerde.
De Kunflenaar beeft in bet 'fafereel
zich zeI ven verheeld. ontkleed, zo als dat Spel medebrllgt,.
tot op zijn hembd en onderbroek, en zirtende aan den fchoot
eener Jutrrouwe. Alle de overige beelden waren insgelijks
naauwkeurig geiijkendc'Powetten. Veel moeite badt hem dit
Stuk. en het fchiîderèn alleen van het Tapijt, op den grond,
een maand fchilderens gèkost. Voor 'e overige maakte hij.
geduurende zijn yerblijfin ~i~ne Geboorteftad, voornaamelijk
zijn werk van het fchilderen van Portretten, w:!3r in hij zeer
gelukkig {Jaagde-, cn waar van, nvg hed~n ten dnge, onder
de aallzienlijkfte Geilagren te Do;drecht. veele bewaavd
worden. Onder andere fprak men met veel lofs van de afbeelding van zeker l\'levrouwe SNOEK, in de gedaante van
eene Veldnimf , onder het lommer van het geboomte om Ie
rusten nedcl'leggende.
Intus[chen waaide het gerugt van SCHALKENS Knllstvermo.
gen na Enge/mld over. Derwaarts lokte men hem met groote
belofcen. Hij vertoefde 'er verfcheiden jaaren, en hade het

ge.
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genoegen dat zijn PenCeelwerk rijkelijk betaald wierdt. Wes.,;
hal ven hij, eelle a~llzienlijke fomme hebbende bij;:en verz:t"
meld, te ra:d.: WÎe,"dt, La het Vaderland weder te keeren.
doch zich nu nict in zijne \'adcrl1ad •. maar in 's Graqvel:hoge met der woon neder te z';tt.:n. llij woonde illdaur tot
op den z\:stÎl:!ndillJ November des Jaars 1706, wanneer de
dood hem wegrukte, in den onder dom van driei!~zes[jg ia~
ren. Behalvcn de reeds .gem,::!de blijken van kunstvermogen ;
wordt ook van deezen SchIlder geroemd, zijne ze!(;!zaame1
gave, om het Kaarslicht naa te bootzen , ;c welk hij zo
natuurlijk en kragtig ·wist te fehi/deren, dat het elks verwon.
dering gaande maakte. Niet minder gelukkig /laagde hij it1
het fchilderen van het d:lg- of zOllneiicht. door wiens glàns
h,j zjjne fchilderfl:ukken een zeer bevalligen lu.ister wist l)ij
te zetten.
eelle Heerlijkheid en Dorp, In het Overkwar..
In haare grooti1:e lengte 1
gerekend van het Dorp Fl'eeswijk tot aan de Vrijheid van de!
St2d ·Wijk bij DlIurJleüe, bel1aat de Heerlijkheid eene uitg€~
frrelnheld van meer dan twee uuren gacns. Zij is leenroerig(
aan de Provincie van Utrecht. Het getal der Huizen wor4t
op ongeveer hondcrdiint".vlmig begroot.
Het Do~p van d;en naum, zich voornaamelijk in de IengW
uitlh eH.ende, in cene rechte Buurt, legt niet onvermaakelijk,;
in de nabuur(c;1ap van de Rivier de Lek, van welke de Kerk
weinig meer dan een vierendeel uurs af l1aat. Het is eert
vrij zwaar KruiFgebonw, met een fpitfen Toren, en was, }11
vroep;ere d2gen, tene Paroc:liekerk. Zij heeft twee Vikarijen.
Behalvell de HervormJen • ontmoet men 'er ook Roomschge.
zinden. Nu ruim tWè'e Eeuwen geleeden , wierdt het geta'
der laatstgemelden, die Ledi'll der Kerke waren, op vier hopderd begroot. Een zwaaren ramp leedt dit Dorp, in den
Jaare 15211, in gevoige van eenen Doorbraak van den Lekdijk..
DI! landerijen, dOOf den hoogen watervloed, ovedl:roomd
zijnde, wierden zommige deJZelven bijkans allderhalven voet.
hoog met zand bedela. Het te velde ftallnde Koom wierde 1
voor een goed gedeelte, daar door bedorven. Door de ver""
Ss ss S :;I
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SCHALKWYK. (Huis U)

woestingen des Oorlogs hebben ook de Ingezeetenen
tijd tot tijd, zeer veel geleeden.

,

van

SCHALKWYK, (Huis te) een ouderwet~ch, groot en zwa:n'
gebouw, fiaande in de bovengemelde Heerlijkheid van dien
naam. een weinig ZuidwaartS van de Dorpkerk. 'Er bloeide,
eertijds, in het Sticht van Utrecht, een' Gellagt VAN SCIIALKWYK, 't welk aan dit Huis zijnen naam gegeeven, of dien
van hetzelve heeft ontleend. Wat hier v~n zij, in beiderlei
geval is het Huis van hooge oudheid. In zekeren Brief van
den Jaare 1128 vindt men eenen EGIDIUS of GILL1S VAN
~CHALKWYK vermeld.
In de Jaaren 1239 en 1240, was AARNOLD VAN SCHALKWYK Maar!èhalk van dit gedeelte van het
Sticht. Hij hadt eenen Zoon, GYSBERT VAN SCHALKWYK genaamd, die in de Jaaren 1289 en 1294 leefde. HENRIK en
BERTOLD VAN SCHALI,WYK worden, op dea Jaare 1304, ver_
meld, als, met JAN VAN RENESSE , in de Lek omgelwomen.
Het Huis wierdt. in dat zelfde jaar, tot den grond toe geflegt, doch naderhand wederom zijnde opgebouwd. de eigendom van verfcheiden agcervolgende geflagten: onder welke wij
die van ZUlLEN, NYRNRODE, VAN DER HAAR, MERTEN VAN
1\BKOUDE, DOUBLET. RAM, RENRSSE VAN ELDEREN en VAN DE
KAPELLEN genoemd vinden. Het Huis te Scha/kwijk, 't
welk aan niemand leenroerig, maar een vrij en eigen goed
is, wierdt, op den zevel'lëntwintig!1:en Oétober des Jaars 1536,
door de Edel Mogende Heeren Smaten 's Lands van Utrecht.
tot eene Riddermaatige HofHad verheven.· Van wegen dit
Huis vinden wij de volgende eigenaars onder de Ridderfchap
van het ·Gewest befchreeven: Jonkheer FREDLRIK VAN' RENESSE
VAN ELDEREN, van den twaalfden April des Jallrs 1660, tot
aan zijnen dood, in den Jaare 1666 voorgevallen; Jonkheer
GI!.RLACH VAN DE KAPELLEN, befchreevell op den drie(jntwintig!1:en Junij des Jaars 1667, en ge(torV'~n den eenendertigfien
December des Jaars 1685; Jonkheer STEVEN FREDERIK VAN
DJ: KAPELLEN, van den elfden Maart des Jaars 1691, tot den
vijfentwintig!1:en Maij des Jaars 1707; en, eindelijk, Jonkheer
EVERT KORNELIS VAN DI!: KAPELLEN, fleer "rln Houten, beo
fchl'ceven in den J aare 1745'.
SCHALS-

SCHALSMEER, SCHALSUM, SCHARDAM.

t97

SCHALSMEER , ook wel Scha~lmeer genaamd, is een droog
gemaakt Meirtje, in f{emiemerümd, bebooreude ontbr de
Heerlijkheid van {Former. De grootte daar van vinden wij
op dri~ënzevemig Morgens bepaald.
SCIIALSUM, een Dorp in Friesland, in de Grietenij van
Franekeradeel, )n 't Noordoosten van de Stad Franeker, en
aan de Geregtigheid dier ~tad grenzende. Het Dorp is klein,
doch heeft zijnen eigen Leeraar. De Toren der Kerke, een
laag gebouw. plagt, weleer, met eeg zeer digten klimmerboom , geheel begroeid te zijn; zo dat van den Toren, behal ven het fchuinfche dak. naauwlijks een 11:een konde gezien
worden. Van wegen de menigte van fchadelijk gevogelte,
welk in den boem plagt te huishDuden en te nestelen, heeft
men, voor etlijke jaaren, denzelven weggenomen. TQa Scha/rum ynne klimmerbea/11; " Te Schalfum in den klimmerboom ",
plagt een oud fpreekwoord te zijn. Ondanks ziine geringheid,
heeft dit Dorp tot wieg en bakermat gediend Vlm eenen der
grootfle Geleerden van zjjnen tijd, ULPIUS, naar den klilllmerboom CISSlEUS , en, voorts, OUl de nabijheid der Stad
Ft aneker, FRANEQUERENSIS- gelJijnanmd. Hij was een vriend
van den vermaarden DESIDERIUS F.Rt\SMUS, in het Griek~ch
·door en èoor ervaren, en, in die taaIe, Hoogleeraar aan 'e
Hoogefchool te Ef!urt. In den Jaare 154° hadt hij tot o~
volger zijnen geleerden Landgenoot SUFFRIOUS PET RI. Een
zijner geleerde Vrienden. maakte op ULPIUS het volgende
Graffehrift; waar uit i~ af te leiden, dat hij in den bloei zij.
ner jaaren moet overleeden zijn.

" M::Jrmus Me recubat juvenilibus Ulpius annis,
" Par Frifi:e Dollrre, Pieridumque deens.
" Foetibus ingenii totO inelarescere mundo
,. Coeperat: ach quaotum fpei fera Parea rapis!
., Qui tarnen ante diem fati monumenta fupr'emum
" Edidit; hrec vitre caufa perennis eeunt."
SCllARDAM, een Ban of HeerliJkheid. in dat gedeelte van
Noordholland , 't welk, meer bepaaldelijk:, bij den lliam VUil
Ss s ss 3
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SCHAR DAM , SCHARENDYKE, SCI-IARL.

nregteriol1d bekend is. In overoude tijden, toen dit gedeelte
van Holbed nog ong{)lijk meer wntcr, dan tegenwoordig bevatte, vondt men, in dcezcn oord. een Vaarwater, door 't
welk de Wesrfriesfche en Wa,cr~ndfche Meiren hunne uitloo:;:;n!; In de Zuiderzee hadden, bij den naam van Schar oekendo Het leggen van €ellen Dam zal den naam aan den Ban
en het daar in gelegen Dorp gegeeven hebben. Dit viel voor
omtrent het einde der Veertiende Eeuwe, en diende om het
Zeewater u:t de lVIeiren te houden. De geheele Ban wordt
op honderdzestien Morgers en driehollderdtwaalf Roeden begroot. Het Dorp ;8 VU!! weinig betekenisfe. Met die van
Etershe!tl heeft he~ eellen Leeraar gemeen,
SCHt,RENDYim, een Gehug't, in Zeeland, op het Eiland
Schouwe11, tot de Heerlijkbeid van Elker zee behoorendc. Het
verdient g,~elJe verdere opmerking", dan dat de inwooncrs van
de Sr'ld Ziu thee, in den Zomertijd, zich dik)l1aals derwaarrs
b('geevel~, om 'cr zich aun het leeflralld IC gaan verlustigen.
Niet verre van daar lag, eertijds. het vermaarde Klooster
JldtaJ:, eigcn:ijk Bethlchem. Men ziet 'er nog eenige overblijfzels v"n, in een groot fruk lVluurs, en een gedeelte van
eene uitgel1rekte Graft of Vijver.
SCHARL,

een zeer gering Dorpje, In het Zuidelijk gedeelte

van Frie:;land, onder de Grietenij Hefl1e1ummer O/devaart eJJ
HoutwolUJe, in het Kwartier van /restl!"go. Ondanks de ge·

ringheid van het Dorp, kan het, in de Giietenij , vijfendertig
Stemmen uitbrengen. De Buurt Laaxum, in Friesland verl;nu:lrd, om de fmaaklijke Bot, die, in de nabuurfchup, in de
:?uiderzee wordt geV3l1gen, bi.'hoort onder Schtlrl. Ook legt
niet verre vun daar het zo genaamde Rood Klif, zijnde ecne
hoogre of foort van Duin, aan den Zeekant. Niet verre van
daar legt in Zee eene droogte, in de aloude Friefche Gefcbiepenisre~, onder den naam van Vrouwen ~ Zand. vermaard.
Met de fabeltjes, die daar van verteld worden, zullen wii
Ilit papier niet bekl:ldden. Boven hebben wij reeds aangetelrend, dat de van onds beroemde Hil10riefchrijver oeco seAB.LENSIS in dit Dorp ter waereld is gekoomen.
SCHAR-
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SCHARNEGOUTUM, gemeenlijk, bij verkorting, Goutum ge.
naamd, is een Dorp in Friesland, in 't Kwartier vlln Welterg!), ouder de Grietenij Wij1llbrilzeradee!. Het legt aan den
Rijdwag, die van Lceuward,:i2 na Sneek loopt. Men telt 'cr
zevenëntwintig Stemdraagende Zaten. De omringende lande.
rijen, die weleer, ten tijde als de zo genaamde Midtle:z(Je
nog door een goed deel van de Provincie Friesland firoornJe,
door het Zeewater bedekt wierden, zijn thans zeer gafde en
veel vrugts draagende Koornakkers, In 't Noordoosten van
het Dorp, legt het van ouds verm2arde Nij(!· of Nituwek/{).{)$.
Ier; dus genaamd, in tegenUeiling van het Oudeklooster •
van welke Abt DODO htt earstgemdde, in den Jallre p30, uit
de goederen van zekereil u B Jo. L DJ deedt fiigten. De oor.
fpronkelijke benaaming was Aula Dei of Godshof. Het dien.
de tot een verblijf van Adeiijke Jonkvrouwen, die de Regels
der Cisterl'ienfer Orde volgden, en dOOf den Abt van 't Oudeklooster be!lierd wierden. Nisuwe-, zo wel als OudekJtJOster J is, zedt:rt, in eene aanûenlijke Boerderij veranderd.

Zie

WINSE:'llUS, l(1'(mijk van Friesland;
als mede Oudheden en GejJigten V{ln

Friesland.

SCHARWOUDE, een Ban, in Dregterlanrl, in het NoortllijkHe gedeelte van Noordholland. Even als S"haydllm, bOVlUl
vermeld, ontleent het zijnen naam van het aloude Watertje
Schar. De uftgefhektheid wordt op ruim honderd MorgelJs
Lands, en het getal der Hnizen op ongeveer vijftig begroot.
Het Dorp van dien naam is ·van weinig aanli.ens. Het legt
aan den Dijk; buiten welken de Kcrk, eertijds, plagt te aaan.
doch die, aan het eiude dcr Veertiende Eeuwe, door eelle
zwaare ovcr!1:rooming, zijnde weggefpoeld, ollltrent vijftig
jaar en daar IlJ<.I binnclJsdijk, wederom is opgebouwd.
SCrIAY, (K0RNELIS) Burgemeester van Gro/1i;I!CJ1. was,
volgens· oe aa~ltekenii1gen van den H~re sleep VAN GOSLII.'iGA,
eeli Fr leren' Edelman, de voornaame, zo niet de eenige aanSs s S s 4
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SCHEINDEL.

drijver, welke de Staaten der Provincie Stad en Lande hadt
overgehaald. om Prins WILLEM DEN IV, niet lang naa het
treurig einde van zijnen Vader JOHAN WlLLEM 1'&150, tot
Stadhouder van hun Gewest te verkiezen.
Zie J.

WAOENAAR,

rad. Hiflorie.

SCHEINDEL, een Dorp l"4n merkelijke uitgetIrektheid, in
de Meie";j "IUI 'I llerlogenbosclz, ongeveer derdehalf uur
gaans ten Zuidoosten van de Stad van dien naafn. Het getal
der Huizen vinden wij op vijfhonderd vijfenveertig begroot.
Ter wederzijden van eene breede Straat, op welke een groote Pomp, ten algemeenen gebruike, tIaat, zijn de huizen,
mèestal, IA de lengte getimmerd. Geen geringen bloei e'n
welvaart ontleenen de Plaats en de Ingezeetenen van de melIigte Hop, die in de omleggende landen geteeld, en, ingezameld zijnde, na elders wordt verzonden. De Kerk is een
fraai verwulfd en ruim Kruisgebouw , met eenen niet zeer
boogen, àoch egter zindelijken fpitfen Toren. Het Schoolhuis
flaat daar nevens, op een Kerkhof. 't welk van een Muur
omringd wordt. DI! Gereformeerde Predikant, die hier tIaat,
lIloet ook in een nabuurig Dorp Liempd het gewifde dienstwerk verrilJten. Een zwaaren ramp leeden de lngezeetenen,
door de woede der Gelderfchen, die, nevens de Kerk, ook
het Dorp, voor het meerendeel, in kooIen leiden. Zo zeer
waren de Dorpelingen hier door verarmd, dat de Kerk lJiet
dan door gemeene zamenwerklng van alle de lngezee enen
konde herbouwd worden. Paus LEO DE X, om den Godsdienstij ver op te wekken, verleende Aflll1lt aan allen, welke
'er de band toe wilden leenen. Sc!:e;ndel, als een Generaliteits Dorp, draagt negenhonderdelf guldens, veertien 11:uivers
en vier penningen in de neden; eenenveertighonderd dertien
guldens en twaalf !luivers in de Verpondingen, ell tweeënder.
tighondetd zeven guldel'ls, t".vee 11:uivers en vier p'enningen
in d'e Gemeene Middelen,

SCHELDE,

SCHELDE. (De)
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SCHELDE, (De) eene vermaarde Ri vier, welke een gedeelte der Nederlanden, met naame van Zeeland, doornroomt.
Haar oorfprong is in Pikardie, in den berg St. Marten ,
niet verre van de Stad Gate/et. Voorbij Kamerijk loopt zij
door Henegouwen, en befproeit, benevens Bouchain, ook de
Stad Fil/et/chien, omtrent welke zij den firoom Ronnelle ont~
V'angt, en bevaarbaar begint te worden. Niet verre van daar
een groot Eiland geformeerd hebbende, ontvangt zij , bij
Condé, de rivier Ham, loopt daar mede voort tot in naan_
deren, vermengt zich wijders, niet verre van Mortagnt,
met de wateren van de Scharpe; en D8o()rnik, Oudenaarden
en Gend befproeit hebbende, wordt zij met de wateren van
de Lis vermeerderd. Thans fchijnt de Schelde tot haare eerfte bron te willen wederkeeren , dewijl zij eenen anderen loop
aanneemende, na Dendermonde te rug firoomr. Ndbij Rupel1lJonde, vallen de Dender. de Demer, de Slenne en de Rupelfe in dezelve. Daar mede voort llroomende. Icheidt zij
Brabant van V/afmderen, loopt voorbij dntwerpen, omringt
een gedeelte dier Stad, cn formeert. drie of vier mijlen beneden dezelve, e-ene franie haven. Bij de kleine Stad ZlJnd.
"Het verdeelt zij zich in twee Armen. De eerlle Arm, zich
westwaarts firekkende, wordt de Wester - Schelde of de Hont
genaamd; hij fcheidt Vlaanderen van Zeeland, loopt voorbij
Pïisjingen door de Wielingen, -en valt aldaar in de Noordzee.
De andere Arm, de Ooster·Scheide, of ~ok wel blootelijk
de Schelde genaamd, loopt, tusfchen BJ:abant en het verdronken gedeelte van ZuidbeveJand. door de enge Kanaaien
van Kannvliet en den Agger, voorbij Burgvliet en Bergen
Ol' den Zoom, tusfchell het Land van Tholen en Z!lidbeveland, ten Oosten van de Eilanden IPolfaarlSdijk, Oost- en
LVoordheveland, en ten Westen van de Eilanden Dl/i"e/tond
en Schouwen, door den Roompot , (waarfchijnlijk naar eene
aloude Romeillfche Sterkte dus genaamd) en ontlast zich.
eindelijk, door het Peerfche Gat. insgelijks in de Noord-

zee.
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SCHELE, (RADIlOUD HERMAN) Heer Vfm Veu,brugge en
IFe/berg, Drllst vlln 2Velmuiden: man van aanzienlijke geboorte, en, 't geen nug hooger gaat, van uitmuntende perfoonHjke hoedanigheden, bij het naagellagt niet genoeg belIend, verdient, om meer dan ééne reden. door middel van
ons WoordenboeÎf, <ler vergeetelheid ontrukt t~ worden. De
Heer SCHELE wierde gebooren in den Jure 162.1. Zijn Vader, die, van wegen de Ridderfchap der Provincie Over.ijsfel, in den Jaare 1619, in de Ver!;adering der Algemeene
Staaten badt gezeelen, overleedt, tCl'wijl zijn Zoon, aan 't
Leidfche Hoogefchool, met onvermoeidel1 ijver, in de baane
der Geleerdheid en Weetenfchappen worfielde. Sedert beDoat
hij tot bet doen eener buitenlandfche reize, met het lofiijk
oogmerk, om niet alleen de reeds verkreegene kundigheden
te vermeerderen of uit te breiden, maar ook om menfchen
te leeren kennen, en den Regeeringsfotm, geaartheid, zeden
en gewoonten van andere Volken van nabij te belchouwer..
Eerst nam hij zijnen weg na Frankrijk, en, naa eene wijl
vertoevellS, onder de befchaafde Landzaaten diens Konink'rijks, na Italie. Den meesten tijd !leer hij in het laatstgenoemde Gewest. De Krijgskunde was, onder veele andere,
een tak zijner beoeffeninge. Om zich. door daadelijke ocff;!Ding, in deo Wapenhandel bekwaam te maaken, en van het
kiezen van Legerplaatzen , bet fchikken van Slagorden, het belegeren van Steden en de verdere dec!len der Oorlogskunde
juiste denkbeelden te vormen, vervoegde hij zich aan h(!t
Hof des Groothertogs van Toskan, , en nam dienst onder de
Krijgsbenden van dien Vorst. Vooral maakte hij zijn werk
van eene naauwkeurige vergelijking van de tegenwoorJige
wijze van Oorlogvoeren met die der OU~Il, ten einde om
't geen hij in beiden nuttig en dienfrig vondt bij eell te voegen, en alzo een voegzaam zamenhangend geheel te vormen.
Dit alles gefchiedde met het patriottisch oogmerk, om, bij
zijne wederkomst ill 't Vaderland, 't welk .toen nog met
Spanje in Oorlog was, hetzelve van eenigen dienst te wee~
z~n, om den reeds deinzend en vijand verder op de vlugt te
jaagen, of geheel te verdrijven. Niet onopgemerkt bleef des
edelen jOllgelings verdienfie teu Groothertogelijken Hove. Men
gaf
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gaf hem eene aanzienlijke plaats onder de Lijfbenden , die
uit ue aanzienlijkfte Hofgrooten en ltaliaanfche Edellillge1J. was
opgericht. Van hier, dat wanneer Jonkheer SCHI!LE, door
fijne Moeder, wierdt thuis ontboo.den, hij niet cl n met zeer
veele moeite zijn ontllag verworf. Zelf zogt men, door de
Il:rcelend1l:e beloften, hem tot wederkeeren te noopen, uaa
dat hij eenen keer na zijn Vaderland zou gedaan hebben. Doch
kinderpligt, ge1l:erkt door de zucht om den Krijgsdienst n;e[
dien der Zanggodinnen te verwisfelen, zegepraalde in zijn gemoed over de Vorstlijke aanbiedingen. Dit deedt den ge!eaJden JOANNI!.S PIERSON, in zekere Redevoering, zingen:

SCHELIUS ,

Hetrufti modo pr;ncipis arm/l Jcquutus,

Ma/uit ./lonidum caf/ra quieta flljui.

Nna eene vler]aarige uitlandir,heid, nam Jonkheer SCHELE
zijn verblijf op het Voorouderlijk Huis We/herg, niet ver_
re van Steil1furt gelegen. In fiille eenzaamheid be11:eedde hij
hier zijnen tijd met het leezen en beoelfenen van de Schriften
der Ouden, Hi1l:orlefchrijvers. Wijsgeeren. Digters en Redt'naars, de Schriften der beste Christen Kerkvaderen niet uitgezonderd. De vrugt dier naaril:igheid was t onder andere,
het zamen1l:ellen van een Werk over de KrijgskWlde der Romeinen, hunne Legeringen, Slagordeningett, eu 't geen verder
tot dat onderwerp betrekking bodt. Zijn oogmerk, hier iu,
was, om de hedendaagfche Bevelhebbers te doen zien, llOe
zij. door vergelijldng van de oude met de tegenwoord:ge
\V.ijze van Oorlogvoeren, hUnne kundigheden konden vemccrderen of verbeteren, en alzo met de voorbeelden van voor_
gaande tijt:len hun voordeel doen. Zo gemeenzaam behandelde
hij deeze onderwerpen, als of hij met SCIPIO. FABRICIUS,
FABIUS, CESAR en andere doorluchtige Krijgshelden, in hunne
Legerplaatzen , een geme.enzaaltlen omgang hadt gehouden.
Van geen langen duur, intusfèhen, was de rust, wdke
men den Edelell "CBELE, in de plaats ,?:ijner afzondering,
lie~
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liet genieten. Oyerijs[el wierde thans, door binnenlandfche
Staatskrakeelen, beroerd. Om deeze tot bedaaren te brengen, zo niet geheel te !tillen, oordeelde men, geene dienftiger toevlugt te kunnen neemen dan tot den raad, den mond
en de pen van den geleerden Ridder. Ook was deeze niet
zo verkleefd aan 'e mlle oefft!nfchool. dat hij zich zoude onttrekken om op woeliger toaneelen te verfchijnen. Gelukkig
flaagde hij in 't volbrengen der opgeleide laak, en gedroeg
zich als een ijverig voorl1ander der Regten en Vrijheden van
zijn Vaderland.
Naa deeze eerfl-e proeve zijner bekwaamheid, tot het afdoen
vnn zaaken , 's Lands oirbaar betrefrènde, wierdt de Ridder
SCHELE tot nog gewigtiger \verk geroepen.
In den Jaare
16sI, verfcheen hi], van wegen de Overijsfche Ridderfchap,
op de Groote Vergadering, aangeleid , om, naa het fluiten
van den Vrede met Spanje, 's Lands Regeeringsform op een
vasten voet te brengen. Als een blijk van 's Mans edelmoedigheiJ vinden wij aangetekend, dat hij, om 's Lands Kas te
fpaaren, de kosten, noodig rer goedmaakinge van de wa ardigheid des perfoons , welken hij aldaar vertegenwoordigde.
uit zijne eigen middelen droeg, en, 't geen hem, deswegen ,
van Lands wegen was toegeleid , grootmoedig van de hand
wees. De zelfde geloofwaardige getuige, welke dit verhaalt,
voegt 'er nevens, dat de Ridder SCHELE even eens handelde,
zo dikmaals hij, zelden, van wegen zijn Gewest, in de Hooge Vergaderingen in 's Grl1tJyenhage, zitting heeft genomen,
of met eenigen anderen eerepost bekleed was.
Het konde niet uitblijven, of de edel denkende en doende
Ridder moest, door dit alles, de algenleene agting zo wel
als het vertrouwen zijner Landgenooten wegdraagen. Men
zag hier van, 't eenigen tijde. een zeer merkwaardig 'en
fpreekend voorbeeld. Het Drostampt van 15fo/muiden. eene
der aanzienlijkfte en voordeelig!le waardigheden in Oyel'z'js!eI,
zijnde openg~vallen. zag men, wel haast, eene menigte Amptbejaag ers ten voorfchijn treeden , door kuiperijen, omkoopingen en andel'e ongeoorlofde middelen na dien hoog en pOit
dingende. Onder .iit alles zat de Ridder SCHELE !lil. Nogth ans. zo groot was de aJgemeene overtuiging omtrent " Mans
veJ'o

SCHELE. (RADllOUD HERMAN)

205

verdienfte. wierdt hem ie waardigheid, met eenpaarige lt:em..
men. opgedraagen. Niet lang overleefde hij deeze verheffing.
Weinig meer dan twee maanden badt bij het Drosrampt be.
kleed, of eene brandende Koorts ontrukte hem aan zijne
Vrienden en aan bet Vaderland, op den zestienden lunij des
laars 1662, In den ouderdom van nog geene veertig jaaren.
Te Borne, een Dorp in TWl!nte, wierden de !loffelijke overblijfzeIs ter aarde befteld. De beroemde U/reehtfohe Hoogle-ernr, ]OANNES GEORGlUS ORlEVIUS vereerde des R.idders
naa~edagtenis met eene ftaatelijke Lijkrede.
Om het Karakter en de denkwijze van delt Ridder SCHELE
een weinig meer van nabij te doen kennen. lUst het ons, van
zijne uitgegeevene Schriften eenig v:rlllg hier nevens te voegen.
Het eerfie Stuk. door bem uirgegeeven. toen hij fleg~
den ouderdom vaD vierëntwintig juren hadt bereikt t voçrde
tot titel Protnp#cus de P4ce ad Chrislianos Principes, of
AanJPooring van de Christen Yorflen tol Vrede. Het hooflidoel deezer Verhandelinge was, om de dwinge/:mdij en overheerfching van veroverzuchtige Vorften te keer te gaAn. door
aan te toonen, dat de waare grootheid van eenen Vorst niet
gelegen is in de uitbreiding van 2ijn gebied t masr in de hepaalillg van de overgeërfde heerfcbappijen binnen vaste en
onbetwistbaare grenzen, het beveiligen van den Vaderlijken
grond tegen anen geweld en overlast, het venekereD van d~
rUst en dG vrede van Onderdaanen en lnge~teuen, en het
regeeren volgens aangenomene billijke wetteb. In een ander
Vertoog, insgelijks overvloeiende van fpreekend.e trekken van
de zucht tot Vrijheid, fchecs ce de Ridder de Oor;;;aaken VIIII
den eerften EngelIcken OO,"to.g. Hij geeft, in dit Vertoog J
een naauwkeurig verflag van dien Oorlog. den Algemeene
Staaten der Veréénigde Gewesten, op de onregtvaardiglle
wijze, aangedaan; rcbelst, 1I1et leevende kleuren. deQ trotfcben
overmoed en kwaadaartigheid der Britfche Natie, en hoe de..
zelve, enkel uit nijd en afgunst tegen den bloei en welvaarc
der Nederlanderen , hunnen Koophandel zogt te bederven J
door hen te overvallen met eenen onregtvaardigen Oorlog.
niettegenilaande de Algemeene Staaten , dooç allerlei middl!len-~
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zelf van zagtheid en toegeevendheid, dien Van den halze hadden zoeken te fchuiven,
:r.::1!1 de bekende onuerneeming van den Stadhouder Prinfe'
WILV;M DEN J[ tegen Amflerdam, hadt de Ridder SCHELE
zitrJllg in de Vergadering der AJgemeene Staaten. Sedert gaf
hfj een Gefcbrift in 't licht, Libertas Publica, of de Gemeerif! 1/., If~eid door hem bCilteld, en naderhand, in het Nederdulr,çch, meermaaien herdrukt. Uit den doorgaanden inhoud
bEjkt oat de Schrijver een mail was van eene leevenruge verbr::ddingskragt, en, om Zijll doelwit te bereiken, zich, bit
wij:1en, uitdrukkingen liet ontvallen; die van fcherpheid niet
konden worden vrijgefproken. Uit de volgende aallhaalilJg zal
de Leezer daar van een denkbeeld kunnen vormen. Als Lid
der AJgcmeene Staatsvergaderinge de pen vOèrende, laat hij"
onder andere, zich in .deezervoege hooren: " Wie is 'er.
" die geen' geheugenis draagt van het geen.. voor korre jaáren
,. gebeurd, in 's Lands gefchiedenisfen voortaan onbekend
" moest zijn! Wanneer de Stadhouder. op eigen gezag. en
" zonder bevel der Staaten , het KrIjgsvolk tegen de vermoG"gt'udlle Stad van Holland heefe kunnen 113nvoeren; en,
" è:.menboven. de Afgevaardigden van zammige Steden geIk meld dit egter niet, om den Jongen
" vllngen zetten. ~, Vorst te befèhuldigen. Hij hadt ver1land, en, naar zijne
.. ja.aren, eene neiging tot de deugd. zo dat, ware hij niet
" in handen van de ondeugendfte Leernreesters gevallen, .hij
" een braaf man geworden zou zljn, en de verdienfhm van
.. z'in~ Voorouders, jegens deeze Landen, mogelijk geëvenaard
,t hebpet1. Neen! Die, Die, zeg ik, moeten befchuldigd
" worden, welke den Vader fchandelijk vleijende , ten einde
., bun Hof te 'maaken , den Zoou voor de juar.en, in welke
" het verfiand behoorlijk rijp wordt, tot zo hooge eeramp,. (eu en magt verheven hebben. Die, voor dat het bleek,
" werwaarts het Vorllelijk gemoed zou overhellen, de oort> zaaken geweest zijn, dat de Vaderlandfche Vrijheid iu de
" waagtèhaal gefield, en een erfdeel wierdt van den Stadhou" der. hij mogt dan zijn, wie hij wilde. Die., UIt kruipende
" hlUghartigheid, gedeeltelijk ook door eene vuig.e infchikke.,. liJldleid, of uit fchalldehjke inzigten, hem in dien Haat ge.
" Held,
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field, en die gedag ren ingeboezemd ~lebben, dat hij alles,
wat hij begeerde, vermogt, en wederom alles vermogt,
wat hij begeerde. Wij zijn het die, in de St:Id van Am{lerrJam, de gemeene Vrijheid naar het hart gefl:ooten; die.
in de Perfoonen der gevangene Staatsleden , de wetten vertreeden hebben. O@e mond, heeft hem nog, na het beftaatt
dier reukeIooze euveldaad, gevleid; onze befluiten hebbel1
,t 'hem geëerd, als hadt hij, hier door, het welzijn van den
" Lande bello.rtjg~ I ja! hij is door ons, bij openbaare brie_
" ven. 'er plegtiglijk vaol' bedankt geworden. En zij die
" -nog het mees'!: aan de Vrijheid kleefden. maa'kten zjg door
,. hun llilzwijgen miedft.adig. En dit is dan het uiteJnde der
" tl:ervende Vrijheid geweest! De Vorst Wl'zogt, naderhand,
" uiets, 't geen -hij niet hadt kunnen gebieden; hij begeerde
" niets. of was verzekerd. dat het niet geweigerd zou WOl'., den; hij deedt 'lliets, 't welk niet yiiogs en bijna ee der.
" dan het gedaan was, wierdt goedgekeurd. 't Valt derhalven
" gemakkelijk te zeg(;en, welke onze toefiaod geweest zoo
,t zijn, indien de St;d bij verrllsÎtng ingenomen. en alles,
" naar wensch, gelukt ware; daar ook zonder dit, onaange" zien de aanfiag te loor 1iep, de vrijheid van fpreeken ner" gens meer dan bij het gemeen, bij b.et geringfl:e foort der
~, Burgeren , belPeurd wierde. Deeze tijden heeft ons Vader" land moeten zien! en wij hadden nog reden den Jongeling
" te bedanken. Hij fchaamde zich het gebieden meer, dan
" zijne kruipende Slaaven het gehoorzaamen! Doch dat deeze
" haatelijke, gebeurtf!I1Îsfe:a VOOl'CS voor altoos in het duistere
" begraaven wordeh."
Behalven de -bo\l.fngemelde Schrifren, die bij 's Ridders leeven het licht zagen. vondt men 'er, onder zijne naagelaatene
-Papieren, eenigen, die voor de Drukperfe -gereed lagen. Zij
kwamen, bij Uiter1len Wille, aan den ~oon van zijnen Broéder, KkREL OTTO 5CHELÉ, Beere "an Veenb!'uggl, en uit
. handen ·van deezen in die van GOOSWYN HOOG ERS • eerst Rooglcerllltr, naderhand Burgemeester te Deventer, die de uitgave
daar van bezorgde. Onder .ndere vondt men 'er eene Verhandeling Je .,ure Imperii, of Over het Regt "fln Opp.,.
mogt. Zij was ingerigt ·tegen bet Boek van den ge,leer.dm
"
,)
"
"
"
"
,.

CLAU-

208

SCHELE, (RADBOUD HERMAN) ant.
,-

die de zaak des omhoofden Konings- van
I, op zich hadt genomen, en tegen d'e
Parlemems- of Gcmeenebestgezinden zogt te verdeedigen. Naar
de gedagten van onz~n Ridder t was SALMASIUS een Prediker
van Slaavernij~ en ondel'drukkinge der regten van het Menschdom. Zijne Vrijheidsliefde deedt hem de pen opvatten, in
het boven genoemde Ge[chrift,. 't welk hij aanvangt met dee.
ze woorden: " Onlangs ver[cheen in ons Nederland een boek.
~, dat, hoe verfoeHelijk en vloekwaardig, den fchoonfchijnen~
" den titel voen van Koninglijke verdeediging; daar het de
" affchuwelijkil:e en goddelooste bedrijven der Koningen. (een
" gevoelen waar van zelf de woeste en tot dienstbaarheid
" geboorene en gewende volkeren een affchrik moet hebben)
~, als een KoningIijk regt befchouwende, alles aan de wille" keur van dien AlieenheerC«:her onderwerpt; even of het
" verdeedigen van de geheiligde Hoogheid der Koningen beo
" llondt in het vertreeden der regten van het geheele MenschJ' dom."
Zie de Poorrede voor de Analeêta Re!gil;a van den Heere Barman, in
welke de Staatkundige Verhand\!lingen van den Ridder SCHELE, in de
LatijnCche taaIe, voorhanden zijn.
CLAUDIUS SALMASlUS,

Enuland,

KAREL DEN

SCHELLAG , eene aloude Heerlijkheid, nevens een Dorp van
(len zelfden naam. in de Provincie Zeelond, op het Eiland
WnlchCl er;. Van de Kerk met haar toebehooren, is tegenwoordig niets meer dan liet Kerkhof overgebleeven.
SCHELLING, (TER) een Eiland, gelegen Westwaarts van de
Provincie Friesland. tusCchen de Eilanden Plieland en AmeJand, en 't welk ten Oosten van de Zuider- en ten Westen
"au de Noordzee befpoed wordt. Deszelfs grootlle breedte
is van het Noorden na het Zuiden. De uitgeftreluheid kan
niet naauwkenrig bepaald worden t om dat het aan geduurige afCpoelingen onderhevig is. Aan den Westkant ontmoet
men, &inds en .elders, zwaan: en hooge Duinen, welke hetzelve
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telve tof een Bolwerk tegen de Noordzee verfl:rekken. EI.
ders moet het, door middel van zwaare en kostbaare Dijkwerken, befchermd en bewaard worden. Om het verftuiven
en overl1:ortell van het Zand der Dui ncn te Vaal koomen , be~
diellt men zich hier, gelijk ook op andere plaatze!l. aan de
NederlandCche Duinen, van een zeker plamgew:ls, welk meh
Helm noemt. In het Zand knn deezc dorre plant den gepas"
ren wasdom bekoomen, om a',n den !osCen grond eenige fl:ee.
"igheid te geeveli. Vol~elis het verhaal der aloude Kronijk..
fchrijvers, zou dit Eiland, van ouds, veel grooter uirge.
firektheid gehad hc::bben; die, egter, bij mangel 113n naauw..
keurige berig ten , niet duidelijk kan bepaald worden. Zekerlijk
zal het, even als de nàbUl.!ribe Eilanden Flie/flnri en Texel,
op een aanmerkelijken affland in de Noordzee hebben uit..
geloopen; als ml:!de, ten lij de als de Zuiderzee mindet
uitgcfl:rekt was, veel nader aan de Vriefche Kust gegrensd
hebben. Hier en daar vindt men 'cr zeer. goede \Vei- ell
Bouwlanden. De Duinen l1rtkken ter woonpJaatze van eene
groote menigte Konijnen. Ook heeft men 'er eenige Vogelkooien. Van wegens den wislèlvalligen ilaat des Eilands. mag
men geene vastbepaalde opgave venvagtcn van het getal, Zei
der Huizen als der Opgezeetencn.
Aangaande de Gefch:cdenis en de lotgevallen deezes Eilands
ontmoeten wij, alleenlijk, de vol,:;cnde narigten. Toen WIL~
tEM VAN NI\I\LDWYK, Stadhouder van Hvlland, in den Jaare
J 37 3, regen de Vriezen den Oorlog voerde, deedt hij tevens
eenen inval op Ter Scheil/til, 't welk deerlijk uitgeplonderd
en p!at gebrand wierdt. Uit welken inval, om dit, in 't '(loor..
bij gaan , aan te merken, wij een bewijs mogen ont/eenen 4
d:tt het Eiland, in dien tijd, z:ch verder Oostwaarts na de
FrieCche Kilst moet hebben uit;;efl:rekt; als zijnde thans de
{Intand ttlsCchen beiden zo groat, dat dezelve niet dan bij
helder weder kan overzien worden. Om tegen nitlandCchè
aanvallen gedekt te zijn, verkreegen onze Eilanders, van de
Berragen WILLEM en JAN VAN BEYEREN, als mede van Her.
tpge JAN VAN BItAIlANT. Brieven van Vrij waarin ge , volgcn~
wdke zij van de Ingezeeteneu van Holland, Zeelond eO
Prit!slnnd " onbcflhadigt zouden blijven en van den Capi!rill
XXVI. DEEL.
Tntt
" VIll1
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.. van Stavoren onbelloket." In deeze toezegging wierden
die van Ter Schelling bevestigd, door Hertog PFlILIPS VAN
BOURGONDIE, in den Jaare 14~3. Ondanks deeze toegezeide
befcherming, fchijnen de Opgezeetenen des Eilands merkelij~
ken overlast te hebben geleed en van de Burgers en Inwooners
van de Steden EI1khrtizen en M~dtmblik. Immers ontmoet
men e~n bevel van den zelfden Hertog, van den eenentwÏI.tlgfl:en Maij des Jaars 1441, volgens 't welk de gemelde
Eilanders nil:t meer moesten befchadigd worden, allO zjj ~
tot dien tijd toe. den Graave betaald hadden, 't geen zij
fchulciig waren jaarlijks op te brengen, en bij 't welk ook
àen Kastelein, Burgemeestcrcn, Schepenen en Raaden der
genoemde Steden gelast wordt, om raad te fchafrèll en te
wege te brengen, dat dezelven regt ge[chiedde, en de fchnde
vergoed wierdt, welke de Poorters en Inwooners hunner
Steden veroorzaakt hadden. In laatere tijden [chijm het Ei.
land Ter Schelling tot den rang van eene afzcndcriij1\e I-leerijkheid verheven te zijn geworden. de Heeren of eigenaa~s
,van welke geen gering aanzien of vermogen hadden, zelf bij
uitlandfche Koningen en Vod1en. Dus vindt men vermeld
zekeren VOLKERT REINER, als Heer van het Eiland Ter Schel.
ling, die, omtrcm het Jaar J 480, met KOi1ing EDfMRD DEN
IV van Et/geland, een Verbond van wederziJdfche vriendfchap
en ondetlingen Koop!1andel Ooot. In laatere tijden is de I-leer.
lijkhe.id van Ter Schelling bezeeten bij die van den Huize
VAN ÁREMBERG, uit hetweik dezelve, bij verkoop en overdragt, gekoomen is aan de Stunten van Holland en IFestfries.
I,md. Onder de algemeene rampfpoedige lotgevallen des Eilands moet ~eteld worden. de verwoesting, door de Engel.
fehen, op den twintigllen Augustus des Jaars lCM, aldaar
aallgtrigt. Met eenige lig te Vaartuigen geland zijnde, fiakcn
ze den brand in verfeheiden Huizen, in het Westelijk gedeelte
des Eilands, en !tiden ze in kooIen. Doch deeze fcbade
wierdt fpoedig herfield ; het vermogen, door den Koophandd
en Scheepvaart verkreegen, fielde de Eilanders in !laat, om
de afgebrande Huizen, biniJen korten tijd, onder eene be~
tere gedaante, uit de as[clie te doen tcn voor[chijn koomen.

Het
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Het Eila:Jd Ter Sdeil;11/r wordt verdeeld in Oost-Ter Sche!~
ling en West-Ter Scltdlil1({.
Elk deezer afdeeIingen heefe
haaren bijzonderen Regtb311k, beUaande ieder uit twee Burgemeesteren en zeven Schepenen. Beiden, evenwel, hebben
een en Drnsfimd gemeen. Onder de eerfle afdeeling ontmoet
men de Dorpen Mit/;/and en lJOOrl1, die ieder eene Kerk *
doch te zamen eel:cn Leeraar hebben. In de andere afdeeling
legt het· Dorp Treite' end; he, is ongelij k grooter dan de
eerstgenoemd!.', hoewel het, met vee Ie moeite en zwaare kos~
ten, t-egen de afrpoe1il1g~1l der Zee moet befchut worden.
Behalven de Kerk derHeyvormden, ontmoet men hier tweel
Vergaderplaatzen van D;'~l'sg,'?itlden. Aan de Noordzijde van
dit Dorp fiaat een ZW~:lre vierkante Toren, hoog tweehon.
derd en achttien voete!, ; nu bijkans twee Eeuwen geleeden •
te weeten in den J:me 1594' gebouwd. Hij is bekend onder
den lJaam van Brandaris van l".:r Schelling, en dient toe
eelle Leiàfl:ar bij nacht en eene Baak over dag, voor de Sche.
pen, die de Noordzee bevaaren.
Zie Tfgetl1VOfJrdige Staat Vtm Holland,
Deel VIlI.

Scrmr.LTNGIIOVT, een Dorp, of liever Stede, in het gedeel.
te v~n NOOl'dholland, 't wrlk bij den naam van Dreg/er/oml
bekend j!;; een weinig ten Noorden van de Stad Hcorn, ni~t
verre van den Zee.Jijk, a:m de Zuiderzee, Bij Handvest van
Hertog ALIllUGT VAN BEVEREN, Ct aave 'MIl Ho!/rmrl, wierdt
Schelli;,gnout, in den Jaarë 14°2. met Stederegt begifdgd.
en verkree;r, ten zelfden tijde, de vrijheid, om, behalven
eene Jaarmarkt, weeklljkfche 1\1HkcctJ te mogen houden. Meer
dan hondci'd jnaren was de Plazls toen reeds bekend gewet:sq
MELIS STORE gewaaf:;t daar V3n op het Jaar i 28 2; verh ,alen de ,
hoe Graaf r~~0RIS DE V, eene Vloot, met Zeeuwen bcn,and,
hebbende uitgerust dezelve op de Westfriezen afzendt, en
voortS zijne m:tnfch:lppen,- bij TYijdenes, hebbende doen nan
lalld treeuen, bij Schelling/zout tot een hoofdtrefl~n met de
FrirzCll kwam, en, naa een h2Vig gevegt, dezelve op de
Tt ([ t ::
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Df onderllOorig Rt'gcsgebied, ruim zevenhonderd drieë~zestig
Morgens. Het getal der Huizen konde, bij de la~tfl:e opneeming, nog geenc honderd haaIen. De Huizen {ban op' eenigen amand van elkmxler. als beÎJaonde, in de leng:e, ee11e
fireek van zeshonderd Roeden. Men heeCt 'er eene Kerk,
di,~ door haaren aflOuderlijken Lecruur wordt bedielld. Midden
in het Dorp Gaat een hoog Gebouw, van fieenen' opt!emetzcld; het heeft z(!er zwaare dil;ke muuren, en groote ovèrwtlfde Kelders. Men noemt het (Ie S:ee1Zcn - [{mllfr. en
fch~ijft daar aan eene hooge oudheid toe.
I3thnlvell den
Schvut, bel1:aat de Regeeril15 der Pl:utze uit twecërdertig
Vroedfchappen, twee Burgemeesters, zeven S;:llépen en eenen
Sekretaris. Volgens de oorfpronklijke Voorrcgwn. heeft t~
ScheJ/inghout, omtrent het verkiezen van Dl.lrgemeesrcren,
eene bijzond,~rheid plaats, welke wij, als finaakende , ccnÎgermallte, naar eene Volksregeering, niet kunnen nala;;ren. hier
aan te tekenen. Tegen den laatflen dag van bet jaar, worden
bondcrdëntwintig Poorters, boven de twintig jaaren oud, ( indien 'er zo· veel en zijn, worue,;dc 'u thr.r..' vaam' l'jks de
helft gevonden,) naa Jat alvOOfC'l:s hllllik lmamen zi-n 0p;;e·
fchreeveiJ, door den Bode, op het lC:ll;::wf, bij een geroepen. Hier worden hunner allt:ll N:wmen op ~fWljderlijke
briefjes gerchreeven, en deezc vc,vo!gen5 m eenc B01s((::he
I!cfioken. Schout, lJur&emeesrers en SCh<:P'~IJGl :rd:hn ieJ~r
één van deeze brictJ~s, en dus te zam<.:n t;t"l in ;,e:':11. Nog
lweemaalcn wordt deeze zciCJe trekking herlJ:::lld. De denis
dus uitgetrokkene perCvonen zijn, vuor dit 1l:~,~1, Kiezers.
Allen gezamentlijk, dour den Sekrc,,,ris, op hN Rnadhnis
geroepen zijnde, doen ahlaar eeue verkiezing van Burgemeesteren, bij meerderheid van fiemmen. Indien 'er eelle of m~\::r
cpenttaanàe plaatzen in de VroedCchnp zijn, limmen dezelve,
door de nieuw verkoOlcne Burgemeesters, worden aar.gcvnld.
Zie Handvesten van Schellirgho!f/; als
mede eb onijk ~'tm Sc1tlgen.
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SClIELLIIIIGWOUDE,
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nevenr, R<1tdsdor;lJ, ZlIirlerwoude, Lands-

Su n der dm p en j),.oek. een d~r z,t:;~ 'rJofiidorpen van

UTaterland. Onder den Reg~û an van dit Dorp b':hoort liuik_
po!'!!, met de /7od,.'i;k, een bckt:ndt"n Uithoek in het Y. fchietende LOt op een kleinen aftland vail /lmden!am. In de Lijst

der Verpondingen is de gehe~!,,~ Re;:;!sb~;'l VO'lr vje~h:nderd
vierëtlzeventig MorgenG en vijf::n;~clldg Rc'E"jen anJgelcnree_
ven. In overoude tijdcll Zdll dit Regts;;:;::!Jkd eene grootere
uitge(lrekthdd gehad hd'ben, ten tljce, naamelijk, als men
meent dat de Waterlalldîche Dijk veel dieper in het Y lag,
en van Scl1eIHligwoude, vo',rb:j de plaats, alwaar thans Nieuwenda/n legt, en 't wi';k in laatere tijden wierdt gebouwd y
zich [Ot aan Buikjlord u:lftrekte: dit zou de reden zijn, waar.
om het laatstgemelde Dorp onder den Regtsban van Jcl!ellil1tJ~voude behoort.
De algemeer,e Regec,ing belhat ult vier
Burgel:1eesteren en twintig Vroe0fchJppen, de helft van ieder
van wdken uit de u'ee f;enocmde Dorpen geko()zu] wordt.
Van de Vroedfchappen, welke SdJelliiiflVII'!Je uUi!vert, moeten vijf uit het Dorp zelve, Vijf uit de nuurt vcrkoozeR
worden, (\ie am Dil; genJ"1n grenst, en geme~l1lijk begreepen
wordt, daar olJder tc: be1-.OUl en, doch dgcrd:jk ~an 'e RegtsgebieJ van gemelde Dorp onderhoorji~ is. De GfllJeene Vitrf~baar w::lrdt b.:fpannen te S.he!!ZVlf!!I'OUr!e, alwaar het l{aadshuis is. Dit DOïp kr;r Uólll Jell Y" of W:Jterlandrchen Dijk,
fchuin over de Stud /11....1 ~/ 11:;'.'1, in 't midden en genoeglaam
op cvcn groeten am.md, te wecten van een ldeill half uur
g':l\ilS, V~ll de Dorpcn IJUrgCI dmn en Nie~wer;dam.
Het is
verrc w.:g het ldeinfie der zes Hoofddorp~n, hij kans de helft
kleiner o.an het oliderhoorig Dorp lJuikjloot. [-lier telde men,
in den Jaarc i '.W, hUIltkrdncger.ënveertig, en te Schelling_
U'oude negt; acinclltachdg Huil :Il. Deeze, vet:al klein en
van weioir: :1Jlllkns, Haan, l~llgs c!':11 binnenkant van den
Waterl~nJ!(;i1ell DiJk. iJl eelle {"C,He flrt::ek gebouwd.
De
Kerk is Jliet groot. met e~n U:Ï': fpits Torentje. Van wegen
h~t aangen2um gt'zigt, (. "er :,c[ Y, op 11~n Diemerdijk en
ÁmJlerdam, piagt rr::; .. 'er, in vroegere djd~fJ, c<:nige kl~ine
Buitenplaatsjt:d te hehben, na!] Burgers en ]nwooners dier
S,ad toebehoorenue. Doch het getal van deeze is allengskens
Ttat 3
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verminderd, en zijn dezelve thans, op ccnige weinigen na,
in hunne voorgaande gedaante, niet llleer voorhanden.
SCHELLINKS , ( WILLE!\!) een vermaard Nederlandsch Kunst.
fchilder, van de voorgaande Eeuwe, gebooren te Am)1erdam,
W2arfchijnlijk, want den tijd daar van vindt men niet naauwkeurig aangetekend, in of omtrent het Jaar 1634, Naa zich,
in zijn Vaderland, geruim en tijd. in de kunst te hebben geoelTend, bekroop hem de zucht om vreemde Gewesten te
bezoeken, met oogmerk, onder andere, om, door dit middel, zijne reeds verl,reegene begaariheden no2' verder uit te
breiden, of nieuwe re ve~z3mden. Eene gUlJfij~ge gelegenheid
daar toe boodt zich aan, doordien rij wifrdt aalJgezogt tot
reisgenoot van den Heere J.\lwn THJERRY de JOlige, op de
reize, welke deeze vo.,n<LlIld'S was te doetl door de VOOfnnamfte Zuidelijke Gl WCHCJ! vJO Europ3. De reize nam eenen
aanvang op den ve"Hil;ndeu I\p il des Jaars I66r, en duurde
tot den vier, .. fwl!ltig,l1en AUe,!lStllS des Jaars 1665. Geduurende dit IJJJV!~rloop van ruim vier j"arcll, bezogten zij Engeland, FrtmlrriJk, Ila.i'l, Siei!le, lVhJtil, Zwitzerltmd,
DuftseMand elI n <.!l'r andere Landen. Overal, in deeze Gewesten, bezag SCHELLINr{S, met een fchilderkllndig oog, de
ntcrkwaardigfl:e bijzonderheden, en maakte aüekeningen van de~elve, als mede van verfcheidcn Sreden, Kail:eelen, Bergen,
Schepen en meer andere voorwerpen, welke hij dagt J hem
in 't vervolg v~n diemt re zullen weezen. Naa zijne wederkomst van de uitI:mtligheid, fchijm hij zich te Amflerdam te
bebben neerGezet. Hier fchilderJe hij vCl'fcheiden nukken,
die van de KUllstminnans gretig gezog' wierdt:ll. Onder zijne
groote fiukken wdae inzonderheid de amdngt, eene Schilde.
rij, verbeelJende het te fcheep gaan van Koning KARn DEN
II, aan het Hollandsch fhand, om zich te bcgeeven na de
Vloot, die zich in 't verfchiet vertoont, en met welke hij
na Enf!.elan{1 zoude ovcrfl:ei:kcn, om den throon diens Ka.
ninkrijl(s te beklimmen. Het Stuk was inzonderheid bezicns
en hebbens wa~n.jjg, om de menigte van kleine beeltjes,
troepswijze , langs het Strand en op de Duinen verfpreid,
verbeeldende zo veeJe nieuwsgierige aanfchouwers van des
1\0-

SCHELLUINEN, SCHEL TIUS. (NICOLAUS)

!l I

5

Konings fcheepgllng. Ook zag men, ginds en elders, eene
menigte Koetzen en andere rijtuigen. Onze KunstrcbildCl'
overleedt in zijne Geboortefiad, op den elfden October des
Jaars 1678. Hij hadt eenen jonger broeder, DANIEL SCHELLINKS genaamd; deeze oefFende ir.sgelijks de kunst, doch Ieide zich voornaamelijk toe op het fchitderen van Landfchappen.
Hoij overleedt op den ~httiendell September des Jaars 17° I.
Zie

HOUBRAKEN ,

Schouw/;. der Nederl.

f{urm!,hildels.

St::HELLUlNEN, een Ambagt, in Zuidhol1:llld, in het Land
van Arleet, leggende, ten Oosten, aan de Geregtigheid der
Stad Got'inche11l, en, Zuidw.larts, !1:rekkende tot aan de Ri.
vier de Merl'e. Volgens opgave in de Lijst der Verpondingen, zou het geheele Ambagt een weinig meer dan driehol1derd Morgens gronds beGaan. Het Dorp van dien naam is
klein; nogthans beeft het zijne eigen {{er!: , die door. een afzonderlijken Leer::ar wordt bediend. lndien niet vroeger, althans in den aanvang der Dertiende ECllwe, zou de Kerk
reeds gefiaan hebben. Men vindt hier nog de overblijfzeIs
van een oud Hecrenbuis, 't welk, volgens zommigen, van de
Ridders VJn de Duitfche Orde, die hier eene Kommanderij
en Huis gehad hebben, de eigendom zoude geweest zijn.

SCHELTlUS. (NICOLAUS) Een man was deeze, wiens naage.
dagtenis, bij alien, die de invoering, voortplanting en vastflelling van den Hervormden Godsdienst, in de Veréénigde
Gewesten, hoog fch:ltten, in dankba~re naagedagtenisfe moet
gehouden worden. Hij verdiel1t die hulde, boV( n al, van
de Hervormdgezinde Burgers en Ingezeetenen van /1;; fll!rtltllTJ.
naardien hij zich de moeilijke taak wel heeft willen getroosten.
om het gezegend licht te voeden en nog helder te doen Olltbranden. Te weeten , ten tijde als de Amfterdamfche Wet.
houderfehap , h~t getal der Onroomfche Burgers, hand over
hand, ziende toeneemen , in den Jaare 1566, eellige toegee.
vendheid omtrent dezeivè meende te moeten gebruiken, dpor
T tt t t 4
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het vergunnen van meerdere Vriiheid van Openbaare Gods ..
dienstOeffeninge, vonden de hoofden dier Gezinre zich genoodzaakt, rond te zien na bekwaame voorwerpen, om de
opkoomende Gemeente verder op te bouwen. In het Dorp
St. Mafl' n, bij de Zijpe, in Noordholland , bekleedde thans
onze NI COLli US SCHELTlUS , onder de Roomschgezinden , het
Pastoorsampt. Hij was bekend bij JAN ARENDWJON, die de
eerne openhaare Preek, voor de Hervormden, buiten AmflerJam, gE'daan hadt, als iemul'd, wE'lken het hart over de
mEer gezuivlrde !("."l!('g' ippen hïng, en die nier ongenegen
zijn zoude, tot de UHr\'o:::::::hen zich te hegpeven, indien zekere hindt:rpaalen, welk'~ ,~ien over;!aJl~. wet!erhielden, lJit
den weg konden geruimJ worden. Last ontvangen hebbende
van di~ Gemeente, hegaven zich twee ijv::rige Voor[J:andcrs ~
REINIER KANT en L,\URt':'-:' JA~(()BSZOON R'AM"
na Sf. AI'!;."]r.
ten, om llan SCHEl"! l\}S Ivt b;l"r.rp. Ond('f hunne Geloofsgenomen , op te draagen. Zij VOlhku iJ.:!ll, iiJ het Postoors.
huis, nog draar,ende her Ge."rlijk gewaat ot'r [(oom{;;he Kerke, niet tegcnuaanJe bij ~etrouwd was. en bij zljt:e Ech\ge..
noote zes kevende kinderen hadt. Iq de onderh::ndt>Eng ~
welke de Afgevaardigden 1:1\:t den : ,'s'unr h1e!dcn, gaven zij
bem te kennen, " dat JAN ARE.'IDf ZvuN. hUll Leeraar , van
" hem getuigd hadt, h(Je hij, heö'Jende volkomcne kennis
" der waarheid, menigmaaIen m!:'t hem in bero1d geleid badt.
" om het Pausdom te verlaaten; (loch da t hij bier in wierdr
" te rug gehouden, alzo hij met den I~,,[ eener huisvruuwe
" en van verfcheidt:n kinderen was bawnard." Zij voe~den
'er nevens " dat deeze hindernis thans ;jelveerd was, Ilaarditn
.. God een middel Wl fchafce, om h"m en zijn huisgezilJ van
u het noodige te verzorgen, (h,or de l-h:rvormde Gemeeme
,,~der Stad .1>i1/JertJ'tlm. De rjjJ was nu gekoomen", dus
gingen 'de Gemagcigden voon, " om meerder dienst te kun,. nen doen. Hij behoorde het licht. J c welk in hem was
.. OIltaoken, niet uit Ie blusfchen, maar, in dcezen veegrJ}
" tijd, aan de! Gemeente mede te det:lelJ; deedt hij 't Iliee.
H aan God den Heere zoude hij, van dit verzuim, rekel,fch~p
.' moeten geeven." Op deeze rede gaf ~CHELTlUS, met beo
weegelijke aandoeningen van weemoedigheid J dat hij dus lang',
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om de belemmering van tijdjij ke omftand;gheden, zijn Geweet"n geweld hadt moeten aandoen, dit nnavolgende 3l.twoord:
" Dewijl mij nu deeze gelegenheid voorkoolllt, en de He~re
" mij uit deezen gruwel des Pausdoms fchijnt te willen trck" ken, 'e welk ik zelve ook gevoele, zo heb ik voorgeno" men. na E11lhdem te reizen, en lil ij met mijnen ouden
" Vriend KORNELIS KOOL TUIN te beraatlen." KOOLTUJN, ge.
hjk wij, ter zijner phutze, op 's Mans Artikel, verhaald
hebben, was, in den Jaare 1558, de woede der vervolgir..
gt:n, welke hem te Enkhuizen dreigJe, ua Embden ontweeken. Derwaarts begaf zich dan SCH~LTIUS, ten gezegden oog.
merlee , naa alvoorens, aan REAAL en KL\NT, bij halldtasting,
beloofü te hebben, in gevalIe hij tot de Hervormden, openlIjk, overging, geene an.lere Kerk zijnen dienst te zullen toe.
zeggen, dan die van Amflerdam. Ni:::e lang viel zijn beraad
Jllet !{OOLTUIN; deeze ftijfde hem in zijn gevoelen. en verm~allde hem ern!1:ig, de voorgekoomcne gunflige gelegenheid
wa~r te neemen.
Wel haast deede hij. met eene Vet handeling
over de Gelijkenis van het i\Iostaartzaad. zijne eer[l~ Leerrede, buiten de S. Antonispoort, in 't Zieken- of Leproozenkerkje, alwaar, volgens het Verdlag met de \Vdtlouderfchap, op den zevenëmwimigften Au~uqus des gemelden
Jl~~S 1566, de Onroomfchen, bij regenngtig weder, de opellb?lre Godsdienstoeffening verrigtten. en 'e welk. ten dien
einde, vooraf, op last van BJrgemeesteren, van bedden. en
andere Kerlefier:laden van den Roomfchen Eerdien~t, was gezuiverd. Van geen langen duur, imuslèhen, was de dienst,
welken de Amftcrdamfche Gemeente van ~CHELTIU, genoot.
De hervatte vervolgingen noo(lzaakten hem, het VaJt:rlarrd te
\'erlaatcn, en, nevens zijne I wee amptgenooten, ],\N .lRENDS.
ZOoN en PETrR GMlRIEL, en eene melligte welge~teJlle burg.:rs
en Leden der Gemeente, buireml~rJós eene fchUllpla:us te zoe.
ken. Hij vondt dezelve, in OoscFic:sland, ti: EJlJbdc:n. l1:.:r
gC:l00t hij nog het onderhoud der Amfterdamfche broeJer_
li;h3P, onder verhintellisfë, nogtha!Js, vaD te zullen weJerkeeren, indien zu:ks veilig konde ge(chieden, en m<'ll z:jnen
dienst moge Iloodig h3bbeu. 's lVlans O!:gemeene g~vcn wareli
Qorzaak, dat de EmbJelltJtJfs bij die van ,dmjlerJalll aanllielTttn S
den,
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den, om hunnen Leeruar, bij wijze van leeninge, tot den
Kerkendienst onder hen te mogen beroepen. Dit wierdt hun
ingewilligd. Nogthans verfchaflen de Amfl:erdammers hem
nog eenig onderhoud. om alzo bet regt op zijnen dienst te
zekerder te handhaaven. Maar de pest, die, in 't volgende
jaar, in Oostfi-ieslnnd en elders. zeer hevig woedde, rukte
ook SCHELTWS uit het leeven , in het volgende Jaar 1568.
NICOLAUS SCHELTWS. een gebooren Noordhollander , als die
in het Dorp fFat menhuhen het leevenslicht aanlèhouwd
hadt, was een man van meer dan gemeene geleerdheid, wel
geoeftènd in het Hebreeuwsch, meer dan gemeen in het
Grieksch, en vooral een naauwkeurig kenner der Latijnfche
taaie. welke hij zeer zuiver fprak en fchreef. Behalven de
beste ongewijde aloude Schrijvers, hadt hij ook de Schriften
der Kerkvaderen vlijtig geleezen. Tot prediken bezat hij,
zelf volgens 't getuigenis van zijne vijanden de Monniken,
ongemecne begaafdheden, zo van wegen zijne uitgebreide
geleerdheid, als om zijne lieflijke bevalligheid in het voordraa·
gen. ~Iet befchtidenheid en verdraagzaamheid ging hij dë
zulken te keer, die in gevoelens en leerbegrippen van hem
verfchilden. Van wegens zijne vriendelijkheid en uitgebreide
beleezenheid, was zijne verkeering hoogst aangenaam en leerrijk. En, 't geen alle het voorgaande zeer verre te boven
gaat, hij fiigtte niet alleen met zijne leer, maar voornaamlijk
ook met zijnen voorbeeldelijken en godzaligen leevenswandel.

Zie

G. BRANDT,

Hiftorie de Reformatie.

SCHENK. (JURIAA!I1) Heer van Tautenburg • was een Over.
fre in dlCnst van KAREL ~EN V. ten tijde als de llisfchop van
Utrecht, in den Jaare 1522, met de Overijsfelfchen over hç>op
lag. Op fierk aanhouden van den Kerkvoogd, eerst bij den
Keizer, en vervolgens bij de Landvoogdesfe, wierdt hem een
onderfiand van vijftienhonderd man toegefiaan. jURIAAN
SCHENK fielde zich aan het hoofd van dezelve, en frak 'er
mede, uit Holland, na Overijsfel over. Bij Basjelt zijne
troepen hebbende doen aan land gaan, maakte hij, in de
maand
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rI13and l\T3ij des gemelden j;tars, zich meester van de Ster1ae
];0' j'ftui;:,en.
Doch wanneer hij, met oogmerk, ir.sg,'li:k"
Oi:1 'er zich van te verzekeren, het beleg om Gedll:ui'zen
!Jade gcl1agen. vondt hij zich genoodzaakt. mct geen klein
verlies, van daar op te breeken. Vervolgens wederom zijr.de
o'lergei1:oken na Noordholland , vereelligde zich SCUE"'\{ mee
JEèlI:E DOUWLMA, SIKI:E GALAMA en eenige llndere Frirfc/ze
Edelen, die de zijde der Oostenrijkers of van Keizer KAREl.
-DEN V hielden, om de Provincie Fries.ani insgelijks de Kdzerlijke Opperheerfchappij te doen erkennen. rn de má3:1d
J11l1ij !lak hij met de zijnen in Zee, zette bij StiJl' oren voet
aan land. en maakte zich meester Vlln die Stad. Straks daar
nau deedt hij de Staaten van het Gewest befchrijven, en l10lJt ,
met dezelven, een Verdrag, volgens 'e welk, " de Grnven
" van Holland, voortaan, uit naam van Zijue Keiur'îjke
,. Maje!1:eit en van het Keizerrijk, Ji'ries/.4JrJd beheeren ZCCl" den, doch onder deeze voorwaarde, dat 's Lands $.aaten
,. de mngt zouden behouden, om eel1en Potestaat te kiez\Ón.
" even gelijk van ouds, die, verzeld en geholpen van twaalf
" uit de voornanmfte Landznaten, de Rcgeering zouue waar..
•, neemen."
Gelukkiger, dan de eer!le reize, l1a:tgde de Overfie SCHFNK.
bij eene volgende onderneeming , in Overijsfd. Na:l dolt bij
tot Stadhouder van Friesland was aangell:eld, deedt hij, andermaal, eenen keer derwaarts, en bragt nu te wege, dat de
Staaten van het Gewest aan hem, verbeeldende den pedoon
des Keizers, als Hertog van Brabant en Graa,"e van IIolbnd.
d:n eed van hulde afleiden. De Stad [Jmf.:lt alleen vcrkbarde
zich daar tegen; doch vermids zij bijkans geene meè.eihnd~rs
en helpers hadt. moest zij, wel haast. eene andere taal voeren. SCHENIC floeg het beleg om de Stad, maakte 'cr zich
w('cstcr van, en bragt haar alzo tot reden. Van dr.ar deCl~t
de! Over(l:e zijn Leger na de Veluwe trekken, alwr.ar het zich
met d~ Troepen onder den Graaf VAN B UUREN vercenisde.
Gczam~ntlijk floegen ze het beleg om HaltuliI, cn veroverdCil de Stad, bij verdrag, op den dertiendell Junij des Jaars
J5 28 . Sedert dien tijd [chijm de Heer van Tt1uten!J/Jrg nret
veel merkwaardigs verrige te hebben, tot in den Jaare 1535·
Een
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Een hoop Geestdrijvers. weike men Wederdoopers noemde,
aangevoerd door den negóc[~~"lJeil Ji\N VAN GELEN', badt
zich meestet gema:tkt van bet 0".10 Kluoster, in Fric!t,md.
tcn Oo'ten van de Stad BJ.'Jwelf! gelegen. Zij h~ddell de
IVronniken verjaagd, en, in bnn!!en tl i tlÏl1nigen ijver t aan het
fc'h~,1den en vernielen dJr 1(eckJleraadcll burmen dollen moed
gekoeld. De Stadhoud~r SCIlE;>,K, hkr van t:e weet ontvangen hebbende, Daat derw;urts op weg, met eene bende gew~pellde Knegten, herwÎ!;t het Klooster, b:!1llen wt:Înige dar
geil, en doet alles, wat zich te weer Helt. over den kling
fpringen. Die 't geV:1nr, dool' de vl~gt, niet oct';wanJen,
wierden lOl verzekcrir:g geror.J"l1, 1,:1 LceulwJrden gevoerd,
en voorts met de koorde ge!1:.aft, ten zwaarde verw,::ezen of
it, hN water vl!rfmoord. Gewif':tiger werk hadt Je St:ldhoud"f, in het volgenàe J~ar 1536, aan de belegering van Af!pingtldam. Hij mLlese, volgens bevel der Landvoag::lesfc,
daar coe z'ch bedienen van Troepen, tot eenen togt na Deey,{'ff'ade hellemd, en een en ;\IEINARD HAM, die zich bÎlmen
de Pb~ts bdt vernesteld, van daar verjaagen. Zie boven het
Arr. l!A~l ("lEINARD VAN). Het beleg <luurde tot den twaalf.
den Sep~embpr des Hrnks genoemden jaars, wanneer de Stadhouder, bij verdng, d.:ar van meester wierde. Eenige man.
fchap, uit OlJcnburg hem toegezonden, kwam h~m, tot de
bemagtiilinge, wonder wel te fiade, alz,", CHRI"TlAAN DE lIl.
Koning van Deenel1Ul1 /.:.>, aan die van Appingtlrl:Jm. tweeduizend man ter h,;I;:e ha lt ~ :'f !ezo:d(;n. SCHENK deede de
twee vermaarde OverHen 1\11:.;(\,' !'!l '.'.',N IIiI~l, b0ven reeds genoemd, en BER~l'\D V,\N Il.~E.V()\)!.,T. krijg<gevangeu lie,men,
en l:a Vilvo . 'rdf/I in Brabant overvoeren. Thans OO(?~~ hij
zich voor 't Stot te ;V,',:.1(' neder, en b,·tn:'gtigde kr bilJ:lCll
wein;,'" d,,!;cn. EE'U diergcüji. lot onderging o'Jk KOf' OT<':.'/I,
r.aa c,n beleg v:w twe:! l,)f~r.den. De laatil·~ 'n~'l kW3ardige
verri;tb s van den Frieîchen :':::ldhoü.~'~ ,TURfMN SC!J!:,Nl{ waS
dccz::,; zijnde hij niet lang da~r naa overleeden.
SCHEl'\l{ V/.N NlDDEGEM, (MAARTEN) Kriî2~Gverfle van groo-
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Koningsgezind, en eindelijk in diemt der AJgcrneene Staaeen
omgekoomen. Hij was van adelijke gebl)orte, uit het GeG;rgt
der Heeren VAN NlDDEGFM, doch met tijdelijke middelen
fchraa\ bedeeld. Zijne leerjaaren in de Krijgskunde fleet hij
in dienst, eerst van zek(!ren Hopman ENIUlVIZEN, vervolgens
in dien van den Kolonel y,ELSTZ:N, en ten laatfte in dien van
Priniè WJLLEM VAN ORANJE; over twCe paerden voerde hij 't
bevel, om àe belangen des laatstgenoemden te mjven en te
bevorderen. Met het vermeerderen zijner jaaren, en naar gclarge hem de eerzucht fchcrper prikkelde, "verkte ook op
hem te kr:J:;tJaadiger het gevoel van zijnen behoeftigen 1laat.
Om in deezen eenigq. ruimte te belroomen, maakte hif aan_
fi),aak van eigendom op het Hliis te Blijenbeek, aan de l.\Jaaze gelegen, thans bij zijnen Neeve bezeNen wordende, en
'er zich vervolgens meester van. lijn verzoek aan de Staatcn, om in zijn bezit gebndhaafd te worden, wierde hem
af;;cfhgen. Ge1100rd over dceze weig~rilJg, en vermids hij,
bovendien, voor lijfsveiliglleid cu vervolgillg~n des Geregrs
bcdugt was. 0111 dat hij eenen St?ntfi:hen Vaandrig hacit ne.
dergeleid , wierde hij te raade, den Swatlchen dienst te verlaa.
ten, en zich in dien van den Herwg' VAN PARllilA te begeeven.
Dit viel voor in den]:me J579' ZO kloekmoedig r.!s SCHENK,
to: nog IOC. de bebllgen der S[R~tcn hadt voorger.~nn, even
zeer aelde hij nu alle zijne pGogiegen te werk, om hun nfbreuk en fcllade toe te brengen.
Zijn eerHe bedrijf wns, een toeleg, om het boven genoem.
de Huis te Blijcllbeek te onrz~tten, voor 't welk de Staaten ,
door cenen Hopman, het beleg h:ldJen doen fiaan. SCHIii':K,
eenig Paerdevolk en Voetknegten hebbende bij een verzameld.
kwam, met dezelve, aanrukken. Door het affnijden van aIJen
toevoer, dw.mg hij, fcrlang, de Staatfche belegeraars, Onl
met hem over een Verdrag te handeLn. Hoewel men 'r hier
omtrent eens wierdt, deedt hij, nog thans , in weerwil van
lJetzelve, eellen der St3atfche Hopiieden, HAR~lI!N HOEK ES genn~md. om 't lecven brengen. Door brundrchatren, vooral in
't Land van Gdder, en door 11rooperijen, waar mede h:j zelf
de Srroumen onveilig maakre, vervu!dt.~ hij. vervolgens, den
~antfchen oord Ulet omzag en vreeze voor zjjnen naam.
In~
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Intusfchen hadt SCHIèNl{, ten I-love der Landvoogdesfe.
door zjjne wakkerheid en onverzaagdheid, zo veel roems
beL~ald, d"t men hem waardig keurde, over gewigtiger ondC"l'ecmingen het bewind te voeren. De Graaf VAN RENNEN..
Jl,'P-C, van wegen Prinf" WILLEM, Stadhouder van GyoningctJ,
W3~, in den Jaare 1580, van partij gewisfeld, en den Koning
van Spm, ie toegevallen. De Staatfchen, hier van verwittigd.
om hem zijn verraad betaald te zetten. hadden het beleg om
de Smd gdJagcn, en br~gten de belegerden in de uiterO:e ver}''>.i,:,r beid; onder welke zij, cenigerm~ate, wierden opgebeurd f
door de wrwagting van lmlpe, hun uit BrabO/I! toegezegd.
Men verzamelde aldaar veertien Vaandels Knegten, over welIre de Heer vll:--J BlLLY, als Kolonel, het bevel moest voeren.
Elj :1fweezigheid diens Edelmans , wierdt men te rande, MAAR_
TEN SCHENI{ zijne p!aats te doen bekleeden.
Hij voegde 'er
zijne eigen paerden nevens, en floeg, eerlang, op weg, met
eene bende, beHaande uit zeshonderd Ruiters en drieduizend
Voetknegten. Gedaurende den optogt, wierdt SCHE;'\l{, in de
()nmiddelijke volvoering van zijnen last, het bewerken van
het omzet van GroliingelJ, gellaord, door eene tijJing. welke, aangaande di! Overijsfelfche Stad Zwol, tot hem gebragt
wierdt. Z;;,o! was onlangs Staatsgezind geworden, doch weigerde Bezetting in te neemen ; het voor genoeg en voldoende
tot de rust en veiligheid der Smd agtende, de verdagte
Spaamchgczinde Regenten te hebben uitgezet. Het naderen
van den Overlle kIJENK , tot ontzet van G1'oningen, hadden
deeze niet vernomen, of zij deeden hem hunnen nood klaa.
gen, en verzoeken om eenen' kleinen buiten !lap van zijnen
weg, om de afgezette Regenten te herfrellen , en hunne Stad,
Vlill nieuws, voor Zijne Koninklijke MajeUeit te verzekeren.
Aan hun verzoek het oor leenende , veranderde hij van weg,
ocelt zette dien niet verder voort dan tot aan Hardenberg,
een vlek, vier mijlen van Zwol gelegen, alzo hij, midlerwijl,
vernam, dat hij, tegeIl de Staatsgezinde magt. binnen de gemelde Stad, met de magt. welke hij bij ziel; hadt, niet was
opgewas{i;n.
Ten tijde als het gerllgt, van SCTlENKS a31111;:àerin>;e uit
Biflbrmll, om Clóldii:;W te Olltuttt:ll, 2,ich verfpreid hadt

en

SCHENK

VAN

NIDDEGE1\'L (1\IAARTEN)

223

en geloof vonde. hadt de Graaf vAN HOJlENLO last ontvangen,
om hem te gemoete te trekken, en in dien toeleg te verhin.
deren. Sedert was niet ter zijner Jrennisfe gebragt , dat SCHENK
bij Hardenberg gelegerd was, of hij rukte derwaarts op hem
af; hij nam zijnen weg, bij brandenden Zonnefchijn, over eeDe
drooge Heide; eenigell van zijn volk. onder andere Jonkheer
JOHAN VAN DUlVENVOORDE, een jong en moedig Edelman,
lieten, door verfmagtenden dorst, het leeven. SCHENK. daar.
entegen, als hij den naderendell vij5nd in het oog kreeg,
h:ldt, met zijn volk. wel drie uuren, in de fchaduw, uitgerust. en het lichaam ge!1erkt met fpijze en drank. Het befluit
[Ot vegren was, aan beide zijden. onveranderlijk, ondanks
het boven gemeide nadeel aan die der Staatfchen; well,e, bo.
ven dien, op den vollen middag van den zeventienden Junij,
de Zon vlak in het aangezigt hadden. SCHENK. zonder gefchut, en minder in getal van man[chap, deedt zijn Voetvolk
zich in de breedte uir!1rekken, en plaatae zijn Paerdevolk
vooraan. Drie Vriefche Kornetten van den Grnave VAN HOHENLO deeden den eeraen aanval, op twee benden Spaanfche
Speerruiters, van welke zij de eene, binnen weinig oogenblikken , verfloegen, en de andere op de vlugt dreeven. Eenig
ander Staatsch volk jaagde ze !laa, deedt ~CHl'NKS Voetvolk
wankelen, en alzo, voor hem, den Krijgskans ongnnflig f1:a:lI1.
Doch deeze nam fpoedig eenen anderen keer; de Staatfche
Knegten en Ruiters, door 't volk van SCHENK, met hervatten
moed aangevallen, lieten, met verlies, meent men, V2n wel
vijftienhonderd man, de overwinning aan den Overfie SCHENK.
die er nog geen zestig bij zitten liet. 's Daags IJa:! het gevegt
begaf hij zich na J{oevordeIJ; 't welk, alzo het bij de Staatfehen was verlaat en • van alles ontledigd wierdt bevonden.
Het gerugt der nederlaage van IlOHENLO kwam, wel hoase,
tef ooren der Staatfchen, voor Groningen; die, in hoope
dat de belegerden tot overgave zouden beOuiten , in 't eerst,
met fchieten en andere vrengdebetooningen, den fchijn gaven, alsof hunne fpitsbroeders de zege bevogten hadden; doch
befpeurende dat men, binnen in de Stad, zich des niet bekreunde, de Schan7.en in brand aaken, en om een goed heen
koomen zagen. Toen begaf zich de Overfie 5CHllNK na Gna1iin
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fZingen, alwaar hij eene luisterrijke intrede decdt,

en Intt
groote bewoningen van blijdfchap wierdt ontvangen. Hij verfleet aldaar den tiid niet met het maaken van goede Îlere,
maar toog, reeds 's anderendaags, twintigllen van Junij, nevens den Graave Rl!N~Er;fll!RG, op weg na Delfzij~, en noeg'
;er het beleg om. D Jfz'I/, uitgezonderd een groot Iluk velds,
aln de zijde van de Eem!, 't welk men, tegen alle waar(chuwing, open hud, gelaaten, was eene vrij wel verael kie
Plaats, met goede Wallen, vicr Bolwerken, Graften vlln over
de hondt!rd voeten wijd, zestien m;;),aalen /l:ukken, twaalf
ijzeren G'Jrt'!ingen. driehonderd Knegten, doch weinig voorraads van Krilgs- en Mondoehod'ien. Terwijl het beleg w'ierdt
voortl!( let, rukte SCHE.NK voor cenen Schans, in det!zen oord,
tien 0; IIc1g genaamd, bezet met eenige Vaandden, die, Olllangs. 1/0(;, Grfltiingen gelegen hadden. Naa een kort beleg,
gavt:n z:ch de bezenelingen over, ondt:r beding van vrijen
tlilt n l!'1, met Ihanden trom, vliegende Vaandels, geweer en
p ~k~"dle; mids, evenwel, belofte doen, van binnen de
eerstvolgende df.ie maanden tegen den Koning niet te zulh;n
dit::nf:).
In den Jnnre J 5P, I overleedt, te Grrmir.gen, de Gr~af VAN
RF.NNEN~ERG. St;ïdhouder van het G::west. Hij hadt tot opvolger FRANÇOIS VERDUGO, weleer Stal!megt van den Graave
Ï'JETEB ERNST VAN IIII\N~FELD, doch naderhand met deszelfs
natUurlijke dogter geervu wd. ell, zeden, om zijne bt:[chddenheid, krijgskunde en goed beleid zeer vermaard geworden.
Geweldig nak deeze fchikldng den Overfle SCHENK in den
krop, als die op bet Stadhouderlijk bçw:nd zijnen mond gesnaakt ha.lt, en niet konde verduwen, dat een vre::mdeling,
van laage geboorte. hem wierdt buven 't hoofd geut. Doch,
hoewel deezc vernedering hem gedagten inboezemde, om tot
de Stnntrchen te rug te kee en, het ontwerp, zo hij 'er een
tnogt gelilJeed hebb(!n. was. tot nog toe, lliet tot die rijpheid
gekooml:n, dat het [en uitvoer wierdt gebragt. Immers ontmoeten wij hem, nog in àit zelfde jaar; in het beleg van
BI eda, door den Hertog VAN PARi\1A, door welken S.CHENI{.
nevcr..s den Heer VAN lnUTEPENNE, vooru:tgezonden, onder
de eerllcn de vijnndelij!;:c magt voor de Slad bragt, Zelf vol-
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hardde hij in den dienst des Spaanfdlen Konings tot in het
volgende Jaar I s8 2, wanneer hem het ongeluk wedervoer.
koomende uit Zanten, in Kleefsland • en befpied zijnde door
eenige Staatfche Knegtcn, onverhoeds overvallen en in verze~
!rerde bewaaringe genomen te worden. Twee jaaren geleedell
was hem foongelijk een ramp bejegend, doch hij. toenmaals.
beter koop dan deeze rei ze , zijner vrîjheid wederom eigenaar
geworden. Door list wist hij, in den Jnare 1580, zijne
oppasfers te omfnappen, doch moest nu, naa lang zittens,
voor een groot rant[oen, zijne loslaating koopen.
't Verdriet over deeze fc'hade, in welke SCHENK, veelt'igt;
zich verbeeldde, dat hem, van 's Konings wegen, iets moest
worden te gemoete gekoomen, deed! het omwerp, om van
partij te wis[elen, bij hem herleeven. Daarenboven, meent
bij, was hij bedugt voor verlies van het pleitgeding , welk
men, tegen eenen zijner bloedverwanten, om 't Huis te BUjenheek, voor zekere Regters , door den Hertog VAN PARMA
benoemd, zints eenigen tijd. gevoerd hadt. De Graaf VAN
NlEUWENAAR, naderhand Stadhouder van Utrecht, bevondt
zich thans te Nuis. Hier vervoegde zich MAARTEN SCHENK
bij hem, openbaarde zijn ontwerp, en verzogt in heimelijke
onderhandeling re mogen treeden. Naa dat men het, aangaande eenige algemeene voorwaarden, eens was geworden, kwam
SCHENK, vergezeld van vijf paerden, in den nacht vóór den
twintig!1en Maij des 1aars 1585, binnen Getder, werwaarts
de Graaf verreisd was, en 1100t aldaar het verdrag met hem
en den Heere JOHAN HORRNKENS, in naame van TRUCHSES 9
verdreeven Aardsbisfchop van Keulen, en der Algemeene
Staaten. Volgens de beraamde voorwaarden, zoude SCHENll
zijn Slot Blijenbeek, met zekeren Schans da~r omtrent, in
handen der Staaten leveren, en hi}. daarentegen, met eea
VeldmaarCchalks of Coortgelijk hem voegend Krijg!ampt, voor.
zien wordén, nevens het genot van eene behoorlijke wedde;
welke, naderhand, bij den Raad van Regeeringe aan de Oost~
zijde ván de Mallze, op twaalfhonderd en vijftig guldens
's maands ge11:eld wierdt. Voorts zoude men mm hem zijn Huig
te Blijenbeek, en deszelfs inkom11:en, geCcbat op vierduizend
guldens jaarlijks, vergoeden met eenig Huis en inkomften vaD
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gelijke waarde, in lIol/tmd of in Zeeland. Doch dit fl:e1de
men uit tot bekwr.amer gelegenheid, en SCr!Et'iK, intllsfchen,
te vreden met vierduizend guldens jaarlijks. te haaIen van den
Algemecnen Ontvanger der Landfchappen. Eindeiljk omving
nog SCllENK eenen Lastbrief als Stc(:ellouder des Gr32v('n v I.N
NlEUWENA'AR. Thans vertrok SCH2NK, bij n~cht, na Bliienheef.', om hd Slot, nevens den ondel hooriócn Schans, in de
magt der Staatcn te leveren. Nog voor het ulrra3n der
maand, in welke deeze koop genooten was, b~f hij eene
proeve V~11 zijnen ijver voor zijfJe nieuwe Mecslcrs, dOOf de
b"m!l6t:;;1I'lg van het Slot OJ/erasfelt, bij de SmJ Grave gele.
gen.
Gewigter werk kreeg SCHENK wel ha~st om handen. De
Spaanu're Krijgsoverae, JO/IN naPTlSTa DE T.'osm, op bevel
van den Stadhouder VERDUGO." eene bende V2il z(:shunderd
Ruiters fO duizend Voetk'1é!gt~n, <lll..:n ui'gc!;:>'.3cn Volk, op
de Peluwe , h~bhende bij een verzameld, lukte danr mede in
het Sticht van UtI'CC~t. en legerde zió bij /1 Oz:!J!UJ.~crg.
Nevers den Graaf VAN NIEUWLNAAR en den Hi.'cre VAN. VIL·
LERS, lag' MaARTEN SCHENK bij A,j:el"lmgm, even il:el k in
Paerdevolk, doch driehonderd Knegten z{vr,kkcr dan de vijand.
Op den drieëntwintigll:en Ma:j' raakten de Troepen aan elkander. In 't eerst hillg de fclJaal in evcnwi:;t. Doch als TASS!3
honderèënvijüig welgeflootene paerden 0;) de ar:;ematte Staatfche Ruiters d,~ed[ aanrukken, floeg de even~~r over aan den
kan; der Spaanlchen. SCIJioNK, over dri~honderd man het
bevel voereude, ftelde zich d~pper re weer; en, hoewel
kleinen kans tot de overwinning ziende, wrlaaren als h ij was
van de zijnen, en omringd van vijandelijke Rllirclj, wilde
hij ten minil:ell niet ongewroken uit hE't kevC!1 ièhdd'~!J. Zijne meeste man[CJ3p bleef op de pldats, of wü:rdt ;;evangen
genomen; hem zei ven gelul::e het, binnen de Stad UT,j/;: ['Ij
lJuurjlede, zijn Iceven te ber3,cn. Als een gevol;; dcczer ue.
derlaage, wns men r.u bedu;t voor eenen inv"! cl"r Spanjaarden op het I-Iollànd~ch g:ol:dgcbie:.l. Om dien te verhoeden,
wierde men te raade, onder andere, het Dorp f/N'eswijk te
befchanzell. SCHENK begaf zich derwaarts; om de SolJaarcn
van het dreigende gevaar te overtuigen, en tot werkz:lumheid
'te
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te noopen, gtèép hij met EI[:cn luden fchup en Cf'ade, en
holp den arbiOid Jen gamf.:hen n:Jcht VOOrtzetten. Gelukkig.
lijk hadt d~ ~e"ret'sde illval geenen voortg10g.

Van verdere krijgs\'errigtingen, gedumcnde het Jaar 1585,
in wejk~ fCHb~K de hand hadt, ontmoeten hij geen befcheid.
Het volgende jaar \\;US voor hem niet or,. elukkig. noch zijn
dienst zonder \ rugt voor de Sr::aren. Reds vroeg in '[ voor.
jaar gelukte 'r hem, den Korner van APPIO CONTI eenige fcha~
de toe te brengen. doer h~t dooden van acht zijner Ruiteren ; en rwin:ig anderen gev2vgen te neemen. Omtrent den
zelfden tijd bcmu 6tigde de viia~d twee Sloten bij Venlo. en
zonde, vervolgens, twel'h(m,~crd oude Spaalllèhe Soldaaten
over de },-[ w:;;;e, die, voorts, het Klor Jsrer lJeeterswtJllrd in.
li~men. SCllENK be\'o~Jt zich thans binnen P'enlo. Van de
inneemfng van het Klooster wns de tijding hem niet aangebragt , of bij trok, b:j nucht, uit de gcmt:lJe Stad. met eenig
Voet- en Paerdevolk, op de Spanjaarden af. Tien of twaalf'
derzelve vielen hem in hanJen; tie meeste der overÎl;en wierden nedergefabeld , of vOlJden nog barder clo'jd in het lot vu
htt Klooster, 'e we:k de Overlle d~i:Jt in bolen leggen.
\Veini~e we~ken daar nua maakte SCHENK oJfr·mu" met H!!R·
"JAN FREDRIK KLOET, OverJe van IVlds
'lll1 eu) hedrijf V~IJ
meer gcwigrs te volvoere,:. lldden re gader voorzien van
Lastbrieven v~n den vcrdre\!Venel1 Keurvorst V?n f(e;t!m, belloo.
ten ze, op de! Srad lPede, in ;VeSt/tlen, eenen aanilag te
volvoeren, ol:cworpen bij zekeren Notaris in die Stad, doch.
dooi' den r..:'g::erenJcll L\ordsbis'èhop, daar Ilit gebannen. Met
het v;:l!en van den avond V3n den negend..:'n van M3art, trok.
ken ze ujt NI. is . mee vijfhonderd Ruiters, en even zo veele
Voetlmegtcn, en voorts over den RUjn na de gt'dreigd'< Swd.
's And.;:rell.:la3gs morgens, ten vier ume, genaderd [,)r digt
onder tFe; Ie) lt~k2!J Ze! den b13Ud in een huis, tot el.'l, teken
voor hunne verJ1andhouders binnen de Stad, 't welk ftrnl,s,
op de zelfde wijze, be:m:woord wierde. Tc:'wiJI de burYèrs
bezig waren met den br~nd te blusfch'':ll, deear scm;l~I: cenl_
gen van zijn volk den W~I beklimmen. Zondff V~",It: ffiO,;:le
raakten zij daar over, openden VOOrtS de pUOft, en iLt,,'J de
Ruiters binnen. De burgeriJ, ziende de Stad verloor0:1, zogt
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de wijk te neemen binnen het Kalleel; doch zij wierdt bui<ten gehouden door den Slotvoogd, die, Utt vreeze dat de
vijand nevens de Stedelingen zouele doordringen, alleen den
Burgemeester en nog eellen perfoon binnen liet. Toen eischte
SCHENK het Srot op, doch vergeefs; en, eer hij nog den lijd
gehad hadt om het in te Ouiten, vondt de Landdrost van
Westfalen middel, om honderd Kneglen, nevens etnige Wagens met voorraad, daar binnen te brengen. Daarenboven
bragt dezelve, uit de omliggende plaat zen , vierduizend, zo
boeren als edellieden, op de been, om de Stad te belegeren.
Maar SCHENK, eelle goede bezening binnen lFcr/e gelaaIen
bebbende, trok met de overigen na buiten, met oogmerk, en
last aan de zijnen, om, vooreerst, op den Adel en de Rui-terij aan te vallen. Gelullkig flaagde hij in zijnen toeleg; de
bellookten keerden den rug, en fleepten, in hunne vlugc,
ook hun eigen Voetvolk mede. Meer dan vijfhol'derd lieten
't leeven door SCHENKS houw-of fchietgeweer; zeer veelen,
daarenboven, in net vlugten door den vloed. Onze Overf1e
keerde toen weder na de Stad. Doch, vermids de regeerende
AardsbHchop merkelIjken onderffand bekwam, en de gevloelene Westfalingers zich wederom verzamelden, vondt hij het
blijven ongeraaden: te meer, daar hij geenen kans zag om
het Slot meester te worden, en geene hoop hadt op onderfland. Van hier dat hij, op den achttienden der maand, de
poorten der Stad geOomen, en allen uitgang verbooden heb.
bende, dezelve deedt uitplonderen , en den roof op Wagens
laaden. Met deeze. nevens dertig der rijkllen van den Raad,
en een/ge welgellelde burgers, zijne gevalJgenen, vertrek hij,
's avonds ten negen uure, en kwam, onverhinderd> binnen
Berk. Van daar vervoegde hij zich bij den Landvoogd,
Graave VAN LEICESTER , die hem, tot loon zijner dienllen>,
met de Ridderlijke waardigheid begiftigde, en een gouden
Keten, . waardig tweeduizend guldens, ten gefchenke aanboodt.
Weinig tijds daar naa ontmoeten wij SCHENK te rel,lo. De
plaats, alwaar de Rht'jn zich in twee Armen verdeelt, en de
eene den naam van U'aal aanneemt, was zeer dienftig tot her
• :tanleg~en van eenen Schans of Blokhuis, om de beide 11roo-
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men te beheeren. Uit vreeze dat de vijand in de voorbaat
zijn zoude, trok SCHENK,. in het boven gemelde jaar, uit
Yen/a, alwaar zijne Gemaalin, nevens derzelver Zuster, zich
thans bij onzen Held onthieldt. Terwijl hij met de volvoering
zijns ontwerps zich bezig hieldt, rukten, onverwagt, eenige
Spaallfche benden voor de Stad, en belegerden dezelve. zo
aAn de Gelderrcl~e· als aan de Brabantrche zijde. Bijllere on[fieltenis baarde de maare dier inlluitinge bij onzen Overfie •
deels om de Plaats zelve, en 't lot, welk haar hoven 't hoofd
hin·g, deels om zijne vreeze voor de twee geliefde panden,
daar binnen opgeOootel1. Elk oogenblik draalens voor fchndelijk houdende b(;'Ooot hij firaks, ter reddinge van 't een en
anuer, eenen {louten kans te waagen. Met den Engeifchen
Ritmi'ester ROGlER WILLIAMS de zaak over leid hebbende, fiellel' zij te gader zich aan het hoofd van driehonderd Ruiters,
in een donkeren nacht ~ en .dringen daar mede in op het Koninklijk Leger, in hoope van 'er te zullen door flaan, om
alzo zijne Gemaalin en ZUIter te verlosfcn. 't Gelukt hem,
met merkelijke nederl;wg der Spanjaarden, tot aan den Her.
berg van den Prinri! VAN PARMA door te dringen. Intusfchen
was het vijandlijke Leger op de been gek oom en , en de dag
aangebroken. Dit noodzaakte hem, zonder zijn doel bereikt
te bebben, te rug te keeren. GroOt gevaar liep hij iu dien
afcogt, alzo hij de wegen overal bezet vond!, en reeds veectig van de zijnen gefneuveld waren. Zijne on verzaagde dap_
perheid, evenwel, holp hem eu zijne overill"e manfchap door
dan vijand, en bragt hem te lVagtendonk. Sedert tijde hij
wederom te werk aan de ontworpene Sterkte, en leide 'er de
laatfl:e hand· aan. Deeze is de vermaarde Vesting Scheden_
[chans, in de Nederlandfche Gefchiedenisfen, van wegen derzelver aangelegenheid voor den bezitter, zeer vermaard geworden. Venlo ging, niet lang daar naa, op den achtentwintigUen Junij, aan den Spanjaard over. Bij het Verdrag wierdt
vrije uittogt voor SCHENKS Huisvrouwe en Schoonzuster bedongen; die 'er, egter, eene aanzienlijke fomme gelds moest
laaten.
Te diep !lak dit verlies onzen kloeken Held in 't hart, dan
dal: hij niet op fcha\!vergoeding zoude bedagt zijn. Gelegen-
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heid daar toe boodt zich aan, door, indien de zlak bij tij.1a
volvoerd wierdt, eene Poort der S:ad N:'euWll't'gP'/' in eenen
vroegen morgenfl:ond, te bem?gtigen. Ten dif·n einde trok
hij op, met een deel volks, m,'est EI'ge!fchen, voorts Nederlanders en Hoogduitfchen, na Etlen, en deedt ze aldaar over
den Rhijn trekken. Zijnen o~togt begon hij op eenen avond,
om met den ,'olgenden dageraat Ier beoopde pJa~tze a~n te
koomen. Tot op eene halve mijl na den w,eg hebbende afge.
leid, drongen hem de Enr;eJjè '1 n, die den voortogt had,jen.
hun ecu weinig te la3ten ruoten. Zi:1S ondanks bewilligde
SCHENK in deezen eiseh; en, Wai1l'ecf hii ben nu verder wil.
de doen voortrukken , weigerden ze, aan zijn gebod te ge~
hoorzaamen. Dicnwolgens, vreezende dat het aanbreekende
daglicht z:jnen toc';:g Z·)tJ veriidelen, begon hij de Hoog- en
NederduitCchen voort te f}nwct1. M:m de Enp-'<,lfchen, hun
den voon"gt nict wiHcnjc t'Jcfh:l:J, en zei ven weigerel]d~
aan ce rukh"'l, vei'Z<:t,.:den zich d~;;.r tegen met gevelde fpictzen, Die baarde verwarring', en deedt den lla:lf1ag te loor
loopf'11 Nkt de eenige reile w;;s deeze, geduurende de Ne·
der/al dlche b:roertcn, dat de Ellilc;fchen eenen fpaak in 't
wk! fl:aken, om den voortgang (j"r ontluikende Vrijheid te
firemmen.
Het Jaar 1587 liep op het Inntst, W31,neer het den Overfl:e
SCHENK 1!.'~lukte, op den drieëntwintigtlen December, op naam
van den Oud- Keurvorst TRUCH"ES, de Stad Boti, aan den
Rhijn, bij verrading, in te neem en. Roerood hadt hij, in
't begin diens jaars, bemagtigd, doch, naa een bezit van
drie maanden. wederom moeten verlaGten. Ook bleef hij
niet langer dan negen maanden meester van de eers'tgenoemde
Stad. De Hertog V,iN P,iR;\L~, 01 BC1'gm 0," der. Zoom. een
geruimen tijd, vrugrlQos, ingc'1ootcn gehouc1e:J, en het beleg
te hebben opgebroken" zondt, in de maaEd Maart des Jaars
1588, den Prins van CllElIAI, om het beleg rondom Hun te
flaan. Zes maanden dllurcle dit beleg, terwijl SCHENK en
TRliCllSES, intu,fchen, van tijd tot tijd, bij de Staaten om
ontzet n:lnhieldel1. Doch men vnnd[ zich, aan dien kant.
buiten (laat, om hun!len weLscll te vervullen. De Hertog
V4l'l' .rAaMA. daarentegen, zondt meer volks voor de Smd.
SCHENK,
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die in de Stad het be\'el vce;-de, op de best mogeEjke
wijze zich met den v:i~lld te gedraa);cn. De overgave ge.
fchiedrie op den ne(.:emte!Jden September, en de uittogt der
Bezettiuge in volle W~penrll~til1g.
De overgave van de Stad Bon, hoewel op SCHENKS bevel
gefchied, wierJt, egter, b:j hern zo 'euvel opgenomen, dat
hij, deswegen , zich ze~r mis~ocgd bcwomle op de Scaaten.
als die, zïns oordeei" de Stad hadden kunnen en behooren
te omzettCl!. Vol;;ens z()m1Uig~n liet hij zelf van zich gaan,
dat h:j den dienst d~r St~a~en, andermaal, wilde verl:;aten.
Ook hieldt men hem, in 's G"a,'!veI'hûge, verdagt, als of hij,
op 't Huis te TiVij Ie, en a:1QCre p:aatzen, een viiandigen aanflag in den z:n had de. DJurcnbüvcn heerschre 'er merk"lijke
muitzucht onder zijr.e Troepen. Onder dit alles w:erdt het
beleg van Ri,:t:!;n k, '[ we;k al eenigen tijd gedm;rd hade.
dóor den 11erto~ VAN PAR '.1 A , !laa het overgaan van Bon.
ijverig vOOltgClct. Van veel a:mgé;egenhdds was dceze Slad
voor de St:l:ltt'll; èie, om de boven gemdde redenen, vaa
SCHENK en zijn volk. z:ch n:e[ veel goeds beh;)oven "konden.
Doch de Graaf VAN N:;:U,VENAAR en de Heer VAN VILLERS
vond"n middel, om hem eenigzins tcr neder te zeuen, en
bragten op h\:m te wege, rlàt hij zich liet gebruiken, om
eenigen voorraad binnen Rijn!;erk te brengen. Vaa den kant
d~r 'Staaten zogt men hem nu ook te vrede te fiellen. Bij
dit alles kwam, nog, dat SCHENK wendig wierdt van de Spaanfchen, door di~n zij, in de maand Junij des Jaars 1589, zija
Huis Bii;elibeck b~m3gtigdell. Andermaal fielde hij nu, met
een gelukkigen uUlag, zijne poogingen te werk, om, op
nieuws; eenigen voorraad van mondbehoeften en krijgsnoodwendigheden binnen Rijllver!z te brengen.
Vo,;rheen verh;]alden wij den mislukten toeleg van den Over.
fic SCHENK op Nieuwme,f!en, veroorzaakt door de dwarsJrijverij der EIiJ,[!fdzen. Sedert hielde hij nog al heimelijk vetfiand met eenige bnrgers, en ficeds in zijne gedagten , om,
'c eenigen tijde, den aan[]ng ce hel vatten. In Gt! maand Augustus des J~ars 1539 oordedde hij, den tijd danr toe te
zijn gebooren. Eene groote menigte volks, iu de door hem
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Vesting Schenkenfèhans, hebbende bij een verzameld, doet hij dezelve, in het holfie van den nacht van den
tienden der genoemde maand, in twintig Sçhepen en vijf Pleiten, of p)a tce vaartuigen, treed en , en zakt daar mede de
Waal af, tot voor de gemelde Stad. De S. Antçmis - poort
wierdt firaks open geloopen. Daarellbove!1 deedt SCHEN~ de
ijzeren traliën breekcn uit een huis, in de meening om alzo
pp de markt te zullen koomen. Tot zijn ongeluk hieldt men
bruiloft in dat huis, en konde de onraad niet verholen blijven. In een oogenblik koomt de burgerij cn de bezetting op
de been, doet eenen aanval op het ingenomen huis, en
SCHENKS volk hetzelve wederom verlaaten. Elk zogt zich nu
te bergen in de fchepen, die, door den fierken frroom, de
Stad voorbij gedreeven waren. SqiENK, in eene Schuit ge[prongen zijnde om te ontvIngten , wier.dt gevolgd van veelen
van zjjn volk. Het vaartUig, hier dool' overIaaden , floeg
flcnsklaps 't onderst boven. De dappere Overfre , vermits hii
zwaar gewapend was, ging frraks ten gronde, en liet 'er dus
jammerlijk het leeven , in den bloeienden ouderdom van wei.
nig mee~ dan veertig jaaren. Het Lijk, naderhand, door die
van Nieuwmegen. gevonden zijnde, fielden zij het hoofd en
de vier deelen. op en omtrent de S. Antonis-poort te pronko
Men verhaalt. dat ten tijde als pet Lijk uit het water wierde
opgehaald, het nog dreigende gelaat !les drenkelings den Spanjaarden eenen fchrik aanjaagde. De Marl,graaf VAN VAR.RABON. van 's Konings wegen Stadhouder van Gelderland, vreezende voor wederwraake, deedt de frukken vafl het deerlijk
gehavende Lijk wederom afneem en , en "In· eene Ki$t bewaaren.
Twee iaaren laater, naa de bemagtiging der Stad door Prins
MAURITS, wierden. op bevel van zijne Doorluchtighejd, de
overblijfzeis eerlijk ter aarde bef1eld. Aan SCHENK verlooren
de Staaten eenen wakkeren Krijgsoverfte ; welken, egter, de
naam naagaat, dat hij meer door moed en onverzaagdheid.
dan door beleid en voorzigtigheid hadt ultgemul1t. Twee of
drie dagen voor zijnen dood, hadt hij, op de Lipperheide ,
eene bende Spanjaarden, na Friesland belh:md, geQagen, en
eene aanzienlij~e fomme gelds buit gemaakt. De mislukte
:aanJlag op NieuwtIJcgen hadt tweehonderd vijftig man gekost.
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Bdnlven 't verlies van haaren Gemaal, hadt de Weduw van
den Overfl:e SCHENK, Flouwe VAN AJiFEROEN, nog het ver.,.
driet, dat het Krijgsvolk, aan 't muiten flaande. van haar de
betaaIing van agterfiallige foldije vorderde. De Staaten , met
hun gezag tusfchen belden treed ende , verfch:/,ften aan hetzelve
eenige voldoening.
Zie 13 0 R en H 0 0 F T.

SCHENKENSCHiINS.
In het naastvoorgnande Artikel hebben
wij verhaald, hoe deeze Sterkte, in den Janre 1586, door
MAARTEN SCIlENK gebouwd, en naar zijnen naam genoemd
wierdt. lij legt op de uiterfl:e grenzen van Geldet"/and, aan
den kant van den Kleeffehen bodem, op een Eilandtje 's GrtlllvCt/wllard, eertijds ros hol genaamd. Naa des f1:igters ontijdi.
gen dood, bekwam de Schans, die, eenigermaate, in haast
was opgeworpen, meerdere uitgebreidheid. en 1l:erkte, zo
door het aanleggen van nieuwe Werken. als door beveiligin.
gen tegen het aanfpoelende Rhijnwater. Allengskens groeide
ook het getal der Huizen, welke men 'er, nu bijkans anderllalve eeuw geleeden • ten getale van omtrent achthonderd telde.
Van wegen de aangelegenheid der Plaatze, om, in dien
oord, meester te zijn van den Rhijn en de IJ/all!, viel dezelve, ver[cheiden maaIen, in andere handen, naar gelange de
eene of andere der oorlogvoerende mag ten den Il:erkllen arm
hadt. De eerfl:e belegering viel voor in den Jaare 1599,
door den Admirant van Arragon. Prins MAVRITS, eene
vcrfl:erking van Krijgsbezettinge daar binnen geworpen, en
den Stroom met twee Hoofden paalwerk belemmerd hebbende J
noodzaakte den Spanjaard, eerst voor een gedeelte, en nader",
lland het beleg volkomen op te breeken. Een ander middel
beproefde 's Lands vijand, in den Jaare 163°. Hij hielde
heimelijk verfiand in de Vesting met eenen der Bevelhebberen
van de Staatfche llezettinge, en hadt denzelven , door giften
en beloften, tot verraatl weeten te beleezen. Doch het ontwerp wierdt tijdig ontdekt, en de booswigt, naar verdienfl:e.
ge1l:raft. Deeze twee middelen, om den gewigtigen Schans
te bemagtigen, dus vrugteloos beproefd hebbende, aelde men
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een derde te ,"efk. 'r welk heter llnagde. De Hertog VAN
LE!tM.", met tusrchcn de vi..:r en vijlëlliz-:lld man, in deezen
oord gelegerd, zondt, op den vroegen morgen V3n dell ze.
venëmwintigile Jllnij des Jaars 1(535, ruim vijfho'1Jen\ Knegten, onder bevel van den Ll1ic;;nant Kolonel EIi\'I1ut TS, op de
Vecting af, om dezelve, bij vc:r:1Efillg, te bem3gtigen. Dit
geLke. De llevelhebber V,\N 1,'E:.Dr:RI<.N en het meerendeel
der Eczettinge lieten h;':t l~eve:1. en ele SC~1~l1S wierdt deerlijk
geplonder,i. Het gewigt van dit ver;i;~s deedt Prins FRE.DRll{
HEN RIK firaks beilu;ten, om de herovering te onderneemen.
Het opec en der Loopgraaven dcedt hij, met allen ijver,
voortzetten. Van binnen, egter, bleef men hem des niet
fchllldig: hier door gebeurde het, dat de belegeraars en de
belegerd~'!l, bij wijlen, in de Loopgraven aan elkander I:wa.
men. lIet ongunfiig herfstgetij deedt, intusfchen, eb belege.
ring ti caglijk voortgaan; het bewind van welke, eerlang, aan
den Velumaarfchalk Graave WIL! E~l VAN NASSAU, wierdt op·
gedrapgen. Niets anders, evenwel" rigtte hij uit, geduurende
den n~atijd van het Jaar 1635, dan de bemagtiging van een
Groot Werk, welk de Bezetting van Sc:reIJkenjchrJl1S, voor
de Vesting, hade opgeworpen. De Wî.Jler was nnauwlijks
verloopen, of de Graaf VAN NASSAU noeg, van pjeuws, handen aan 't werk om het beleg voort te zetten. Griethuizen •
een klein Stcedtje aan den Rhijn, boven Sdenleenfclzans. en
vervolgens ecn klein Slulsje bemagtigd hebbende, gelegen op
de Vaart, die vnn Klceve na den Rhijn loopt, lei de hij, te·
genover dit Sluisje, eenen brug over de rivier, en wurp,
vrrvolgens, e::l:C Linie op, van deezen brug af tot aan het
Hl!!S te Rïjltmd; :lan Sc,~etike1"fdmjs wierdt, hier doC/',
alle toevoer afgefoeeden. Nua dit werk voltóoid te hebhen ,
zo rus het jaargetijde het eer,lgzins teel iet , deedt de Graaf
het be:eg der P!aatze verder voortzetten. Twee Spa:mfche
Veldoverilen rukten, vrngtelcc,~, nan, tot 0ntzet der Vestin_
ge; zij vonden Graaf WILLE~.I zo vast gelegerd, dat zij alle
poogiI1gcn, om hun doelwit te bereikèn. voor verlooren ar~
beid am,zagen. Van hier dat de Spaanfche Bevelhebber FOUR~
lllN, die biI,nen ScltenUnfclzt:1t1s het oppergezag voerde, zijnde zijn voorzaat E-JNH'OLTS, die, in den voorleeden jaare, de
Ves-
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Vesting op de Staat[chen hlldt veroverd, onlangs ge[;1Nlveld,
te raade wierde, om met Graave WILLEM VAN NASMU in on_
derhandeling Ie treeden. De overgave gefchiedde op den ne_
gcnëmwintigflen April des Jaars 1636. Sedert bleef de Vesting in de magt der Staaten , tot in den Jaare 1672, wanneer
zij, nevens een goed aantal andere Plaatzen , in dien oord,
voor de alles wegneemende magt der FranCchen moest bezwijken. De MaarCchalk Graaf DE TURENNE wierdt 'er meester
v:m, op den eenemwintigfl:en Junij des gemelden jaars, onder
belofte van de gewoonlijke Krijgseere aan de Bezetting. Men
vindt aangetekend, dat deeze overga ve uh viel tegen de verwagting van veel en , die van oordeel waren, dat de Vesting
z'ch in een zo gedugten fl:aat van tegenweer bevondt, d~t deulve den vijand nog lang zoude hebben kunnen ophouden.
Diensvolgens meenden zij, dat de Bevelhebber, door de
magt van Fransch goud, zich tot die lafheiJ hadt laaten overbalen. Hoe 't zlj, niet langer, dnn tot op den eérfl:en Maij
des volgenden Jaars 1673, bleef Scl7e;:ltc7Ifdal1s in de m~gt
der Fr a::fchelZ; naa het fluiten van den Vrede met den Keurvorst van Bronden{Jurg, wierdt de Vesting ann dèczen jageruimd, als meenende dezelve, daar op ecn oud regt te hebben. De Stnaten der Veréénigde Gewesten, onder "<cr oppergezag de Vesting was gebouwd, en dte meer dan negentig jaaren in 't bezit daar van gewee1t waren, fl:elden te veel
belang in eene Sterkte, welke, als leggende ter pJaatze, alwaar de R!zijlZ en de Waal zich v~n een Ccheiden, en alzo den
[legang na de. Betuwe en de Velt/we opende. dan dat zij aan
de herlttijginge van dezelve zich niet ernfl:ig zouden laaten
gelegen zijn. AI fpoedig naa de ontruiming der Frar.(chel1.
traden zij. hierom, in onderhandeling met den Keurvorst,
om in het bezit herIleId te worden. VerCcheideu zwaarigheden, w~lke telkens in den weg kwamen, deeden de onder~
handelingen Ileepende houden, tot in den Jaare 1678; (Oen
k",vam men overeen, dat de Keurvorst de Vesting, nevens het
daar aan onderhoorig grondgebied, aan de Algemeene Staaten
zoude aff1:aan. Doch 'er verliepen, zedert, nog bijkans drie
jaaren, .eer de grenzen behoorlijk geregeld wierden. In de
maand AugustuS des Jaars 168 I wierde Sc!Jenltel/fchans' over-
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geleverd in de handen van IJ pn Hoog Mogenden ; die, ter.
flond daar naa, de Vesting, door eenige Vaandels, deeden beo
zetten. en vervolgens de Plaats merkelijk ver!1:erken.
W;1t den tegenwoQrdigen !1:aae van Schenkenfi;hrJns aangaat;
vermits de Vesting. door het verzanden der R.ivieren. van
minder aangel~genheid, dan in vroegere dagen, is geworden.
heeft ll1en de Vestingwerken laaten vervallen. Sedert is het
getal der inwponers merkelijk verminderd, en heefe men,
diensvolgens, de huizen laaten vervallen. 'Er is nog eene
Gemeente van Hervormden, nevens eene Kerk, die nog ken.
merken dmagt van het vroeger meerder aanzien der Plaat ze.
De Leeraar , welke aldaar den predikdienst waarneemt, ver.
rigt ook het dienstwerk te Groesbeek, in het Rijk van Nij.
,lieg"'" Schenkr:nfclums ,heefe thans geene afzonderlijke Regeeung; de Ingezeetellen fraan, zo t!!n aanzien van het bur.
eerlijke als itrafbaare, o!lder het regtsgebied van het Hof van
Ge,der/and.
Zie SLIGTENHORST, Gelder[che GeJ,lzjtl..
def!isfcn t

SCHEPERS, (WILLEM BASTlAANSZOON) van geboorte een Rot.
terdammer, ijverig vuorfrander van het Huis van 0; anje ,
geduurende de muitende beweegingen van het Jaar 1672, om
welke te 1l:ooken, hij, meer dan' e~ms, zo in 't openbaar als
in 'e geheim, de hand leende. Bekend zijn de oproerighe.
den, welke, in het gemelde jaar, te Rotterdam gepleegd
wierden. Onder de perfoonen, welke zich opworpen, tot
hoofden der burgerije , om ujt nllam van dezelve met de
Regetring ip onderhandeling te treeden , vinden wij WILLE:vI
BASTIAANSZOUN SCHEPERS genoemd.
Nevens çJe overige, ver.
voegde hij zich, menigmaaien , ten Sladshuize. om Ilan mijne
Heeren van de Wet, IJ\! deeze. dan geene voorDagen te
doen; allen, evenwel, daar heen en firekkende, om, fiannde
het vermoeden van Frar;schgezindheid, onder welke eenig,e
Regenten, bij de fmalle Gemeente, lagen, de verheffing van
Zijne Hoo{,heid Prinfe WILLEM nl:N III tf>t Stadhouder, te
bewerken '< ,,-11_", ij\'l'r 1,1n. f. zeden. niet onbeloolJd. Bij
cle
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de buitengewoone verandering der Regeeringe, welke, niet
lang daar naa, te Rottertlam , voorviel, las men ook zijnen
naam op de Nominarie van nieuwe Vroedfchappen, door de
Durgerij , of wel door twaalf der vooruaamfien uit dezelve.
gemaakt, en vervolgens den Prinfe overhandigd. Op hem
viel, onder andere. de keuze van den Stadhouder. Hoewel
wij des wegen geen vast befcheid ontmoeten, zekerlijk zal
SCHFPERS, reeds ten deezen tijde, den Staat ter Zee gediend
hebben. Immers bekleedde hij. weinige jaaren laater, den
post van Luitenant - Admiraal van HoilontI. en voerde, als
zodanig, in den Jaare 1677, het bevel over de Vloot. wel..
ke, ter hulpe van de Deenen tegen de ZIJIeeden, na de Oostzee wierdt gezonden. Niet onvoorfpoedig flaagde hij op dien
togt; als hebbende hij de hand geleend tot het bema!!tigen of
vernielen van drie der beste fchepen van Zijne Zweedfche
Majefleir. Eenen tweeden togt na het Noorden deedt de
Luitenant-Admiraal SCHEPERS, in den Janre 1683, als Bevelhebber vaD eene Vloot van vierentwintig porlogfchepen. Hij
verfcheen met dezelve voor Gotltenbttrg, doch vertoefde 'er
flegtS een korten tijd. zonder iet merkwaardigs te verrigten.
In 't wederkeeren l1a het Vaderland en terwijl hij het Gat
van Texel bijkans bereikt hadt, bejegende hem een zwaare
ramp. Hij wierdt beloop en valJ een zo geweldigen fiorm ~
dat zeven of acht van zijne fchepen verongelukten, zommigen
met verlies van al het volk, andere met behoud van weil1ige
manfchap. In blaakende gunst moet SCHEPERS gellmm hebben
bij den Stadhouder WILLEM DEN Hl, en deeze in hem zeer
groot vertrouwen gefield hebben. Dit mogen wij befluiten
uit de eere, hem aangedaan, bij 's Prinf~n overtogt, in den
Jaare 1688, na Engeland, om de Kroon van Groot-Bri!lI11nf,
te aanvaarden. Nevens den Vice-Admiraal Graave VAN STYRUM, tradt hij, met Zijne Hoogheid, aan boord van het Fregat, 't welk, onder bevel van den Kapi:ein VAN ESCM, den
Prins zoude overvoeren. Sedert ontmoeten wij. wegen5 den
Luitenant - Admiraal, in aeeze hoedanigheid of ander zins •
geen gewag: want het is bij ons twijfelagtig, of de Heer
SCHEPERS. in den Jaare 1690 vermeid, als door de Regeering
te werk gefield, om te Rqlle,.tI"m eenen oproer tot bedaaren
te
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te brengen, voor het onderwerp van dit Artikel, dan vaor
eenen anderen pèrfoon van dien naam, moet gehouden wor.
den.
Zie J. WAGENAAR , Voderl. Hijlorie.

SCHERMER, eigenlijk de Schermermeer , ook wel, en gemee:l1ijk, de Sc!Jerml er gen.amd, is eene zeer aanzienlijke
BedIjking, in het gedeelte yan Noordholland , het Brtljuwjèhap
V(l1'. de Nieuwb!Jrgen
genaamd; zij grenst ten Noorden aan
de He,'r - Huigenwnard, en ten Westen aan het Regtsgebied
der .srad Alkmaar. Tot iu den Jaare 1631, was de &hermei "-Nr
even gelijk verfcheiden andere thans vrugtbaare
landftreeken in deezen oord van Holland, een uitgell:rekte
w,l!erpl~s. Op den zeventw:ntigll:en September des gemelden
janfs ve~leenden 's Lands Staaten Oétroij, om het lVfeir in dijk
te mogen brengen. Naa een lijdverloop van vier jaaren haJt
men 't werk tot zo verre voltooid, dat aan de onderneemers ,
hunne aandeelen, bij Loting, wierden uitgegeeven. Volgens
opgave in de Lijst der Verpondingen, bevat de drooggemaakte grond zesduizend honderdeenenzestig Morgins en vijfhonderd dri~ëJ1tachtig Roeden Lands, van welke Lasten betaalJ
worden; alles bel100ten in eenen Ringdijk van omtrent negen.
duizend Roeden. Volgens de laatll:e telling, fionden, in den
Jaare 1749, in het Schermermeer , tweehonderd en zestig
Huizen. Ten dienfie der Opgezectenen, ll:aan, in deeze Bedijkmg, twee Kerken: de Bedijkte - Schermerkerk , en de
Zuid - Schermerkerk , ook wel het zwarte Kerkje genoemd.
Van wegen het platte Land, volgens zekere v3stgeftelde
fchikking, moeten deeze Kerkgebouwen, de pred;kdienst, en
't geen verder daar toe behoort, onderhouden en bekostigd
worden. Voorts {laan de gemeene belangen van Schermer1Neer. het wezige op den Ringdijk, op Wegen, Slooten,
Sluizt:n, Molens, en 't geen verder het platte Land betreft.
aan het opzige van eellen DiJkgraave en ze ~en lIeemrtJflden;
welke, ten overll:aan van HóofrJ - IfJgdclfJden, die achttien in
getal zijn, in de maand April, in een der Vertrekken van h,"t
Stadshuis te Alkmaar J eene jaarIijkfche Vergadering houden.
SCllJl:R.
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SCHERMER, (Groot) ook wel Zuid-Schermer genaamd,
een Ban of Ambagtsbeerlijkheid, nevens een Dorp, in het
gedeelte van Noordholland , het Baljuwfc/tap van ae Nieu'Wburgen geheeten. Het een en ander legt huiten de Bedijkte
Schermer. deels ten Noorden, deels ten Westen MIJ dezelve.
De uitge11rektheid der Het:rlijkheid wordt op weinig minder
dall vierhonderd tweei:ntwintig Morgens Lands begroot, die
Verponding betaal en. In bloei cn welvaart is deeze Land.
flreek. van tijd tot tijd, aanmerkelijk verminderd. Immers
dir [chijnen wij, met grond, te mogen afleiden uit het ver·
minderde getal van huizen, wier getal, voor het midden der
jongstnrloopene Ecawe, tweehonderd vijfenvijftig bedroeg;
doch die, naa een tijdverjoop van ruim honderd jaaren. op
honderd vierendertig gedund waren. Even als de meeste Dorpen, in deezell oord, is Groot - Schermer in de lengte gebouwd, en bcûaat een en fireek van msfchen de vier en vijf~
h0l1derd Roeden. De meeste huizen zijn oud; doch de
Kerk, als zijnde gebouwd ten tijde van den welvaarenden
naat der Plaatze, draagt, in haare grootte, de kenmerken van
het voormaalige meerder getal van Ledemaaten. De Predikant, welke d:ceze Kerk bedient, verrigt ook het gewijde
dienstwerk te DrielmEzen, eene Buurt, met Groot -Schermer
vereenigd, en daar aan onderhoorig. De Regenten van beide
PJ~atzcn zijn hunne éigen AmbagtsIJeercn; :lIs hebbende dezelve, in den J~are 173°, voor eene fomme van achtduizend
Guldens, de Ambagtsheerlijkheid gekogt.
SCHERMER, (Noord) een B:m of Ambagtsheerlijkheid, insgelijks in het Baljuwfchap van de Nieuwburgen , en ten Zui.
den agn Groot - Schermer grenzende, bel1aat ruim honderd
Morgens Lands meer dan de laatstgenoemde Ban. Ook is het
getal van huizen grooter r.a~r evenredigheid. Doch wanneer
men het voorg:ull1Je met het tegenwoordige getal vergelijkt.
b~rpeurt men. na genoeg, de zelt:lc evenredigheid in de vermindering. Sints het }Jur 1632 tot in den Jaar:! 1749, was
het getal, van driehonderd vijf::nzevemig, tot op tweehonderd
drieëndertig gefbnken. N.Jord - Scht"rllJer heeft beene Kerk
geha.i, zeden het Jaar l61;), wanm:er het Gebouw, door een

ge-
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geweldigen fiorm, nedcrfiortte; waar van men nog eenige
overblijfzeis ziet. De ingezeetenen van het Dorp moeten te
Schernlet-horn hunne openbaare Godsdiellstoeffening wa:arneemen. Het laatstgenoemde Dorp, nevens een ander, U/estMi;un genaamd, maaken, met Noold-Schermer, ééne Ambagrsheerlijkheid uit, welke, zedert het Jaar 1700, toebe.
hoort aan de Stad Alkmaar; voor negentiendulzend en tWeehonderd Guldens wierdt zij 'er eigenaares van.
SCHERMER - EILAND_ Deezen naam voert zekere fireek lands,
in welke, onder andere, de twe\! bekende Noordhollandfche
Dorpen Rijp en G7-aft leggen. Toen de drie thans droogge_
maakte Meiren , de Beem(ler, de Schermer en de .rI/ermee,.-,
nog uitgebreide Waterplasfen waren, Was deeze plek een droog
nuk lands. Den naam van Eiland voerde het, én met reden,
om dat het niet anders dan te fcheep konde genaderd worden.
Sints men de boven gemelde drie Meiren heeft droog gemaakt, heeft het, tot heden toe. nog den ouden naam behou.
den. Het Schermer - Eiland firekt ten Noorden en ten Westen aan de Schermer, ten Oosten van de Beemfler, en ten
Zuiden aan de Stermeer.
SCHERMER HORN, een Dorp, in den boven meerruaalcn ge.
melden oord, op den Noordoostlijkl1:en hoek van het Schermer-Eiland; van welke legginge het, waar[chiinlijk, zijnen
naam zal ontleend hebben: want Barn. gelijk bekend is, betekent een koek of uitl1:eekende plek lands. In vroegere dagen
ftonQe 'er flegts eene Kapel; naa het innorten der Kerke v:tn
Noord - Schermer 1 heeft men 'er eene fraaie Kerk gebuuwd,
in allen opzigte beantwoordende aan het getal en het vermo_
gen der lngezeetenen. Want Schermerhorn was, ten dien
tijde, eene zeer welvaarende en bloeiende Plaats; wordende
het getal der bewooners , omtrent het begin der naastvoor~
gaande Eeuwe, op vijftienhonderd begroot. Men telde, onder dezelve, wel vijfentwintig Groot -.Schippers 1 die op de
Oostzee, Frankrijk. Spanje en andere Gewesten voeren.
Allengskens dunde dit g-etal, en is, eindelijk, geheel verdwee.neD. Dit deedt het Dorp merkelijk verarmen; waar bij nog
kwam
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kwam een felle brand, wflke, in den Janre 1699; binnet1
korten tijd, drieënzestig Huizen in de asch leide. Het Dorp
beeft nog eenigen bloei en lee ven behouden, van wegen den
menigvuldigen doorrogt van en na de Stad Aihnaar. Alle
verzellding te fcheep; uit en in de Bl'emfter, gefchiedt over
Scllennerho"n, van waar, door de Schermer, een wijde Vaart
na de gemel(le Stad loopt. Rijkdom en welvaart der Ingezeetenen, ten tijde vnn den bloeienden fiant der Pla:aze, was de
bron van veele losbandigheden. aan welke inzonderheid ook
het Vrouwelijk Gel1agt zich fchuldig maakte. Tot het fprookje van de ,\chcrmethornfche VriJflermat kt, zal, veeJligt , dit
de aanleidill~ gegeeven hebben.
Zie

ZOETEBOOM ,

J.

Zaan lands eh ArcadIa;
Klein Kronijkje.

A. LEEGWATER ,

SCHERPENISSE, een Dorp in 'Zeel:md, op bet Eiland T,~IJ..
len. aan het van ouds genoèm;le Va'!rwater de Pluimpot •
welke zich in de Ooster- Scht!lde ontlast. In grootte overtref(
Sckerpenisfe de naaslgelegcne Stad St. Maartef/sdiIkl! ,; men
telt 'er verfcheiden Straanm, in welke de fLizen zeer ugel.
ruaatig zijn gebouwd. De boven gemelde PI'JÏtJ:ipot 7edl:rekt.
der Plaatze tot eelle bekwaame haven. In d" nabuurfchap
van het Dorp plagcen, van ouds, de Heeren d.:r Heerlijkheid, welke daàr van den naam voerden, een Huis of'
Slot te hebhen. Het wierdt vernield, reeds in dea aarwang
der Dertiende Eeuwc, ter, gelegenheid dat Heer HUGO VAN
,SCIIERPENISSE, in den twist tusfchen den Graaf VAN LooM
en Graaf WILLEM DEN I, de zijde des eerstgenoemdelJ hieldt.
De Heerlijkheid heefe, zeden het Jaar 1625, behoord aan
het doorluchtig Huis van Grot/je. In het gemeld~ jaar wierdt
Prins FREDRTK HENDRIK daar mede verlijd. De tegenwoordige Erff1adhouder, Prins WILLEM DE V, is 1er nog heden
ten dage eigenaar V41n.
Zie BOX iI 0 ft N.
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SCHERPENZEEL, eene, dus genaamde, dagelijkfche Heerlijkheid en Dorp. in Gc/der/rmt!, op de Pelliwe. en een der
kleine Ampten van dat Kwartier. Meer bepaaldelijk is de
legging daar van, op bijkans even grooten aflland tusfchen
.dmer s/bort en Rlteenen. Het Dorp is vrij aanzienlijk, hoe.
wel in de lengte gelegen. In 't midden wordt het van eene
SteenenCrraat door[needen. De Kerk is een groot gebouw ~
en het Kerkhof met een fieenen muur omgeevel1. Het getal
der burgerhuizen wordt ('p ongeveer tweehonderd begroot.Een weinig agterwaarts gehouwd, hoewel aan de Straat uitkoomende, flaat het Huis te Scherpenzeel, rondom in het
water. Het is een oud Gebouw, met uÎegcllr\!kte beplantingen voorzien.
SCHERPENZEEL, een ander Dorp van dien naam, in FrÎfS_
land, in het Kwartier Zel'enwouden, ouder de Grietenij Stel.
lingwerf- tVesteit/de, eu dus in het Zuidelijklle gedeelte der
Provincie, daar dezelve aan Ol'erijsfe! grenst. 'Er fraat eene
Kerk, met een [pits Torentje. Scherpenzeel heeft eenen
Leeraar gemeen met nog drie nabnurige Dorpen, te wee een ,
Sprwgen, MOlmikeh!tren en Nijetrijne. Men tels 'er eenen'"
dertig Stemdraagende Boerderijen.
SCHETS. ( MARTEN ) Een fchrikwekkend bewijs ontmoeten
wij, in het rampzallg einde deezes mans, ho(! het kwaad,
dikmaals, zijnen meester IO'J!Jt. HejmeHj!~ hielde hij de zijde
van den Graave VAN nossu, van wegel] den Spaan!èhen Koning, Stadhouder vr.n Holland, Zeeland en UI?-eclo,t. Aan
diens belangen verknogt, liet hij, in den J3are 157~, door
den gemelden Graaf, zich overhaalcll tot het aanwenden van
zijne poogingen, om de Stad Gouda, door verraad, te benlagtig:èn. Ten dien einde vervoep,de hij zich bij den Heer
VAN Z\VIE.TEN, die in de Stad het bevel voerde, met het
voorgeeven, dat bij, door den Graaf VAN DEN BERG, was
gezonden, lTIet een \'aandel Knegtel1, over welke hij het bevel
vOPTde, om de Eezetting van GotJda en die van het Kaneel
re v(;r:ferken. L en gêpast voorwend!.el hadr SCHETS tot het
doen van zulk eene aanbieding, alzo hij hadt ontdekt, dat
de
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de gemelde Stad- en Slotvoogd, onlangs. aan den Graave VAN
DEN BERG om verll:erking van manfchap hade gefchreeven.
Intusfehen, indien men op de berigten moge vertrouwen. hade
SCHETS een bloeddorfiig ontwerp beraamd.
Het hieldt in,
naa dat hij de Stad zoude bemagtigd hebben, áUe de Onroomfehe Ingezeetcnen van Gouda om te brengen, en alleen de
RoomsehgezinJen te verfehoonen. Ge!ukkiglijk wierdt dit plan
verijdeld, door eene tijdige ontdekking van 's Mans dubbel~
hartigheid. Men hadt, op zekeren grond, tegen hem een
vermoeden opgevat, nam hem in verzekeNng, en ging over
tot feherpe ondervraap,ingen. Toen beleedt hij, dat de Lastbrief, welken h!j, van den Graave VAN DEN BERG, vertoond
hadt, een verdicht en leugenagtig nuk was. Een pijnlijke
dood ware, gewisfelijk, zijn lot geworden, indien hij dien
niet verhoed had de , door geweldige handen aan hem zelven
te flaan. Door eenen firop maakte hij. in den Kerker, een
einde van zijn leeven.
Zie BOlt.

SèHETTENS,

een Dorp in Frieslantl. io het Kwartier 'Van

tVestergo, onder de Grietenij van lVonzeradeel, niet verre
Vlln de Stad Bolswerd , in 't Noordwesten. Het Dorp is
klein; de Leeraar van 't Dabuurig Longerhou moet 'er den

predikdienst waaroeemeo. Niettemin telt men 'er vijftien
Stemdraagende Boerderijen. Niet verre van daar woonde
eertijds Jor.kheer SIBRAND OZ,NGA, die. aan de Grietenij,
door verbeteringen aan het WaterweezeD, zeer aanmerkelijke
dien3:en heeft gedaan. In de gedaante van eelle lioerewoO'.
Ding, onder den naam van Ozinga - State, is 's Mans verblijf~
plaats nog voorhélnden.
SCHEVllLINGEN, bij zommigen ook Scheveningen geDoemd.
eell bekend en zeer vermaard Zeedorp, Dan de Hollandfche
Kust, i:t het HOfJg- Ambagt, ongeveer een half uur gaans
vlIn 's Graavenhage. Indien men moge geloof flaan a::n do
berigteIl van 's Lands oude Kronijken, (en van dit gevoelen
is de doorgeleerde ]UNIUS niet vreemd geweest, zou) Schefle.
Xxxxx 2
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lingen niet tlegts het Vorl1:elijk 'sGraavenhage in oudheid te
boven gmm, maar ook eertijds merkelijk grootcr uitge!1:rektheid gehad hebben. Van verfcheiden zeer aanzienlijke Straa.
ten, met fraaie Huizen bebouwd, wierdt de Plaats doorfneeden. Een zwaare florm, van hoogen watervloed verzeId, in
den Jaare 1470, werkte, gedeeltlijk, den ondergang van het
Dorp. Nevens eene groore fll'eek Lands, en een gedeelte
der Plantze, wierden Kerk en Toren onder dt! Zeegolven
begraaven; men wil, dat de plek gronds, op welken, eertijds, de Kerk fiondt, op eenen afrtand van meer dan twee·
duizend fchreden Zeewaarts van het tegenwoordige (hand
moet gezogt worden. Meer dan de helft der Huizen wierdt
een prooi der verzwelgende baaren. Omtrent dien zelfden
tijd overkwam het D,·rp een zwaare ramp, van de zijde van
vijandige menfchen. Naa dat een goed getal, in een zwaaren
fiorm, op Zee vergaan was, wierden vee!en der overgebleevenen, in die onrustige tijden, [er gelegenheid van eellen
vijandlijken inval, geva1Jklljk weggevoerd. Van de honderd·
negentig perfoonen, het deerlijk overfchot der dorpelingen,
moest een goed getal tot bedc\aarij de toevlugt neemen.
Meermaaien , zints dien tijd, heeft Scheve/ingen, door hooge
vloeden, veel geleeden , als in de Jaaren 153°, 1546, 155 I ,
doch allermeest in den zo genaamden Allel'heiligel1wfJteyvloed
van den Jaare 157°. De geèagtenis, nevens eellige om flan.
digheden dier gebeurtenisfe, heeft men bewaard, op een houten Bord, in de Kerk van Schevelinger. opgehangen, waar op
men de volgende rijmregels fchreef.

" In
"
"
"
,.
"
"
,.
"

't jaer van fevel1lig en vyftien hondert,
Gebeurdet hier 't Schevelin~ op Alderheiligen dag
't Zeewater liep in dCt!fe Kerk, elks verwondert,
Drie voet en twee duym hoog, als men doen fag.
Ook mede aen 0en hoo~en outaer, hoort dit gewag.
En in de Sakristye en Kerken - Komptoir met list,
Om me wtfjJel1d~ met des waters geOag
Eellen groott!n fwaaren yferen kist.
Men heeft 'er wel hondert 28 huifen gemist,

" Eli
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Eu weynige fynder ollgefchend gebleeven ;
Die fcllepen waren door 'e dorp gedreeven,
Doende groore fchade; elk maeke daar af mentie,
Drie mer:fchen verdronken gelaeren het leven:
JJus was hier grooren druk belellen ,
Waerom het gefchiede, laet ik Godt die fententie."

Sints deezen War('rvloed is de gedaante van Scltelleli"ge,.
aanmerkelijk veranderd. Want daar de Kerk, naa de overftrooming V41l den Jaare 14;0 gebouwd, binnenwaarts, ge.
nOC>j!zaam midden in het Dorp fiondt. is zij, door het w~g
fpoelen van huizen, het uirerfte gc>bouw geworden, en fiaat
nu aan áen oever der Zee. Uit vreeze voor foorrgelijk eenen
ramp, heeft men, verfcheiden maaien, in beraad geleid, om
de Kerk meer binnenwaarts te brengen. Doch, hier omtrent,
beeft men nimmer tot een vast befluit kunnen koomen, eo
zich vergenoegd, door zwaare moeite en kosten, het gebouw
voor inl10rten te behoeden. Geduurende den Spaanfchen
Oorlog heeft, w:jders de Kerk zeer veel geleeden, .en was,
't eenigen tijde, zodanig ge[c!wnden, dat men, om de kosten
re vinden. om haar tot her gebruik van den openbaar en Godsdienst wt'del ()I.fi bekwaam te maaken, zich genoodzaakt vonde,
eenige Kerkelijke landerijen te verkoopen. Het getal der
Huizen vinden wij, voor ruim vijftig jaaren, op tweehonderd
negeni!nveertig bepaald. Men heeft 'er e~n Oude - Mannen.
huis en een Il'eejhu/s. Behalven de Visfcherij, geeft het
houden van Herberg of de Tappersneering een beftaan aan
een goed getal der Ingezeetenen. De reden daar van is de
'nabijheid van '$ GroavefJhagc, en de groote menigte, zo van
"Haagenaaren. als van anqere Landzaaten, die, om het ver.
mank van een ruim Zeegezigt te genieten, zich derwaarts be.
geeven.
Bekend, naamelijk, is de vermaarde Scheveling!che St'"alwe((. die van •s Graavenhage na dit Dorp loopt. De beroemde JWNSTANTYN HUIGENS, in aanmerking neemende, dat
men. om een zeelucht je te fcheppen alvooren$ zijnen weg
moeH neemen door zwaare en ongemaklijke Duinen, gaf, in
cien Jure 1653, daar toe het eerl1e ontwerp aau de hand.
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Ruim tien jaaren verliepen 'er, eer het wierdt te werk gafield. Naa vooraf verzogt en verkreegen Oktroij van hun
Edeie . Groot Mogende, de Heeren Sta:tten van Hultand en
fI7es tflidland, maakte men cellen aanvang op den eerll:en
Maij des Jaars r664; op den vijfden December des volgen_
den Jaars 1665 was het werk voltooid. Van de Valbrug in
's Graal1mhage tot aan de Duinen van Schevelingen gerekend,
beilaat de weg de lengte van l.egenhonderd en zestien Roeden;
de breedte is achttien Roeden; twee Roeden daar van zijn
beû,aat. Ter wederzijde is de weg met fraaie boom en be,
plant, die een hekoor'ijk lommer uitleveren. De bekende
Lustp!aats ZorgvJiet, aangeleid door den vermaarden Ridder
eh Raadpenfion-aris JAKOB KATS, en verfcheiden andere fraaie.
Hoffieden, leggen aan deezen weg.
Zie J.

DE lURMRR,

venhage;

Befchr. van 's Graa.
!JatavÎa.

H. JUNII

SçilIE., (De) een Water, of Vaart, van welken de Stad
$chiedam haaren naam ontleent. Volgens bet waarfchijnlijkf1(!
gevoelen is het een gegraavcn Vaart, reeds zedert veele eeuWen aangeleid , om, door middel van denz::lven, het binnenwater, uit Delflantl, in de Rivier de Maaze te ontlasten. De
$chie loopt van Delft na het Dorp Overfchie; l1ier valt zij
fn en heeft gemeenfchap met eene amiere Vaart, insgeIijl:s
'dl" ScHe genaamd, doch welke haare'n aanvaûg neemt bij
'Rotterdam, en, in den Jaare 134°, derwaartS wierdt gelerd!
De eerstgemelde , of eigenlijk genaamde Schie, loopt, van
Q'lI,erfchie, na en door de Stad Schiedam, en vervolgens na
pe Manze, in weike zij zich ontlast, door middel' van een
~luis. in den Z~edijk geleid, welke, hier ter plaat ze , dea
~laaUl van de1J Dam voert, langs eene lange Haven, in' of
pmtrent het Jn'lr J 336, gegraaven door eenen aangewasfenen
l!g~~ ~~nds ~ fran/ecnland geheeten.

Zie 'I;egenwoordige Staat.
~ÇIllI.:.
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SCrIIEBROEK, eene Ambagtsheerlijkheid, in Deljland. tusfchen Bleiswijk en Over/chie; zjj bellaat. in haaren geheelen
omvang en uitgeflrektheid, iets meer dan zevenhonderd en achtenveertig Morgens gronds, de vergraaven Landen daar onder
gerekend, die een goed getal Morgens uitmaaken , en, van
tijd tot tijd, nog meer toeneemen. Sc1ziebroek heeft geen
Kerkdorp; de Huizen flaan hier en daar verfpreid: voor
ruim vijftig jaaren telde men 'er eenennegentig. Waarfchijn.
lijk door de toeneem ende Veenderijen, waren ze, in het tijdverloop van honderd jaar en , met zevel1ëndertig vermeerderd.
SCHIEDAM, eene Stad in Zuidltolland , die, op haare bemt,
de negende Stem uitbrengt, onder de Steden van Holland en
Westf1"iesland, ter Vergaderinge van Hun Edele Groot Mogeilde. Zij legt ailn. en ontleent haaren Ilaam van het Water
de Schie, boven vermeld. niet verre van de Maaze, en ongeveer een uur gaans ten Westen van de Stad Rotterdam.
Van ouds voerde de Stad den naam van Nieuwendam; dit
blijkt, onder andere, uit eellen Brief, gedagtekend in den
Jaare 1286, waarbij, aan het Gasthuis, zekere voorregten
worden afgeflaan , en welke op naam van Sclrepenen van
Nieuwendam was afgegeeven. Ter voorkoominge van verwarringe, en vermits men, in dien tijd, verfcheiden Plaatzen
noemde naar het Water, aan 't welk zij wierden aangeleid •
fchijnt men, vervolgens, den tegenwoordigen naam verkoozen te hebben. De Dam, van welken de Stad huren naam
ontleent, legt in het Noordwestlijk gedeelte der Stad.
De juiste tijd der fiigtinge van Schiedam kan met geene
volkom ene zekerheid bepaald worden. Waarfchijnlijk moet de
eerfre oorfprong gezogt worden omtrent het midden der Der.
iieride Eeuwe. Het blijkt, althans, dat in den Jaare 127°,
Heer DIRK VAN WASSENAAR Ambagt en Geregten hadt te
NieulIIendam111e. welke, door Vrouwe ALEID, Moei en Voo~
des van Graave FLORIS DEN V, hem wierden afgekogt; als
mede, dat de zelfde Vrouwe ALEID, vier jaaren daar naa,
Schied,;m met Stads Geregtigheden heeft begiftigd. Ook blijkt
het, uit den Brief, betreffende het Gasthuis, boven aange.X xxx x 4
haald ,
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-------_._-_._-----------hanld, dat de Stad, toenmaals, in den Jaare 1286, nog geen
Zegel hadt. "En alfoo de pooTte (leest men alrlaar) fonder
" gemeene fegel is, foo is defen brief bij de Schepenen beo
" [eegelt." Waar uit de jongheid der Stad, ten dien tijde.
niet onduidelijk kan worden afgeleid. Geduurende de onlus_
ten, welke, in vroegere tijden, deeze Gewesten beroerden,
waren ook die van Scltiedam, dikmaals, in de noodzaaklijk.
beid, om aar' dez,'I,Je ll~t'1 te moeten neemen. Men roemt
het bedrijf der "chieaûm{che Vrouwen, ter frelegenheid alsde Jl7amitlgen, in den Janre 1302. binnen de Stad merkt'lijken
oVt'r1a&t begingen. Yverig .rG'Jf de vrijheid en den opkoo.
menden bioçi h~'dr<!r S:<ld, fi,'H.:Ien zij h1"ren 1ll2n!1l'U trouwbartig bij, in het verjaAi'en deez'.!r iUst-, .:rttoord;;rs. Meer
dan e;:lls ra~kte de Stad in twist met de Hpc'ren VAN MATE!
NESSE. over de nasuwkelllige bepaaiing ·/,.11 Grondgebied. De
ol,eenigh.e(~en namen ttll einde, door nanKoop. ten behoeve
van Sc',iedam, van zekere gedeelten der Heerlijkheden van
]l1atenesjè en de Ketel. In dell Jaare 1483. wllnneer die van
Schier/am IU overleg namen om hunne Stad te verfl:erken,
hadden ze daar roe noodig den gronJ van twee boomgaarden,
lIan de toenmaalige Veffi!n gelegen t en toebehoor ende aan
Heere WOPTER VAN MATE.NESEE, als leenroerig aan de Graaflijkheid van Holland. Diensvolgens ièhreef de Aardshertog
J,fAXIMlI.lAAN, als Voogd van Graave PHiLIPS, aan het Hof
van Holland. om deszcifs medewerking ter verkrijginge van
den gemelden grond. mUs aan den Heere VAN MATENESSE
daar voor zouden wurr\ëll wegeleid zo vcele Renten op de
Stad Schiedam, als de boomgaarden waardig zouden gefchat
wotden. Op den tweeden 1unij des gemelden jaars wierdt,
ten overfiaan van Gelastigden van het Hof, de koop geOoo.
ten, en daar bij, aan den Heere VAN MATENESSE en deszelfs
erfgenaamen, toegeleid een jaarlijkfche Rente van vierentwin.
tig Ponden Hcllllndsch tot dertig Grooren Vlanmsch.' Geduu.
rende den tw~efp:.lt der Hoekfchen e" Kaheljaauwfchen, hieldt
SchiedlJllZ de zijde der !a~,st;enoemden, di~ geoordreld wierden, pmtrelJt 's Lanè!s en der Ingezeetenen Vrijheden en Voor.
regt en , minder gunfiige denkbeelden re voeden. 't Is bekend,
}lpe Jonkheer fRANS VAN BREDUODE, iloofd der Hoeksgezin-

den,

SCHIEDAM.
oen, zich te R ot/cl'dam hadt gevestigd.

249

De Rootnsch - Koom de gemelde Stad het beleg willende
flaan, en, ten dien einde. door gamsch Holland. eenen heir.
vaart hebbende doen uitfchnjven, deedt een aanzienlijk aantal.
Poorters van Hollandfche Steden, met nname van EI wrlem ,
Delft. Leiden en Amflerdam. binnen Schiednm verzamelen.
't Was, bij deeze gelegenheid, om dit. in 't voorbijgaan. aan
te merken, dat de Ami1:erdammers, in de maand Februarij
des Jaars 1429, in de Stad Schiedam. met het Voorregt begiftigd wierden, om zijne Roomsch - Koninklijke Kroon boven het \Vapen hunner Stad te mogen voeren. Intusfchen
hadt de Heer VAN BREDERODE een en aanilag ontwor.pen , om
het Kabeljaauwsgezind Schiedam, bij verrasfing, in te nee.
men. Behalven de gemelde Poorters van Hollandfche Steden,
lagen in onze Stad Ruiters en Knegten in Bezetting, voor 't
meerendeel behoorende tot de vreemde Krijgsbenden, die.
onlaÎigs, Hoorn geplonderd en Haarlem gedreigd hadden;
ongebonden van aart, en die een kwaad hart coedrOt"gen aan
de Burger - Schutters, welke zij dtkmaals met fcheldnaamen
en verwijting~n bejegenden: zo dat men, zomtljds. van
woorden tot daadlijkheden voortfioeg. De Heer VAN BREDE~
RODE i1:ookte deezen twist, en wist, door groote belofte aan
de vreemde Krijgsknegten, met welke hij heimeIijJ,. ver!Iand
hieldt, de toezegging te verwerven, om de Stad in zijne
hnnden te leveren. Ten dien einde zoude BREDEf{()f}E, op
zekeren bei1:ell1den tijd, zich derwaarts begeeven, en eelt
Wapenkreet of gefchreeuw de leuze tot den aanval zjjn. De
vreemde Knegten, wien de "handen na plondering en buit
jeukten, door zeker gefchreeuw .misleid, begonnen den aan.
val een uur te vroeg, en terwijl EREDERODE , vlln Rotter(L'l1lt,
nog in aalltogt was. In den avond, ten acht unre, deeden
.de vreemdelingen den eerfien aanval op den Herberg of het
Huis, alwaar de Baniere van Ha.orlem uiti1:ak, en de Poorters dier Stad gehuisvest waren. Doch deeze moedige Burgers, geholpen door die van Leiden, en gezamentlijk aange.
voerd door WILLRM V1N BOSCHHUIZI:lN, Raljuw van Rhijnland, kweeten zich zo dapper, dat ze veelen der omgekogte
eanvallers op de plaats nederfabelden , anderen tef Slede uit
X X XX x 5
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dreeven, en ecn goed deel gevangen namen. Midlerwijl naderde B/EDERODE de Stad; doch vernomen hebbende, dat de
kans verk~eken was, trok hij te rug, in zijnen afrogt het
Dorp Ovujchie bemagtigende; om 't welk te herneemen.
die van Scnieritl1l/, kort daar naa, eene vrugtlooze ondernee_
ming deeden. Andermkal L!J1eedde IlREDERODE, kort daar op.
eenen tod~g op ScMcdam; doch die, even als de voorgaande, vrugtloos afliep. Op den tweeëntwintig!l:en Fehruarij des
]~ars 1493 verkreegen die van Schiedam, van den Roomsch..
Koning MAxlmLlAAN, tot ollderhoudenisjè ,'an de Haven en
tot "o1'dantsje "tln de Stad. zekere Landuitgors en Schorre,
uit de RiVier de Maaze aangewasien, leggende tusfcben die
lUvier ,en de Stad, het Franlw;lm.. a genaamd; voor deeze
vergunning moest de Regeering zekere Erfpagt betaalen, Twee
jaaren daar naa verleende de zelfde l\BXIl\lILlMN, aan de
Stad, over het gemelde Fnmkenland, een volkomen gezag,
regtsgebied en beregting, zo wel in 't hooge als in 't lallge.
jn de zelfde uitgel1:rektheid en maate, als de Hollandlèhe
Craaven, tot dien -tijd toe. aldaar geoeffend hadden. Volgens
OCtroij van Vrouwe MARIA VAN llOURGONDlE .. van den drie.
ëntwintigl1:en Maart des Jaars 1476, was het getal der Vroedfchappen bepaald op eenëntwintig. en daar bij vergund, om
uit hun m:dden te mogen kiezen, alle jam'en, twee Burgemeesteren, en twee Thefauriers, en dat de Baljuw de zeven Schepenen zoude annUellen. Keizer KAREL DE V .. als Graaf van
Jlo/lU1id, maakle hier in eenige verandering. Hij beval, op
den dertien den jalllJarij des Jaars 1537, dat het getal der
Vroedlchappell tot vierentwintig zoude vermeerderd, en doer
è<:zelve eene Benoeming zoude gemaakt worden, van vier tot
llurgemeesteren en veertien tot Schepenen; uit welk gelul,
vervoJp:ens, de Graaf of deszeJfs Stadhouder twee tot BUI'ge.
meesteren en zeven tot Schepenen zoude verkiezen. Voorts.
dar indH:n een der Bure;emeesteren of der Schepenen biunellst;jds ovcr1el-dt, de Baljuw, uit de laatstgemaakte BenoemiJ1g, cenen anderen wude verlde7en of in den eed neemen.
Et, dndeliik, indien een der Vroedfchap fiorf, zouden de
overige VlOedfchappen, aan den Graave, of deszelfs Stadhou •
der, een drietal ter hand ilellen, om uit hetzelve de open~
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jbande plaats te vervullen. Op het Privilegie van Vrouwe
wierdt aldus, door zijne Keizerlijke Majeltelt, geen
geringe inbreuk gemaakt. In de maand November des Jaars
1556, verleende PHlLIPS DE 1I, onder andere Steden, ook
aan Schiedam, het Voorregt , om tot zestig Guldens te wijzen bij arrest: in voege bij vonnis der Stad. de fOffime van
zestig Guldens niet te boven gaande, niet zoude kunnen ge~
appeJleerd worden; welk Oktroij, vervolgens, bij het l~erJe
Artikel van de nadere Ampliatie der InHrudie van den Hove
van Holland, gedagtekend den vierëntwin~igO:en l\faUlt des
Jaars 1644, tot de fomme van honderdvijfdg, en llog.m~a!s,
b;j Plakaat van Hun Edele Groot Mogende, de Heeren Sr:!:!..
[en van Holland en Westjriesland, van den vijf.len lVla:j des
Jaars 1674, tot driehonderd Guldens is verhoogd. G.~liik
elders, in de Nederlanden, dus ging ook, al vroeg, te Sc!ûedam het licht der Hervorminge op. SALOMON VAN DER HOEVEN, Baljuw der Stad, om dat hij de meer gezuiverde leerbegrippen was toegedaàn, moest, in den Jaare 1560, zijne
dus genaamde, ketterij boeten met verlies van zijn Ampt en
eene zevenjaarige Gevangen!s[e op de Voorpoort van Holland,
in '5 GraavetZhage. 'Sedert, 't zij door de vlugt, of op eenige
andere wijze, zijne vrijheid bekoomen hebbende, rume hij
-een Schip uit, hielp, daar mede, onder de Watergeuze1Z, de
Stad Brielle bemagtigen, en vondt, in 't einde, zijne vrijheidsliefde heloond, met het Baljuwfchap van "$ Graavenhage. Naa
het bemagtigen van den Brie!, gevolgd van dat van De/fihaven •
lag Schiedam 't eerst aan de beurt, als wordende hetzelve
genoegzaam ingeilooten gehouden; te meer, zillts ook de Stad
Delft Staatfche Bezetting hadt ingenomen. Zonder ilag of
fioot ging Schiedam in '5 Prinfen belangen over. naa dat de
Hertog VAN ALVA de Spaanfche Bezetting daar uit geligt hadt,
om dezelve tot de belegering van Bergen in Henegouwe:z te
gebruiken. De Heer PHILIPS VAN MARNIX, Heer Vl.n St. Aldegonde, voerde, 'er, van 's Prin[en wegen, in het vo!gende
jaar het bevel. Naa het overgaan der Stad tot de Staatfche
zijde, begon men 'er ook, op Haanden voet, op de be!an,;en
van den Hervormden Godsdienst bedagt te zijn. Het Krijgsvolk van BARTHOLD ENT~S hadt reeds eellen aanvang gemaakt
MARIA,
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van het beelden!lormen. No~ v6ór het einde des Jurs I57z
verzogten de H<.:rvormden, 3an den Prinfe VAN ORANJE. dat
de Kerken. van de nog overgebleevene beelden. geheel mogten g-ezuiverd worden. Van den zelfder: kant kWàm aan Zijne
Doorluchtigheid een verzoek om onderhoud der Predikanten,
uit de Geestlijke goederen der Stad. I-lier over oncftondt eenig
gefchil, waar van de afloop ons nie't gebleeken is; dit wel,
dat de hervormden. Zeuert. In het ongr!loord genot der
odff:ninge vnn hunnen Godsdienst zijn gebleeven ; als mede,
dat WILLEM DE 1, al vroeg, bevél gaf tOt het onderhoud van
twee Pre,'lkamen. Uit de Geesrlijke- Goederen, uit welke
zij, jaarlijks. vIerhonderd Jakobs - Gulden; moesten trekken.
Va'l dollen GodsdienHijver. kort ii~a de bekoomene vrijhèid,
zag men, in onze Stad. eerlang, een aanHoolelijk voorbeeld.
Zekere GERRIT JAKOBSZOON VAN VLAARDINGEN, Roomsch
Priester, meèr dan zestig jaaren oud, hieldt. !1aa de neder.
laage van 't Room~ch Geloof, ziju verblijf nog binnen SclziedUim. Eenige baldaadige Soldnaten kreegen hier van de lucht,
in ·de maand "Februarij dës Jaars 1574. 't Zij uit eigen bewee..
ging, of door opfiooldng van anderen, vailen ze .. in zekeren
nacht, in 's Man:; huis. naan en mishande1en hem wreedaartiglijk, en laaten ht:m voor dood leggen. Hij bekwam, nogthans; en, '5 31'derendaags, met een Schuitje, -na Delft gevoerd zijnde> o\lerleedt hij aldaar, aan zijne wonden, naa
verloop van weinige dagen. ]n de maand Augustus des Jaars
1574 openden die van Schiedam hunne Sluizen. om, door
de over:lrooming der L~nden. het ontzet der belegerde Stad
Leiden te helpen bevorderen. Omtrent and~rhalf jaaf laater,
te wet'ten op den zevcnëmwintig!l,;n Januarij des Jaars 1476,
kogten Burgemeesters en Regeerders, in den naame en tcn
behoeve der Stad, van de Heeren Staaten nn Hol/and en
U?esl{rieslaf.d, hd Baljuw- en Schontámpt, nevens een jaar
Tollen van de Valken- en Paerdenmarkten der Stad. Drie
maanden daar naa bewilligde Schiedam in. de Unie of nadere
vereemg1lJg tl!~!Chen Hul/at.ti en Zeeland, en gaf last aan
XORNELIS JPKOBSZOON FA3RY, om dezelve, van Stadswegen,
te olJut:rtekenen. Soortgelijk een last wierdt. op den vijfden
Tulij des jaars 158r, opgedraagen aan lIARENT PETEll.SZOON,
Bur-
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Burgemeester, LEENDERT JORISZOON BEYS, VroedCchap, eD
Mr. WILL&M VAN DER MEER, Pellfionaris, ter gelegenheid van
de Opdr3gt der hooge Overheid van den Lande van Holland
aan Prinfe WILLEN! VAN ORANJE. Het voorgevallene te Zutfm
en Deventer, in den Jaare I.'jS6, veroorzaakte, ginds en
elders, merkelijk wantrouwen op het bewind van den Engelfeilen Landvoogd. Graave VAN LEICESTER. Ter verhoedinge
om niet eveneens, door verraad, in de handen der Spanjaarden geleverd te worden, verzogten en verkreegen die vaD
Schiedam, van 's Lands. Staaten , verlof, om, ter hunner verzekeringe, honderd Wa:utigelders re mogen aanneem en. Om·tnot deezcn tijd was het onzinnig begrip, wegens het aanweezen van Hekfen , Toverkollen en Waarzegtlers, ook tot
Ollze Stad doorgedrongen. Gelukkig indien dit wangevoelen
geene verdere uitwerking hadde gedaan, dan om te dienen tot
een voedzei van angftig bijgeloof. Maar, tot oneere van
Schiedam, tlroomde. 't eenigen rijde, binnen des zelfs muuren het onfehuldig bloed van zommige rampzaligen, welke
onder verdenking van Duivelskuntlenaarii.e vielen, óf wier
gekrenkt harsfengetlel of verdorvene verbeeldingskragt hen
deedt gelooven, dat ze, met het aangetijde vermogen, met
'er daad begaafd waren. Vijf Vrouwsperfoonen, bij vonnis
van dC.11 vijfentwimigtlen MaiJ des Jaars 1585, veroordeeld
om gepijnigd te worden, beleed en , met den Duivel een ver-.
bond aangegaan, en, uit kragt daar van, toverij gepleegd te
hebben, tot befchadiginge van mcnfehen en beesten. In gevolge dier bekelltenisCe wierden twee dier ongelukkigen leevende, en twee andere, nna :Jlvoorens geworgd te ziin, verbrand: de vijfde wierdt in de Gevangenisfe geworgd gevonden. Behalven deeze Toverkollen, van de ergtle foore, vonde
men, onder de Schiedamfche Wijven, veelerbande Waarzegfiers. en zo genaamde Teemsdraaifl:ers, die, uit het draaien
van een Teems of Zeeve, goed geluk wisten te zeggen. Alle
deeze wierden uit de Stad gebannen. Eene d~r gewaande
Duivel>knntlenaaresfen, in het einde van het Jaar J590, ge..
vallgen zittende, wierdt, in den Kerker, verworgd gevonden.
Op rekening van den boezen Geest wierdt dit feit gefield.
en het LiJk der r!hnpzalige ~ diensvolgens t waardig gekeurd
om
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om tot asch verbrand te worden. De volvoering vàn dit beo
tach;;;lijk Vonnis gefchiedde in de maand Februarij des Jaarll
1591. Gelukkiger; voot de belang hebbende, was de uitfiag
van foongeJijk eene befchuldiginge, in den Jaare 1592" ingebragt tegen zekere MARYTJE ARENDS. Huisvrouw van JAKOB
ADRli\.ANSZOON, die, om gewaande Toverij, in hegtenis was
genomen. De Baljuw der Stad, MELCHIOR WJLLElUSZOON VAN
WELHOEK , nevens den Prokureur Generaal, veroordeelden haar
om verbrand te worden. Van dit Vonnis beriep zich de on·
gelukkige op het Hof; 't welk, vervolgens, op den negenentwintig!1en Ft:bruarij des Jaars 1591, een Vonnis fireek,
volgens 't welk de gemelde MARYTJE ARENDS tot fcherper onderzoek of den Pijnbank moest gebragt worden. Doch dit
Vonnis hade insgelijks geenen voortgang; naa nog ruim driemaanden zittens, wierdt het. volgens uiefpraak van den Hoogell Raad, vernietigd, de Gevangene op vrije voeten gefield.
en de Baljuw van Schiedam, nevens den Prokureur Generaal,
verweezen in de kosten. Indien al van Toverije, men hoor..;
de, zeden, niet meer van het vangen en firaffen van Toverkollen, door de Regeering van Schiedam. In den Jaare 1650
verleenden de Heeren Staaten van Holland en FPeS/fritS/anti
aan de Stad Schiedam het Oél:roij, volgens 'e welk de vier.
entwintig Vroedfchappen; voortaan, in plaats van twee, drie
Burgemeesteren zouden mogen fieIlen, voorts haare eigen
Sc;~epenen verkiezen, en de openvallende Vroedfch3psplaatzen
vervullen. Diensvolgens moesten de Vroedfchappen, op den
laat!len April, vergaderen, en vervolgens inleveren geOootene
briefjes, inhoudende de naamen van zes, veertien en drie
perfoonen, om; bij de meerderheid, uit dezelve verkoozen
te worden, drie tot Burgemeesteren, zeven tot Schepenen,
en één tot Vroedfchap, indien 'er eene Raadsplaats open
fioudt. De gekoozcnen zouden, voorts, den gewoonlijken Eed
doen, in handen vall den Baljuw, of, bij diens afweezigheid,
in handen van de Oudfie Vroedfchap, mits dezelve geen Burgemeester of Schepen ware. Dus herkreeg de Stad .:Jc 7Z;edam
het regt van eigen Regeeringsbefiellinge, 'c welk zij, vóór de'
regeering van Kt:izer KAREL DEN V, bezceten hadt, doch,
door dien Vorst, ingevolge zijner heerschzuchtige bedoelin.
gen,

..

SCHIEDAM.

!l55

gen, merkelijk befilOeid wierdt. Het laatstgemelde Okttoij
wierde, in den Jaare 17°4, door 's Lands Staaten , nader bekragtigd, doch het getal der Vroedfchappen op twintig verminderd. Bij de Regeeringsverandering van de Jaaren 1747
en 1748, gelijk bekend is, is hier omtrent verandering voorgevallen. en aau Zijne Hoogheid het regt van beftellinge opgedraagen. Merkelijke beweeging ontftondt 'er, in den Jaare
1672, te Schiedam, om de verheffing van Priufe WILLEM DEN
III te bevorderen. De Vroedfchap WILLEM NIEUWPOORT ,
welken wij, in een afzonderlijk Artillel , nader hebben leeren
kennen, verdagt van 's Priufen bevordering te willen tegenhouden, wierdt door het gemeen gevat, en fmaadelijk gehandeld.
Men dreef het ftok door, en lier, wel haast, de Oranjevlag
van den Toren waaien. In den befaamden twist, over de
werving van ze~tienduizend Man Krijgstroepen , in den Jaare
1684, was Schiedam de eenige Stad, welke de zijde van
Amflerdam hieldt; zij deedt eene Aantekening ter Sraatsver.
gaderinge, bij welke zij verklaarde, " !let be fluit op de wer"ving ~e houden voor nietig en kragteloos, als tegen het
" aloude gebruik genomen zijnde; protesteerende , wijders,
" van al het onheil, welk 'er, in tijd en wijle, uit zoude
" kunnen rijzen, en de toeftemming niet kunnende geeven ~
" dat het ter algemeene Staatsvergaderinge zoude worden in.
"geleverd." Eindelijk tekenen wij nog aan, dat de burgers
van Schiedam, even als van andere Sleden, geduurende de
Jaaren Iï47 en lï4H, hunnen ijver betoonden in het opfteHen
en (er tckeninge aanbieden van Verzoekfchriften, over buro
gerlijke bezwaaren, hoewel men 'er laater, dan in eenige an"
dere Steden, daar van eeneu aanvang maakte. De uitüag was
hier de zelfde als elders. 's Prinfen Gemagtigden ontiloegell
'er de gamfche Regeering, doch herfielden dezelve wederom,
op één Lid na, 't welk van zijnen post verlaaten bleef. Te·
vens wierdt het get:!! der VroeJfchap wederom op vierentwin.
tig vermeerderd. WJt 'er, geduurende de jongstverloopene
jaaren, vóór en ten tijde d~r Omwellielinge van den Jaare
1787, te Schiedam is voorgevallen, is nog heden, bij eenen
iegelijk, in verlèhe gehclIgenisfe.
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Op dit hi!1:orisch berigt, zullen wij nu eene meer bijzou..
dere belèhrijving der Stad laaten volgen. Schiedam heef'
vier Poonen; zij zîjn de volgende: de Rotterdamfche, de
O"eI Jchiefche, de Vlaardinger en de [(etel_ Poort; de twee
laatfie leggen digt bij malkander, in het Noordwestlijk gedeelte
del" Stad. Van de oude Muuren, welke eertijds de Stad, Mj
~lÎj le Van Vestingwerken, omringden, vindt men alleen een
overblijfzeI in een ouden Toren. Thans legt Schiedam binnen
een Aarden Wal beilooten, langs welken ver[cheidell fraaie
fieenen Koornmolens zijn gebouwd. In eene ongedrukte Befchrifv/11g "an Schiedrul1, ons, door eelle gedienf1ige band.
op eene verpligtende wijze, medegedeeld, en uit welke wij
ver[cheiJen bijzonderheden, de Hifiorie der Stad betrefi~nde,
ontleend hebben, leezen wij, dat, in den Jaare J 5 IS, het
g<:tal der Huizen op vierhonderd tweeën zeventig wierdt be·
groot; 't welk, zedert, tot dertienhonderd achtenzeventig
zouàe zijn aangegroeid. Het getal der lngezeetellen wordt
op achtduizend begroot. Het Stadsl~uis, hoewel niet zeer
groot, is een fraai Gebouw" voorzien van de noodige Vertrekken, onder welke men 'er eenlge ontmoet; die zeer zin~
tlelijk zijn betimmerd. Onder het Stadshuis plagt men. eer~
tijds, de {Faag te houden; doch dezelve is, in laatere tij~
den, elders verplaatst, en thans een afzonderlijk gebouw;
het fraat bezijden den Toren der Kerke. Even als In andere
Steden, plagt men, van ouds, ook hier eene Dode te hebben; zij is nog in weezen , doch, evcn als elders plaats heeft,onder de gedaante van een aanzienlijken Herberg. n:jkans
vijftig jaaren geleeden is dezelve merkelijk vertimmerd en -vergroot. Voorts heefe men 'er een Latijr;sc-'z S:hoat, eene
Beurs, VI, eschhal en VzschllJarkt. 'Er is niet meer dan ééne
Kerk, ten dier.fre der Nederduitrche Hervormden; zij lhat
aan eene ruime Markt of Plein, niet_ verre van het Stndsbuis,
en, na genoeg, in het midden der Stad. Het was, eenijds,
eene P~rochiekerk, aan JOANNES den Dooper toegewijd. Het
is een oud, groot en deftig Gebouw, pronkèl1de m~t een
hoogen Toren. en, vnn binnen, met een fraai Orgel. 111
de~zc Kerk zag men, eertijds, eene pragtige Kapél, ell, in
" midden van dezelve, eelle marmeren GraCtombe, onder welke.

SCIIlEDAM.

!l57

_ _ _ _ _ _•_ _ _ _
• _ w.
__~,...~-_ _ _
• _ _ _ _ _ __

ke de H. LUIDWIN A. of L1DEWYN, begraaveu Was. Deeze
befaamde Santinne was te Schiedam gebooren ~ iu den Jaare
1380, en in het Jaar 1433 aldaar overIeedell. Zeer vermaard
'was deeze Maagd, bij haar leeven , en lang !lna haär overlij.
den, om haare heili.;heid, zagtmoedigheid, lijdzaamheid en
andere goede hoedanigh~den. De berugte Prediker JAN BRUGMAN, en de b"ter ver:nHarde THOMAS à KEMPIS, hebben haat'
le.;ven en daaden be[chreevèll, Zie verder het Art. LUlDWINA,
Dee! XXI!. bladz. 168. Vid Predikanten neernen; te SchIe_
dam, het gewijde dlenstWtrk waar;' zij behooreu onder de
K!asÎ!s van Schiet/md. - - Behalven de Nederduit[el'Ie, vinde
Inen hier ook eeue Gemeente van lFalfde Gereformeerden;
>doch deete hebben geene afzonderlijk.: openbaare Kerk, maar
verrigten hunnen openbaaren Godsdiensl, in eene ruime Zaal
van het Gasthuis> tot eene prcdikplaats bekwaam gemaakt.
De niet zeer talrijke Gemeente wordt door éénen Leenar
bedîend. - Vreemd is het " en 'Wij kunnen de reden niet bevroeden, dat wanneer de Re;lJ(mflrar.ul4, in den aanV:1ng
deezer Eellwe, 'naamelijk In de. maand Junij des Jzars 17°5,
lIan de Regeering, 0111 veElof verzogt en tot het fiigten eener
Kerke, dit aanzoek, naa twee maanden beraàds, wierdt :afgeflagen. ~ Men voude hier, voormaals, eene Doopsgezinde
G"meente. Om het verminderende getal van Leden, vervoegden zich deeze aan de Gemeente dier Gezinte te Amflerdafll,
haan:! Vergadering houdende hij het Latll tn den Toren. er1
droeg haare Predikplam en and(!re Kerkelijke goederen aall
dezelve op; mids de nog, Qvergebleevene Leden. indien :zij
tor armoede vervielen, uit dezelve zonden onderhouden worden. De Leeraar wierdt voor eene hepaalde [ommé afgekogr.
Dit viel voor in deo J2ure J 748. De Kerk bleef de eigendom der Amfterd3mrche Gemeente, tot iJl den Jaare 17 S6 J
wanneer zij, voor de [omme van twaalfhonderdvijftig Gulilt!I'.S, wierde verkogt. ~ Eindelijk heefe men 'er twee Staden
van R001/Jsdgeûntlen; de eene behoort tot de Gaime det
JatJJ~nMl!n. In de Roomfche lijden hadt mtn, te Schiedam t twee Nonnen 1r1oosrers. Hee eerl1e, aan S. URsuLJ\ gewijd, en waar in men volgens den derden Regel van S
f'RANC1SCUS leefde, wierde gebouwd in den J aare 1424; doch,
XXVI. DEEI..
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korl daar nan, geheel zijnde afgebrand, in den Jaare 142 9'
verplaatst na het Dorp Ketel, in Schieland gelegen. Het
twzede, zijnde een KloosCfr van Augustijner-Nonnen, voerdeden naam van S. A,maas- Konvent. Wijders hadt men 'er
een G:1sthuis, 't welk vall S. JAKOB den naam ontleende, en
een B:/giinhf; deeze beide Gefiigten zijn nOl} in weezeo.
Het Gasthuis is ouder dan de Stad. In de boven aangeha:llde
onuitgegeevene Befchrijving van Sc~ledaln leezen wij, dat
vol~ens uÎ!fj)rank van Schepenen van Sdi-dam, roen nog
]t,'ie/lwendtl1JJ genaamd. van den Jaare 1286. het St••Toco[,·.
Gfll1huis zal hehben het beate lclterJ van de Poo,·teren, ",
zY dat die ÓÎnnm of buiten 0' pflorten ./le,.'en. Wijders
heeft men 'cr nog een Oude - Mnm.'cn - ProveNiers'mis. een
fYe:sbis, een Pclt'~lIis, en een Vrouwcn-Tugthuis. Even
buiten de Ovc,fchiefche Poort, aan rie SeMe, Haat een fraai
Prfll'c'lliersh:d~, in 't welk Mannen en Vrouweil d21l kost
kunnen koopen.
De Regcering van ScltiedalJt bcl1aat uit een Hoofdfchout
of Baljuw, drie Burgemeesteren, zeven Schepenen en twintig
Vrot', 'fchnppen. Uit de mc(!r dan eens gemelde ongedrukte
BeCch:iJving, hebben wij, boven. de veranderingen, in het
getal der onderfcheiJene Regenten, van tijd tot tijd, voorgevallen, aangetekend.
De Ingezeetenen van Sc!zletfllin waren ,. van ouds. verlIlallrd. wegens hunne zuinigheid, naarftigheid e11 andere goede I'lOedanig i leden. De bek"nde PIETER OP~lEER. in zijne
Hz"!O/ ie tic," llol/rwd/'clze Marte!a:zren, geeft des een vernag, welk vc':.'len o1l7er Leezeren, vleien wij ons, hier met
genoegen zullen aal1t1"dr~ll. .. Indien 'er, dus fChriif[ hij,
" eenig vol!.: iR onder ~e Bal3 vieren, weiker zuinigheid ook
,t a~1l PAULUS JOv~US is hekend geweest, en hetwelk de voor" deden van de Cp~a~za~mheid verfbat , zo zijn het vooral,
,. mijns oordet'ls, Je Sdiedam:ne1'S: want hunne deudgheid
" in 't beftJ(lekil V~1l alle ol,kllsten is al van ouds geroemt
,t door het gemc~re fpreekw(:ordt: Scl.icd:11nmertje droog_
.. h1't'(j(Jt. De 1I1g.. zet,~nen zijn vernufLi,;. en vijanden van
" de ledighdt; J<! Viifchr>rs zwervell h.orgaans met hunne
" fchepen up Zl;;e, en begeven zich zeer n:tarllig' tot den
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Huingval'!,:st, en vele van hen drijven fier ken Koophandel.
De voornaamlle bezigheit der Vrouwen is netten te breien
en te veri1:ellcn: de kinderelJ worden meest aan het benl1ip~
draaien gezet, ja de jonge jeugdc wordc van 'c fpinnewiel
niet ver[choont, of worJr aan eenig ander werk gezet~
,~Dewijl m<!l1 ('.rl JI~'~~r n;(m~lldc ledig ziet lopen, 70 ziet
" men 'er onk lîL~mand[ van huis tot huis gaan bedelen. Zij
" leven doorga;)l1s vIIn wei of getapte melk. en vlln pekel.
,. baringen en van bokkir;gen, of van gezouten vleesch cf
,. visch. die zij in humic kclJ::rs pewaren. Het gebeurt z<:er
" felden , dat zIj bij l~a;kar.deren goed dcr maken, of hun
J' hert met eeten cu driliken eens oph~len: men zou zweren,
" dac zij de wijze van huishouden, de zorgvnldigheic en d~
" naarlligheit, Vlln de mieren g.:le'~rt he!,ben. Ook zijn de
,. Schiedammer! ten tijde van onze Voorvaderen berucht gel, weest door hunne gerrol1wigheit aan den Roomfchen Ko" ning l\1AXlmr.TAAN, warmeer dezelve FRANS VAN BREDERODE ;
jo die Rotterd,wz bemnchtigt hadt, gewapenderhandt vervolgh de. Ter gedachrenisfe van dez~ gctrouwighcit plagt met1
" den 14 F.;;bruarij ecn p!eeri;;en ommegang te honden. Ma9ol'
" dat deze {lade geene g':lccrde matl!~en voorcgebragc neeft;
;. daar het den ln;sezeter;cn n(,chtans aan geen verllandt Of1~
" breekt, dat moet hunne deuni"heic voornamentIijk geweten
" wordc!!, en t~!l dele ook daar aan, dat zij groter achting
;, hebben voor c.:nc uitfieken~e vroomheit en deugdzaamheic;
,. OJtl voor eC!lC uitmuntende geleerdheit."
Dus verre hèt
b~rigt van OP),lEER; w.:lk. d3t' het tegenwoordig gedrag dei
hedelJ(13n,,~r::h~ lngezeeccncn \'an Sc!!iedam. daar mede, in allen ,'pzi~r~, !,iet overrenrtemt. bij alle vetfiandigen, die he!
heil hur.ncr V;cJocm<,pla1tzc zo<kcn, hartelijk betreurd wordrt
in fraaie rijmldanken zong, weleer. de Edele KON,T,\NTYN
Î!UIGENS den lof van Schiedam in de volgende dichtregels.
"
,.
"
,.

Twee flromen fcheiden mij van 't achterleggend landt;
De derde tluir de rilJ~, en geeft ze bet de handt:
In 't midden naar mijn aoel op wel ge!leuode flij!cn,
Daar oeffene ik mijn jeugdc op 't nodig hennip - kwijlen,
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En tt rnggeIing gefpin; die rekt haar fpinfel uit
Tot daar het ligt en digt de haringbuit beD uit ,
En 't mijnent binnen Deept, V:ln daar hij met mijn' brieven !t,
Nog eens tef Zee ger:l'J.kt de Wereldt gaat gerieven:
Die mij kldn Rotterdam en groot D~lfshaven noemt,
Heeft niet te laag gelaakt ~ heeft niet te hoog geroemt.~

Elk weet, hoe met het algemeen verloop der Haringvisfcherij , en daar mede verknogtc werkl:lnmhed:.>n. ook te
SchierimR. dit middel van belban zeer aanmerkelijk is vermir.
derd. zo niet geheel verdweene!1. Op verre na kan 't 'getal
der fchepen. welke van hier ter Zee vaaren, geene honderd
llaalen, hoe veelen men 'er, omtrent het einde der Zestiende
Eeuwe, telde. De Korenhandel , cn vooral ook de Koren\\<ijr.of Genever!1ookerij, is eene voornaame brou van bel1aan voor
een goed aalltal Schiedammers. lVIen verzekert ons, terwijl
wij dit fchrijven, dat 'er, met weinig minder uan tweehonderd'
Ketels, thans nacht en dag genookt wordr.
Ondanks liet geen PIETBR OPMEER, in de boven aangehaalde
woorden, zegt van den geringen pJijs, op welken de Geleerd·
heid, eertijds. te Schiedam wierde gefchat, heefc. egtcr, de
Stad etlijke berl7etlZde lIfannen voortgebragt. Met lof vinden
wij gewag gemaakt van GER,\RDUS 8CJDANUS. of GERRIT V.1N·
SCHIWAM, gel10rvell in den Jaare 14+3. Hij was Prioor 'WIn
de Karthuizers der Apostelen bij Luik, naa, alvoorens. in.
zijn Vaderland, het Huis van S. GEERTRUID be!hmrd te hebben. TRITHEMIUS, dîe hem, verkeerdelijk, GERARDUS STREDAMlJS, van Stredaw, noemt, geeft eeDe Naamlijst vall 's Mansmlagelaarene Schriften. Behalven deezen, vinden wij ook
vermeld Jl!ARTlNUS VAN SCHIEDAM, als een Man van geleerdheid, en Schrijver van een Boek over de Geestlijlte Verruk.
kin gen , de Spiritual/bus afcenjionibus; 't welk. egter', lloüi~
gedrukt is, maar, in Halidlèhrifi:, in Je BoekErij te U/redtwordt bewaard.
Uit de ongedrukte Befchrijving van Scltifdam, hebben wij,.
boven, reeds aangerekend, uat d0 Stad hoog en lrr~g Regtsgehied oelfent over het dus gen2!1mde Fran kc lIltm ti. Wijders
iJ de Stad eigenaares van verfcheiden Ambagtsh~erljjkheden;
zij
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:ZIJ zIJn de volgende: O"d- en Niet/w -lftotenes, NieuY'It1NtI~
Korteltmd en '~Gr.aol'c/m:d; voOrts, van H'Jogl'/iet, Pet nis
en PorrugafJl, in het Land van Putten gelegen, gekogt, VQR
de Staaten van Hclland, voor zeveüëndertigduizend Guldens,.
en, eindelijk, in bet zelfJe LanJ. van Ovd- en Nieuw-Engeland, voor welke zjj achtel1denigctuizend Guldens heeft beo
taald.
Sc/zietillm beeft twee Waper<1!. Het eerfle beftaat uit een
Zwarten recht opflamden Leeuw, langs <Ie Oinkerzijde van zijn
lichaam gedekt mer eene gekartelde Dwarsbaar of Stok, van
1"ood en wit, op een gouden Veld. Het tweede Wapen zijn
drie gekolellrde Zal1dlooper1!, twee boven, en één beneden,
ins,geIijks op een gouden Veld. Het eerf1:e is het tegenwoordige Wapc:n van ",hieda11J; het 'ander heeft betreeds gevoerd,
loen het nog ,Nieuwend,m;; genaamd wierde, vóór het Jaar
!3iO. Men wil dat het zijnen oorfprong zoude ontIeenea
van de nnauwkeurigheid der Schiedammers, in het wauncemen van Eb en Vloed, en alzo om op bef1:emde tijden in
Zee te tleeken en van daar te rug te keeren. De Leeuw ZOLI
.een Zinnebeeld van hunne fterkte en kragt zijn.
Uit eene Onuilgeget!wme Befckr;jv;"g
"tm Schi~dam; Tegtnw. Staal van

Holland; enz.
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een Baljuw- en Hoogbeemraadfcliap, in Hol.

land, dus genaamd naar het Water de Schil.!; welke, egrer,

flegts een gedeelre daar van doorloopt; het legt tusfchen Delf-,
land, Rhijnland, den Ts(eI en de Maaze beflooten. Des.
zelfs huitenfJ;e grensfcheidingen zijn, langs Delf/anti, van de
Stad Schiedam af, met het Water de Schic, tot aan Rodell.
rijs over de Sekie, en vervolgens ag Ier het Dorp Berllel
-om, midden door het Dorp Waddinxveen, tot in het Water
de Gouwe. en, aan den Maaskant , van Schiedam na Delf:'luwen na R,)ttutlam, tot aan den T,Jd, en, langs deeze rivier, wederom tot aan de Gouwe, tot aan Zuid, U7Ilddin:x:_
veen. V-oJgens de jongfie opgaven, zou Schielnnd eene uit~
~yyyy 3
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gcl1:rdaheid van ruim achaienduizcnd Morgens Land bslh::m.
Reeds vroeg is deeze Landflrcek, bij haaren tegcnwoordigen naam, bekend geweest. Graaf JAN DI!. I, Zoon van
Graave FLORJS DI!.N V, nam, in den Jaare 1299, d;! Heemraad(,11 in zijne befcherming, gelijk blijkt uit een en brief, in
àe Handvesten van Schiclaud DOg voorhanden. W1LLEM DE
Hl. Graaf van Holland, gaf. in den Jaare 1316, den volgenden Brief. uit \velken blijkt, dut toen reeds een BaljU\v
cn Heemraatlcn bekend waend, van zeker regtsgebied voorzien. Het Oktroij luidt, woordelijk, aldus: " Wij WILLEM.
~. Grave VRn Hl~llegouwen, van IIolland~. van Zeelandt , ende
" Heere van Vrieslandt , maecken conde allen Inden ~ dat wij
" willen, dat foo w~t hedrifc, dat pufe w~lgeboren Heem.
,> rad ers van Schielandt hC'uben, om orbaèp des gemeenlants
" van Schielandt , gerech'e worden bij hen. en bij haeren
"Baelju. Gegeven des Sarerdaechs voor Palmen- Sondage in
,. 'e iaer ons Beeren du[ent driehonden ende festicne," Dil
grondgefieldheid is> op veele plaatzen', veenagtig. V~n hier
dat men 'er groote .uitgenrdnheden Lands vergraaven, en In
ruime Waterplas[en heeft veranderd; " n:s[chen welke Water" plasfl,!lJ, fchrij!'t de naaU\~keurige J. LE FRANCQ '! AN J3ERl~'
f' HEY, hier en daar goede I1reeken v:m Wd- en Hooilandell
" leggen: maar ( dus vervolgt hiJ) het is ui~ hoofde van de
"laage en 'menigvuldIg'! Veengronden ligt te begrijpen, dat
" deeze Land(lre"k ~ SçhielflnrJ ). al is het niet door het bui.
l ' tendijkCche Maaswater , door haar eigen binnenwater veel,. maaIen dras Iil!.t, inzonderheid aan den lmnt van de Rotte;
,. ter wederzijcten van welken firoom de meeste Veenen ge.
t' legen z:jn.'l
. Sedert meer dan rwe,bonderd jl1sren, behoort het Baljuwfchap van Schielfl7Id :l~n de Stad Rotterd,ml, als welke het·
zelve, in den ]~are 1576, voor eene fomme van vierduizend
Ponden, van de Staaten van Holl.~nd en Westfriesland , heeft
gekogc. Op grond van deezen eigendom, nellen Burgemeesters
en Regeerders der gt:melJe Stad een der Leden van hunne
VroedG::hap ~an lOt Baljuw en Dijkgraaf van Schiclar.d, voor
den çijd van vijf agtervolgende jaurell. In handen vall Bur~
ge

SCHIEt.AND•

263

.gemeesteren moet deeze aanzienlijke Amptt!naar den Eed afic!!gcn. Nevelis us Sdle/1cl.ff'l, en even zo veele IYt:~l!eh01ene
1I1.mfJ.On, fpant de Baljuw dt'n Vierfchaar over Crimineele
zaakl.!ll, als mede het maaken V;jn Gemeene-Llinds Keuren en
Ordonnalltien, die het Hee111regt niet betrdfen. Van de lalgere Regtbanken , in de Schielandfche Dorpen, kan men zich
op deezen Regtl1ank beroepen. De Vergaderplaats van dit Ko\.
legi l! , 't welk zijnen bijzonderen SekreEaris en Bode heeft,
is, een der Vt:rtrekken van het Madsltuis te Rotterdam.
Het Hooghet'mrllfld/c1!pp van ScJzielanJ wordt waargenomen
door Dijkgraaf en zes Hcemralld\!'n. Derzelver bewind bepnaJt zich, hoofdzaakelijk, tot het opzigt en ooderhoud van de
gemeene Wegen, Wateren. Dijken en SluIzen; alle 't welk,
uit hoofde der veelvuldige w3teren in deezc Landllrp.t.!k, en
de aangrenzinge van twee aanmerkelijke Hivieren, de U/atoe
en den Ts{d, veel overle~s en toezigts vordert. Duor aanzienlijke Leden in Stads of Sraatsregeering, ~vorden de pOf.
ten van Dijkgrlla ve en Heemraaden. gemeenlijlt • w!!argenomen. Het Kollegie 'Wurdt bediend door eenen Sekretaris,
eenen Rentme~ster, VOOrts een en Fabrlik of Landmecter , een
eerllen Klerk ter Sekretarije, 'een Kastelein in 't Gemeenelandshuis • en twee Boden. Van 't gemelde Huis, /taande billnen R~ttn·da"" hebben wij, (lP 't Art. van die StaJ, eene
bcfchrijving medegedeeld. Acht maaIen 's jg~rs vergadert, gemeenlijk, het geheele Kollegie; eenige l..eden van hetzelve,
als Kommisfarisfen, koomen maandelijks bH één.
Eindelijk heeft men ook nog een KoJlegie van Hoofd-Ingelanden van SchieJa1ld; zij worden gekoozen uit de Steden
Rottel"dam, GOllda en Sdiedam. Elke Stad kiest 'er twee,
den eenen voor zijn gehe2!e leeven , den anderen, veelal.
eenen Burgemeester, welke dien post waarneemt, zo lang hij
op ht!t Kusfen zit. Jaarlijks worden zii door Dijkgra~f en
Hoog- I-leemraaden belèhreeven , om bij het hooren en flUiten
der Rekeningen, en het doen der OmmeOagen, tegenwoordig
te zijn,
Om fJclzielnnd van bet overtolHg binnenWAter te ontlasten,
bedient men zich van een goed ;l3nla! Watt'rm'Jlens; derzel~
ver getal wordt op ruim vijf.ig bCriroot: onder welke nog
Yyyy y 4
niet
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niet hegreepen zijn, de kkinerc !\'Iolens, die me€'r hi"nenv.'aarts fhan. en het water r.a dl" ci!:cnlijl: genaam,le Polder.
molens brengen. Daarenboven ontmoet men 'er, lnn!!ç hee.
nen, verCcheiden Sluizen, door welke het toegp.malle~' Witter
in de Gouwe, den T.fe!, de Maaz" en elders zich ontlast.
Onder 'cltidand telt men. als oornaame Dorpen en Am.
bagtsheerhjkheden. Roogenbll'll. 01'er!clzil', [{ooi, Sclzoonder.

/00, Kra/i,,!!en. K.Jpelle ~p den r {I'/, Nil!1JlI'erkerk, Moord.
tl,-eç!zt, Zp'I)(:tlhfJizcn , lIfoerlrapel en de Wildl!1Iur.en, Bi/Ic_
cershtl'g en Schil!lJroek.
De Hooge Heerlijkheden, in dit
EnljuwCc1-!ap. ziin, MotenfS. Bleiswijk, Broek, Tltuit en 't'
Wegfe. Op bijzondere Artikelen worden alle deeze, in ons
Wóordenóoek. befchrecven.
SCHIERINGERS en VETKOOPERS • twee zeer vE'rmaRrde Aan.
hangen, in Friesland,. gelijkC00rtig aan de Hoekfehen en KtlheljlNuwJchen in Holfa"d, en die ht't eerstgenoemde Gewest
op get'n minder ollmin, twccrpa!t; haat en hloedvergieten te
flaan kwamen. Den w:m:n tijd, in welken deeze benaamin.
gen banren oorfprong hebben genomen, vinden wij niet a:m·
getrkend. ~CHOTANVS verhaalt alleenlijk, op het begin derVeertiende Eeuwe, dat de genoemdd Aanhangen, ten dien
tijde, begonnen tel:cdee.l'en. Ten blijke, dat ze toenmaals,
al eenigen geruimen tijd, moeten bekend geweest zijn. Aan,
leiding tot de verdeeldheid zal gegeeven hebben, de tweefpalt
en naijv~r tusCchen de lIaf'ziel1Iijke of IIdelijke Friefche Ge·
llagten, welke men, van ouds. in dat Gewest, in grooter
getal, dan elders. aantrof. In den beginne hadden deeze de
banden in elkander gef1agen, om den gemecncu vi,land te bevegten, en zich tegen de invallen, vooral der Noormt.'nnen, in
veiligheid t€, Hellen. Ten dien oogmerke diende bet mgtell van
menigvuldige Srinzen, of zwm'e i1:eenen Huizen, ais zo veele
Verfchanzingt'n tegen de fl:roopende rustverftoorders. Door
middel van bet een en ander wierdt '8 Lands Vrijheid befc:lermd
en I)p een vasten voet gebragt. Van heiilooze uitwerkzeIs •
imusrchen, was deeze VriJheiusijver. Naauwlijks hadt men:t
len beboeve van het A!g~meen, het dierbaar pand verworven.
of elk 2;ogt daar van het genot te hebben, als of het hem
ge-
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geheel en afzcmderlijk in eigendom behoorde. " Ht't misbruik
" eer Vrijheid" (op dat ik de gegronde Ilanmerkingen eens
hedendnagrchen Schrijvers overneeme) I' bragt te wege, dat
,. de Vletten haare kracht verlooren, en de Overheden te
" luttel ?czags bezaten, om de flijfhoofdigheid en losbandig" hcid der Landzaaten te bedwingen. Elk meende zijn eigen
" Rechter te mogen en te moeten zijn, in de onderlinge
,. twisten en verdeeldheden • die menigmalen uit kleine begin" zelt'n voortkwamen; doch I niet haastig genoeg bijgeleid,
,. op moord en doodHag uitliepen. Nergens" (deeze aanmerk:ng voegt 'er de geagte Schrijver nevens. welke een groot
licht ver[preidt over cie Landgdleltenis vlln het platte Land
van Fri,/'/alld) .. zag 't 'er jammerlijker uit dan in zulke
" Steden en Dorpen, daar men meer dan éénen Edelman of
., Heer van aanzien had. Deeze lagen gedullrig over hoop!.
" Die de zwakll:e was nam al doorg~~ns zijne toevlugt tot
" het bouwen van Stinzen en nieuwe buurfchappen, die we" der met den t;jd tot Dorpen aangroeiden, en, met K~rkea
" voorzien, naar hunne eerl1:e fiichters genoemd wierden,
" gelijk nog tegenwoordig uit veel er Dorpen en Buurten be" naamingen Iigtelijk valt op te maaken; hebbende men in
" deeze verdeeldheden illsgelijks de reden te ZO"Ken van de
" veelvuldige Dorpen, Kerken en Buurfchappen > weli<e in
" Friesland gevonden worden, en niet zeld.-:n zo digt bij
" elkander liggen, dat men, den eerl1:en oorfprong daar van
" niet weetende , groote reden van verwondering hebbe, dat
" onze Voorvaders kwistiger in het bouwen van Kerken ge" weest zijn, dan men hedendaags opletcend is in het onder" houden van dezelve."
In deezen toel1:and van za~ken in Friesl'md, [chijnen de
hoven genoemde Aanhangen hunnen oorfprong genomen te
htbben. 'c Is te denken, dat de bijzondere gefchil!en, tus.
[ehen Edelen en Edelen. onzeker Onl welke redenen. voor
eene wijl tijds zijnJe bijgeieid of ter zijde gefield, deeze zicb
ais in twee heirlegers tegen elkander in fllgorde gl'[chaard heb.
ben. De eeue Aanhang onthieldt zich in Ooste/'go, of het
OoslIijkfle gedeelte van Friesland. 't welk aan Groningen en
de Ommelanden grenst; de andere bel1:ondt uit de In- en OpYyyyy 5
'Ie-
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gezeetenen van HOestc go, die nader aan H,Jl!ond paalden,
cn, gelijk oe eerfte iu G o;;i;ge;jofld;' van hunne zijde in
dat Gewest hUllne vrienden en medc!hnders hadden. De laat.
nen noemde men .'ieMei inge;!. de ccrîl:e f7etkvope1 s. Wat den
oO"fprong deezer benaamilJgen aanbelangt, 't zal hier gegaan
zilD, als in den Iwist lllstehen de lJoelr/çlzen en Kabe/iafluw.
[chen. Of de Hoek den K lhe/iafJUlV. dan of de laat!l:t> den
eerfl:en ving, was /leges het vQorwendz.e1 van een gefcbiJ, 't
welk een veel dieper grond badt. De PÎ!tkoapers, het Oostlijk g<"leelrc der Provincie he woon ende , alwaar men zwaare
KldgronJen, uitneemende Weilanden. fchllone Runderen en
anrlt:re bf'csren, eu ()vervlo(~d van allerlei Vene Waren bade.
met welke zij hunnen VQOrn3am!len bandel dreeven, om dat
de t\kkerbvuw, co('!;maals, nog niet zo algemeen, als heden,
wiedt beot./f.:!r,d, zouden daar van hunnen naam ontltcnd
hebhen ; 't zij dezelve hun van anderen gegeeven wierdt, of
dat lij dien uit trotsheid hadden aangenomen. De Schiel in.
go s, .!uaremcgell, die, voor 'c meerendeel , de laage e:J \Va~
tcrir;c ftreeken van We5lergfJ bewooftden, alwaar men uitnee·
ID'p.dC:' Sdier(j(J1 of Paling vangt, heel tot in Engeland ver·
ronrd en a~daar gr~etig: geveild, zouden IIln 't vangen nln
oeulve hunr.e bena:iming hebben dank le wetten. In fehijn
liep de twist, tusrchen de beide Aalihangen, wie, met de
voonbrengzels zjjner Lnnd!l:reeke, ht:t meeste voordeel konde doen. Doch de waare reden was j dat de eene over den
Qrd.::ren den m(::ester wilde fpetten, en de natuurlijke of buro
gerlijke Vrijheden en Voorregwtl beliloeien. Duidelijk zal
n't:1 dil: bevroeden, indien men in a~nmerking neeme, dat de
1/" iro 1f'e "s, altlJ1lJs derzelver hoofden en annvoerders, uit de
cJelfl:e en aanzienlilld1e GeOagten, de "CMPI ingen, intezen.
deel, uit lieden van den hur~rerfl:and of nog laagere IdJsfCn
bdlollden. En welk Land b'-H~at 'er, daar men niet, 't ceni.
Fe. {Ijje, du"lanig eene over en werler worftt:iling tusfchen
I~" .. :m~n en lbrger aantrof? Wac, voor 't overige, den loop
en voortgang van deezen bi!lnenlan'~!Chen twist aangaat, wij
Imn;eJl dien h;~r niet verhaaIen , of lvii zouder. het voorge.
v,,!It'r.e, e;eoOl]rende het tljdv~r1oop van (Wee Eeuwen, in de
Gefchiedenis van Friesland, moeten verhaaien , als waar mede
de
1
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de befJamde twist onrnicldelijk verbonden is. Geno~g zij het,
b 't algemeen, te hebben aangemerkt, dat de baid~ AanhanIFll, nan, 'geduurende eenen reeks van tweehonderd jan ren •
alle de ver[chrikkinge.n en verwoestingen van eenen burgcrkr'j~
te hebben aangerigt. door hunne onlusten en verdeeldbeden
den weg baanden tot verlies van die Vrijheid, om welke te
behouden of te verkrijgen, zij zo bug geworfleld hadden.
Want, hllt alles na zich haalende Huis van Oostenrijk, 's L:lllds
kragten dus verzwakt ziende, deedt zijn voordeel met de
gezintheid der Landzllaten, en hegtte Frieslatld aan zijne uitgebreide heerCchappijcn: waar naa de Ingezeetenen wel den
paam behielden van FYije friezen, doch de wee?enlijl\heid
PIJar van verlooren.
Zie

5 cao T A N U S
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SCHIERMONNJKÖOG, een Eiland, gelegen tegen de !'~(}"'r·l.
zee, ten Oosten van het Eiland dit/eland ,cn door eece
1l:l:l11We Zeeëngte daar van afgefcheiden; voorts ten NoorJ.~n
en Noord - Oosten van Friesland, eu ten Noord - Westen V:IU
Cr017ingerland. Tusfchen ·dit Eiland en de Provin::ie F; hsland legt een diep Vaarwater; doch tusCchen 't zelve en (;1'0nil:gerlrmd ontmoet men Ondiepten, bij den l1~am van de
Waddm bekend, als die, bij laag water, genoegzaam droog
leggen. en, ware 't niet om de losheid en flibberigheid van
den grond, op verrcheiden plaatzen , te voet zouden kUllnen
doorwaad worden.
Betreffende den oorfprong der benaaminge Schiermonni!.-öo/i •
of, zo als de eerfle benaaming luidde, AiolmikiJog; waarfchijnlijk moet dezelve gezogt worden in zeker Konvent of
E!ooscer van Monniken, die 'cr, in vroegere tijden, eiser.~ars
V,,!] geweest zijn: hoewel het met geene zekerheid k2:! bepaald worden, of dit Klooster op 't Eiland zelve, d.m in
eenig gedeelte van Friesland gelegen hebbe. Wegens de reden
van het voorzetzei Schiermonniköog is men het niet voikomen
eC1S. Niet ol1aanneemelijk dunkt 011S het gl!voelen der zul~etl J die meel1en, dat de MonnikeQ, ia den burgemvisr, tu~-

fch~n
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--------,------_.------fchen de Petkoû!'ers en Sc'zil'f"ÎI"!J(!I's, de zijde derla:u!1:eu
gekoozen hehbende. uit dien hoofde SclJiering-, en, bij verkorting, Schiermonniken , gebijlJ~amd zjjn gcworde"n. Immers
fchijm het zeker, dat de genoemde Monniken van den gemelden Aanhang met 'er daad geweest zijn. Oog, waar voor
men ook, zomtijds, Age, Liege, Auge fchreef, wierdt, volgens ALTIl\'G, bij de Ouden gebruikt, om daar mede een
Eiland aan te duiden: om reden dat de Eilanden, veeltijds.
rondagtig zijn. en aldus de gedaante van een Oog hebben.
Naa dat de Monniken uitgefiorven of verdreeven waren,
is het Eiland de eigendom geworden der Provincie van Fdes.
land. De Stanten van dat Gewest. mids behoudende aan zich
bet regt van Opperheerfchappije, hebben, in den Jaare 1638,
het Eiland, met deszelfs Landen, Zeeregten , Inpofitien, Civiele en. Crimineele Jurisdiaie, in vollen eigendom overgedraagen aan den Heere JOHAN S'rACROUWEIt, Heere viln Rijs.
herg01, St. Anne, enz. wiens naakoomelingen 'er nog tegenwoordig de eigenaars van zijn.
De uitgertrektheid. van het Eiland wordt op drie uurell
gaans in de lengte, en één uur gaans in de breedte begroot.
l'\aar gisfing zoude het groene Land, bel1aande uit bouwhooi- en weilanden, ongeveer twaalfhonderd Morgens beflaan.
Het getal der Opgezeetenen wordt op twaalfhonderd gefchat,
die allen van den Hervormden Godsdienst belijdenis doen.
Gelijk veele andere Eilanden, dus is ook SchiertilonniJ,öog
merkelijk gedaald beneden den peil van zijnen voorgaand en
welvaart. Uit den sart der legginge is het eigellaanig af te
leiden, dat de Landza:aen zich voornaamelijk op den Scheepvaart weidden. In den aanvang deezer Eeuwe rekende men
nog wel honderddenien Vaartuigen, welke hier thuis behoor.
den; het waren, meestal, Vischfchui~en. vnn een bijzonder
ID:;\J.!;zel, welke men Sn; klem noemt.
Tegenwoordig is dit
getal m~rkelijk verminderd. Men fchrijfe deeze vermindering
toe aan den afneemenden Scholvangst , waar door die Eiland,
al van a.1ès, zeer beroemd geweest is. De Schol, om en
bij hetzelve gevangen, en voorts door de Eilanders behandeld
~n gedroogd, bezat de hoogagting, bij de kenners, boven alle
andere, die eld{/rs wierde gevangen. Sints dien lijd hebbeR
de
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de Sckiermonni!roogers zich meer aan den Koopvaardijvaart
overgegeeven, voornaan~liik op de zo genaamde Kleine Oost,
van waar zjj veel maanen na Amflerdam overvoeren; VOorts
op f/amburg, Bremen, de Oostzee, jn zelfs op de Franfche
en Engelfche Kusten. Voorts vindt men ook eenige ouder de:
Ingezeetenen, die, behalven de Veehoederij • zich op den
Landbouw toeleggen; ten welken einde, om de Akkers tegeD
Overltroomingen te behoeden, men. ginds en elders, Kaadijken heeft aan geleid. Door dit middel ~iet men. 'er thans de
keur lij klte Boom- Tuin- en Veldvrugten groeien; op gronden.
die, voor dertig jaaren, niets dan dorre Duingewasfen VOOrt_
bragten. Eelle proeve, in den Jaare 1763 genomen, om 'er
Koolzaad te planten, is boven verwagtillg gelukkig uitgew"e~

.

'Er is niet meer dan één Kerkdorp op het Eiland Schie,..
monnik~og. In 't eerst plagt de Gemeente bediend te worden
door een Predikant, uit een der naastgelegene Dorpen in
Friesland. KORNELius FOPPIl, Leeraar te Poeztns, verrigtte
dit werk van den Jaate 1617 tot in den Jaare 164°. In het
laatstgenoemde jaar. van het verrigten van het gewijde dienstwerk. na zijne woonplaats zullende wederkeeren ~ hadt hij
het ongeluk, in den overtogt, hij fiormend weder, met het
Vaartuig. welk hem zoude overvoeren, te vergaan. Vier jaa.
ren door naa wierdt men re raade, eenel'l afzonderlijken Leer...
aar re heroepen. De Kerk, in welke. tot "nu toe, de open*
baare Godsdienst was waargenomen, fiondt tot in den Jaare
1715, wanneer men> door het overfiuwcn der Duinen, ge*
noodzaakt was, "eene andere Kerk, dieper landwaarts te 001)0.
wen. Niet langer dan tOt in den Jaare 1760, bleef het nieuweGebouw in weezen , wanneer het, door de afkabbelingen der
Zee. wierdt onder den voet gefmeeten. Men moest dus Da
eene anderen en veiliger plek gronds uitzien. Daar toe ver.
koos men de nieuwe Bunn, zir,ts de Jaaren I7I 7 en 1720 ~
meer Oostwaarts aangeleid , en, allengskens, tot een merkelijk
getal van Huizen, onder de gedaante van een regelmaati~
Dorp, aangegroeid. In den Jaare 1762 wierdt de nieuwe
Kerk gefiigt, op kosten van den Heer van het Eiland; die
ook, vijf juren te vooren, eelle nieuwe Huizing, op een~
veiliger plaats. voor hem zelven had, doen bouwen.
De
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De Regeering van het Eiland Schiermonnikoog be!l:aat uit
den Heer, of, bij diens afweezigheid. deszelfs Drosfaard,
voorts vier Burgemeesteren cn eenen Sekretaris. Over lijffiraffelijke misdaaden vellen deeze een onherroepelijk vonnis. In
burgerlijke znaken kan men zich op het Hof van F. ies/and
beroepen. Behalven decze zijn 'er vier Volmngten, gefield
om opzlgt te hebben over de Wegen, Paden, Duinen en
Waterloozingen ; als mede over de Maaten en Gewigten. Op'
Nit:u wjaarsdag vergJderen de Opgezeeccnen, om zestien perfoollen te aemmen, die, vervolgens. bij uitlooting, op acht
verminderd worden. Oit deeze kiest de Heer twee tot Burgemeesteren , en twee tot Volmagten , voor den tijd vnn twee
agtervolgende jaaren. VoortS naat aan den Heere, de verkiezing van Predikant en Schoolmeester, doch aan de Gemeente
die van Ouderlingen en Diakenen. Om de Kas der Gemeente
eenigzins te ontlasten, heeft de Î-leer van 't Eiland f VOot'
cen:ge jaaren, een Huis doen fiigten, in 't welk Hennipgaren ,
ten dienae der Rolreeders , wordt gerponnen. Alwie eenigen
onderfland, tot Jijfrogt, behoeft, doch tot werken niet geheel
onbekwaam is, wordt na dit Geîligt gezonden, om zijn ondèrhoud, zo verre het kan Urekken, te verdienen.
Het Wapen van Schiermonnikoog is een Barrevoeter - Monhik, houdende eenen Roozekralls in zijne rechterhand, op eeu
wit Veld.

Zie Tegemv. Stoot yon Fries/and~
SCHIL, (Het) onderfcheidcn in Oude· &l:iI en NietJ!/l~~
Sdi!, zijn twee Dorpen, op het Eiland Texel, beiden aan
den Oostkant gelegen. Het Of/de· Schil, zijnde het Zuidlijm_
fte, is het Kerkdorp, en b::V3t verre weg de meeste huizen.
De Kerk, In den Jaare 1650 gebouwd. en, voor de eerUe
maal, van eenen Predikant voorzien, wierdt,. omtrent honderd
jaaren laater, merkelijk vergroot, van wegens het aangroeiende
getal van inwooners. Het Oude-Schil overtrefc :llle de overige
Durpen van het Eiland in leevendigheid en verdcring. De
reden hier van is, het dagelijksch bezoek val! Zeevaarendell,
welke, op de vermaarde TcxelCche Ree, met hunne fchepen,

voor
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voor anker leggen. Van bier. dat men, in het Dorp. ver'fchciden niet onaanzienlijke Herbergen vindt. Nog meer fs
de bloei van het Porp toegenomen, naa dat men, onlangs
niet verre van daar, eene Haven, ten dien1l:e van Kaag- en
andere foortgelijke fchepen, heeft aange\eid.
SCHfLDE1\T. Bij deezcn naam ts bekend eene oude Geldmunt, van welke, in de ou le GedenkCchrifen, dikmaals,
melding wordt gemankt. lnzon!'! l!,';d l;ewaagtn dezelve meest.
al van Oude Schilden. lnmsfchen waren d"zelve niet Vlm
eenerJei waarde. Men badt SclrUrien van veer ri en en viifl ien
ftllivers, die, naderhand'f Wt vtifemwintrg en dertig Iluivers
verhoogd zjjn. Ook hadt men Scht/-'en van twinrig fl:uivers,
voor welke, in 't vervolg, onze tegenwoordige Guldens
fchijnen in de plaats gefield te zijn. Deeze onzf'kerheid is
oorzaak, dat men, dikmaals, twijCelagtig is omtrent de op ge..
geevene waarde van goederen, of de hoegrootheid van aloude
belastingen. Nagthans fchijllt de laats!genoemde waarde meestal te hebben !land gegreepen.

Zi~ VAN LEEUWEN, Raomscn - H:Jllantlsck

Regt.

SC!IlLLAARD, gelegen in Ft les/anti, in 't Kwartier van We/Ic"/!, 0 , onder de Grietenij van R 1ardertldeeJ. Om uat 'er een

Kapelle of Ker1{je {bat. wordt het, gemeenlijk, voor een af.
zonderJijk Dorp geholden, hoewel t'onregt: verrnids de [nwooners , in zaak(,!1, de Grietenij of het Gemeene Land be-,
m~!r.::nde, geen bijzonrler regt van ftemmFn hebben; als zodani::;cn behooren h;j onJer het ll1bUllrlg Dorp M{mtglJ111, welks
Le.:raar o.)k aldaar den predikdienst waarneemt; en alwaar
zij, in gevalle van oproepinge. ler znake van gemeene aan·
gelegenheden, nevens de lngezeetellen van Man/gum, bijeen
koomen.
SCIIlLTWOLDE,

aldus genaamd, meent men, naar een na-

buurig \Valer, het Sc/zilt, is een Dorp in GroningerlDnd,

onder
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SCmMMELPENJ\'lNCK. (Hef lJtflagt yan)

onder het Kwartier van Fivelingo. De vermaarde ElItO VAN
WIR.l'M hadt, eertijds, onder de Parochie van dat Dorp, een
Nonnenklooster gefl:igt, herwelk , nna verfcheiden rampen re
hebben doorgefiaall , eindelijk geheel verwoest wierdt. De'
Predikallt van Schil/wolde, '[ welk eene afzonderlijke Gemeente en eigen Leeraar heeft, behoort onder de Klasfis v&n
ApPingadam.
SCHIMMELPENNINCK. CHet Oef/agt van) Eene vroegé vér.
maardheid. in 's Lands GefchiedelJisfen, heefe dit oudarlel:jk
GeOagc tot op deezen dag behouden. lVIeermaaIen deeden wij
vrugtlooze wenfchen, om door de nog leevende nankoomelingen van aanzienlijke Voorouderen , met den Volgreeks hun.
ner GeOagten, tot op den tegenwoordigen tijd, onder belofte
van eene getrouwe plaatzinge in ons Woorden hoek , begiftigd
te worden. Onverhoord als wij zijn, met opzigt tot het
opgenoemde GeiIagt, zal de Leezer zich, nevens ons. gelie.
ven te vergenoegen met het licht, welk de uitfiaande berigren
aan de hand geeven.
De eerfie herkomst, {)f de vroegere Stamvaders der SCHIMMEU'ENNINCKEN zijn onbekend. Aan een grooten ramp, onder
andere, dit GrOagt wedervaaren , door het verlies van veele
echte Oorfpronklijke Stukken, moet deeze onkunde worden
toegefchreeven. Dit is zeker, dat dit Gellagt, reeds voor
llJeer dan vierhonderd jaaren, voornaamelijk in de Provincie
Gelde. 14nd. bekend en in aanzien is geweest.
De eerfle, welken wij vermeld vinden, in de onnfgebrokene
Gei1agtlijst, zouder melding, evenwel, van geboorte- of fierf.
jaar, hoewel her eerfre vroegtijdig in de Veertiende Eeuwe
moet ingevallen zijn, was
JAKOB SCHIM:WELPENNINCK; gehuwd met N. N. flan Ringe.
lenbol'ch, hij welke hij eenen Zoon verwekte,
SANDER SClIIMMELPENNINCK, hij leefde en wordt vermeld
in de Jaaren 1339, 1390 en 1394. Tweewnalen is hij ge~
trouwd geweest. Zijne eerfie echtgel100te w~s Ida StoldeTS.
en hij, bij haar, Vader van de volgende kinderen:
1. SANDER SCHfMMELPENNINCK, die volt .
. ~. ]c\N SCHIMMELPENNINCK, volgt insgelijks.

3.

[dg
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3. Ida Schimmdpem"nck, getrouwd met Colinus VIIn
der Strate1i; zij worden vermeld op de Jaaren 1396 en 139&;
4. 'Jan SC.!limmelpenninck, een Geesllijke.
5. Maria Sc/lil/l1Jfelpenninck, de Echtgenoote van Jan
Coudenbel"{!,e, Ridder, Zoon van HllgO.
6. CathariiuJ Séhhhltie/pcnr.hèk, gehuwd met Hendrijt

Colle

N3a het overlijden der eerae Echtgenoote, hertrouwde
SCH1!11MtLPEl'<N1NCl(, met N. N. van der M(l1fche;
en verwekte bIJ haar,
I. JIIKOB SCH:MMÈLFENNINCIC, die volgt.
2. Sandel' SchimlJ2e/permitlcÁ' , die leefde in den Jaare

SANDER

1439
3. Hel man Schl111welpemzinck, op dat zelfde jaar ver·
meld.

4. [{oenrnad Schimmelpenninck, insgelijks in 1439 Ïll
leeven.

5. Jóhan Sahimmelpenninck, nog een jaar vroeger ver~

meld.
reeds genoelud; koomt voor
de Jaaren 1400 en 1417. ZJÏne eerae J~ch[genoote wa~
Margriete van l''Ie(e"hr/i.e, en daze bij hem Moeder van
J. SANDER SCIl1nIMELPENJ.';INCK, vertlleld io de Jaarcd
SIINDER SCHJ:llMELPENNINCK,

jp

14°3,
2.

1421

erJ 142H.

'Jan Schimmelpennir.ck.

3. !rl:l Sc/znnwelpell'ninck.
Naa het overlijden van zijne eerae HIlisvrouwe , tradt Heer
SANOJ,R in een tweedet1 echt, met Cathal'Îna JoHve, anders
Frisjel , doch ha de bij deeze geene kinderen.
JAN SCHlMYJELPKNl'> INCK, boven genoel'nd, was Schepen der
Stad Hru:Jc!, en leerde in den Jaare 1409. Bij Geertruid
Boet, met welke hij in den Jaare 1412 nog in 't huwelijk
leefde, was hij Vader van
JAN SCHIMMELPENNINCIC, gehuwd aan Cazharina viln Ha/;·
bfke. Jansdogter.
JAIW[{ SCHIM~'lELPENNINCK, insgelijks reeds vermeld, koamt'
voor, als hebl)çnde, in de hoedanigheid van Riddermaatig
Edelman, in den Jaare 1443, bijgewoond het ad'elijk gerrgr
XX Vl. DEU.
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van Ridders en Kuegten, op de Veluwe. Tc Zutf'm, bekleed-de hij het Ampt van ~chepell, zedert het Janr 1427 tot in'
den Jaarc J4-53, in welk laatl1e jaar, waarfchijnlijk, hij zaloverleeden zijn. Immers vinden wij, in den Jaare 1"154, zijne Echtgenoote als Weduw vermeld. Decze was 'Jutte r[eren, dogter van AIJ.lhert Yferen, en hij, bij haar, Vader van
de, volgende kinderen:
I. lWargal eta Scltimmelpemdnck, getrouwd met .;an
"an Steenbergm, van Nijenbeek, Stamvader van 't Gellngt
van Steenbergen:
* 2. ALPHERT' SCllIMMI:LPENNINCK, die vclgr.
3. N. N. gehuwd aan 'Jan "{Jij IJ'.!mel t, Ridder, Heere
tot Hemen en Sir:deren, bij welken zij Moed::r wierdt van
:loost van llemert, Ridder, Heere van Hemert en
Sin deren.
"i' 4. SANDER SCIJ1MMELPENNINCK, vfJlgt hier naa.
5. Jutle Sclzi/;J1JIelpenllÏ1;ck, getrouwd met Stevel! de
Boere, in den Jaare 1454 en vervolgens, .Scnultes binnen Cll'
buiten Zutren.
*,,'" 6. ANDRIES SCHf:m,1ELPENNINCIi; zie hier agter.
7. Ferme Scl.'itu/1e1pentii/';c!~, in den .Jaare 1479. Geest.
Iijke JutTer, in het Klooster te Yièndoorn, binnen Zut[ClJ.
8. Herman S.himmdpcnnil1ck, in den Jaare 1441 ver·
meld.

"\,,; * 9. KOENRAAD SCHIl\1~IEr.PENN[NCK.
***" * 1C. JCHAN SClJlMillELPENl\JNc:C.
*,/* *1 J, GERRIT

SCHliVJMELPENl'ilNCK,

van de drie laall1en 2::;1

vervolgens gefproken worden.

* ALPHERT SC[lJIIUIEè,n::r,NINcK, boven genoemd, was een
man van zeer veel aan ziens , eerst in zijne geboorte!lad, en
vervolgens ten I1crtoglijl:t:n Hove. In den J3:lre 1449 en
eenige volgende jaaren, bekleedde bij het Ampt van Sclmltes.
binnen en buiten lmfen, en zat, aldaar, in Schcpei1~b;il1k,
zeden het Jaar J 454 tot in den Jaare 1460. - In het bltstgenoemde iaar verkoos hem Hertog AHNom tot zijnen Raad,
en Uveri'ten Rentmeester des Lands van Gelder en d.:!
Graaj[chaps Zutfen. Van wegen den ijver en getrollwhdd ..
mtt welke H~er ALPHIlRT zich in den laat(len gewigtigell past
kweet,

scmMMELPENN!NCK. (!l~t GefldJfI va,,)
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kweet, vernieuwrle de Hertog, in den Jaare 1463. iijnétl
.E.astbrief. als OVèr(tcn Rentmeester, en fchonk hem, boven
dien, het voorrt'gt, om, met vier dienaars ell vier paerden ~
ten HertogIi!ken Hove, in !ltIl'er, rOl/voeder en beflag lot di
paerden aangenomen, en als een Ridder behandeld te worden.
Een Heer van g-o')! vermogen, in dkn tijd. moet Heer Al:"
FIlmT geweest zijn. J !TImers lec::,m wij, dat, ter gelegenheid
van geldgebrek, waar mede de HCrt0g'. meermaa!en, zukkeloe, Heer ALPlIPR T, van tijd tot tijd, a~n denvelven opfchoof
eene fomme van ruim achtendertigduizend Rhijnfche Guldens;
waar voor de IIertog in p:mdfcfJap Helde de inkom(]en del'
Stad Grave, en des Lands vnn !(Ui;ë. r.C'vens het Rel,t:tmpt
van het Graaffchap Zurf,m, en her KIJOfll1!mpt van (ie Veluwe. Van elders is bekend, ho~ I-It'rto:~ t,ncIOLD, in den Jaare!
1465, door zijnen Zoon ADOLF, te Grave geva:,r,en wierde
genomen. In merkelijke Oligdegenheid gera~,kte h!'!r door
Heer ALPHERT : alz·l hIj gcnoodl~akt wierdr, de verfchrijving
van ~emdde Rentampt en Koorn::mpt, in den .Taare !466. uf
te (laan, ten behoeve van zijnen behuwJ~)roeder Johan tan
Steenbergen, en van zijne eigen broeders Sal1der en Andries
,\c'z:mmdpe/jnil?c/f. Tot dit verlies Doeg, eer!ang. een nieuwe
ramp. Hertog !(AREL van J1:;r"'gondie, in den ]a,Jre '473,
bet Land van Gelder verme~s!ed, en alle Hertoglijke inkom·
ficn zich hebbede toegeëigend, niertegenll.1:\nde de ve.himc-nisfen cn randfCi11ppen, onder welke eenige van dezelve lagen. vondt ALPlIERT SCH!MM!'.LPENI'1tNCI{, in den Ja:lre f476 f
zich gen odza:; kt, 0!11 zijn regt te doen gelden, <'en Prolm.
r~ur - Gellcrr.al van Hertog KAREL in regren te betrekken.
In
èen loop van elit Regtsgediq vinden wij Heer ALPHERT met
den tiltel van ROl1neste C'entil/Joll1fJ}(" een eernaam VUlt hoo_
gen ran~, in dien tijd, begifdgd. IIet liep aan tot in den
J1l3rc J 486. eer het gefchil een einde nam, ten r.adeele vart
den Prokureur; Keizer MAXJMILlf.AN herl1e1de den Rentmeester in het bezit van de inkom!1en v::a het Rel1t- en Koorn.
ampt. 1n den Janre T496 noodzaakte Hertog KAltF.L ',. Mans
naaKoomelingen tot het aan,c;ann V~1l een nieuw Verdrag; 't
welk. e,;:ter, niet langer 1l~lld hicldt, dan tot oen Jr.are '53) 1
wanneer zij, door den gemelden Hertog, opgef1ookt door de
Zzzzz 2
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vijanden der SCHIMMELPENNINCKEN, tegen allen regt en reden,
van nieuws, uit het bezit zijn gellooten; waar in zij, eerst
eenen langen reeks v~n jauren laater, naa veel naaloopens en
pleitens. en toen nog tot: hunne zeer aanmerkelijke fchade en
onherl1elbaare verliezen, eenigepmaate zijn herl1eld geworden.
ALPIIERT SCHIMME.LPE.NNINCI~ hadt in huwelijk S~ete N. N. en
bij dezelve de volgende kinderen verwekt:
1. JAKOB SCHIMlIIELPENNINCK, Schepen te ZutfQn, van
het Jdar 1491 tot in den Juare I S05, ovcrleeden op den zevenden l\1aij des Jaars 1506. Bij zijne huisvrouw, IFillzel-'
mina van Dotench{11) , dogter van Engclbert van Dotenchem ;
verwekte hij eenen Zoon, insgelijks genaamd,
JAKOB SCml\l~lELPENNINCK, en, vermits hij naa zijns
Vaders dood gebooren wierdt. Post!tU1I1t1S gebijnaamd. Te
Utrecht tr:.idt deeze in 't huwelijk mct Juhm:ntl van Gaas.
hee k, na d"r hand hertrouwd met Johan Taats van Amcrongen"
en verwekte bij dezelve
'
IFïl/cmma Schimme!penninck, gehuwd aan Johan van
Renes{e wm Raar, Zoon van Johan van Renes[e van Baar
en van Adriana van Borrelen.
2. Gcrrit Sdimmclpenninck, vermeld in den Jaare t507 ..
3. Hel/rik Schill1mtlr,enni;;ck, Prokurator vun St. Johanskamp , in den .Taare 1493.
4. Alphen Schimmelpelin;nck, Geestlijke, in het Graks
gemelde Klooster, in den Jaare 1492.
5. 1t1spara Schi1l1111elpennil1ck, Geestelij~,e Jnff'i'!r in het.
Klooster [en yrendoorn. binnen Zutfen.
* * SANDER SCIIlMillELPENNINCK, boven vermeld, als de
derde Zoon van JAKOB fCHIMMELPI!NNINCI" en Jutte 2jèren,
wordt. geduurcnde cen tijd verloop van vijfentwintig jaaren,
te weeten van het Jaar 1451 tot in den Jaare 1476, vermeld
onder het getal der Riddermaatigen op het adelijk Gerigt van
de Veluwe. onder de regeeringen van drie Gcl,1erfche Herto_
gen, ARNOLD, ADOLF en KAREL ~'~m Bou1'golUlie. In den
Jaare 1437 wierdt hit belèend met het Goed te IIeijil$ck; elf
jnaren daarnaa met SdshMIl, en nog elf jaaren lanter, bij
overdragt van' Agneta van der Marsch. gellerkt met h~arcn man
Adolf van Kovorden, met het Wiitforl1er Amptgoed Tiodinek.

mi
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Hij overleedt in den Jaare I484, zijnde getrouwd geweest
met E~I'ebe van der Oije. dogter van Evere van der Oije 9
gefprooren van een jQ~ger broeder van het oud RidJermaatig
GeDagr van !Fllp. Heer SMWER liet twee kinderen naa:
J. JAKOB SCIIE!\IMELPENNIi'OCK VAN DER OYE. die volgt.
2. Evert Schiml1lelpenfiillck, vermelJ. a\s geleefd hebber.de in de Jaaren 1485 en ISI!!.
JAKOB SCH!MMELPENNINCK VAN DER OW:, fil'aks genoemd,
aanvaardde dien toen3am, l~aa dat het ffi1!U1elijk oir van èllt
GeDagt. waar uit zijne lVloeder was g('fprooten, was uitgefiorven. Hij wordt aldus betijteld, door Hertog KAREL van
Getder. in zeker Plakaat vanàen J3ure 15°5; uit het welk
tevens blijkt, niet alleen, dat hij geweest is de naaste Leenvolger en bezitter van 't Huis te !Fiip, op de Veluwe, m~2r
ook dat dit zelfde Huis, door zekeren Ll/Mert van Keppel,
deerlijk geplondel'd zijnde, de SCIlIM~lI;LI'ENNINCKEN. daar
door, behalven 'zeer veele Huisgeraaden, Koslbaarheden en
Klciooodicn, hunne Voorvaderlijke Brieven en Zegels hebben
verlooren; welke men. onè::nks alle aangewende moeite en
poogingen, nooit wederom heeft kunnen magtig worden. In
de Jaaren 1493. 1499. J500 en 1502, verCcheen Heer J,\Kon.
naa voorafgaande befchrijving, nevens andere Riddermaatigen,
QP het adelijk Gerigt van de Veluwe. In de maand Augustus
des JaaïS J 484, wierdt hij, als zijns Vaders erfgenaam. met
bet Goed te lfeijinck, en, vijf jaaren laater, met Selsha1Yl.
beleend. In den Jaare 1496 tradt hij in 't huwelijk met
AdrilJntz "tm Luir, en overIeede in den Jaare 142°. naalaa~'
(.ende de volgende kinder,en:
J. Elfabe Schimme!penninck van der Oiju, Geestlijka
Julft!r, in het Klooter. Hospitaal te Zutfen.
2. S,\NDER SCIlfMMEI.I'ENr\INCK VAN DER OYE, die volgt.
:;. Johan Sr:himwelpenninck van der Oije, Schepen te
Zurfen. in de )uaren 1434. 1435 en I436. Hij i1:orf zeer
onverwagt, op cenen bruilofc van eenen der RelJesjen, Ie
Utrecht. Iliet ~ontler vermoeden, dat hem vergif. was toe.
gediend.
4. Geertrut' , of Tnida Schill1melpemlinck "tm der Oije.
Ce~stlIjke Juffer, in het Konvent op het Oldeuwam, te Zurfèn.
Z zzzz 3
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5· 1I1tl1,~ant,l Sdllllll/1"ipemJinck van rI,'r Gi/t', eerst ge·
tromvd met l;.rcI:t Sdndewarer, en vervolgens, in den Jaare
1520, hPrIro:nvd met Luluî te Rijt.
6. EI,krl1 Sck;mm~':;e:mi;;ck Win der Oije, Geestelijke
Juffer. Î:1 IJ, t Kk,}'tr~ den Y!èndoorll, te ZutfèlJ,
S"NDER SCIIl~D1EI.PENNmCf( VAN DER OYE, zo even ge.
nMmd, dOvf Hertog KAREL van Gelder , bij eenen brief van
den achrtitnden M:,r,;t dtS jaars 15'22, nevens andere E4elen.
verJChreeven; waar bij tevens bevolen wiel dr, dar hij, naar
zijne gelegenheid, zich haLlt t~ v00rzien en uit te rusten met
paerden en rpierft::n, tot befchermilJge der Landzaaten. Omtrent het Joar ISq was hij Schu!les van Zutfen binnen en
buiten. Se:lert her l:ar 1533 tot in den Jaare 1557 verfcheen
hij op de adelijke Gerigtén van de Veluwe, en zat, in de
]aarell J555, 1556 en I S57, in Schepensbank te Zwftoll. In
den Jaore 15°7, nog Q!,mondig zijnde, wierdt hij, door zij.
l'Ien Voogd An 11 Ir s Scn:mrde/pt'lJdnck, met het Goed Heij/nek.
en, veertig jllaren laater, met SelJhlJln beleend. 111 den J:me
1.:+6, Irade hij in 't huwelijk met A~nes VIIn Twickel'J, dogtef van Engelbert van Tw.:ckelo, en I ct, bij' zijn overlijden,
voorgevallen in den Jaare 1559, de volgende kinderen Jlal!:
,. JAKOB ~CHlMMELIENNINÇI( VAN DER OYE, die volgt.
11. Mllrgllreta Scl)ii"melpenrdrck van der Oije, in den
Jaare 1$75 gehuwd mt!t Gerlacn Vfm der K!Jpel!e, eerst Raad.
en vervolgens K:tnaelier van Gelderland. Zij overleedt in
den Jaare 1630, hebbende haaren echtgenoot vijf jaaren
overleefd.
é!. J[)han Schimmelp~rmi::ck Vlln der Vije, getrouwd
met Geemuid van der lIelJen, doch kinderloos ge(J:orven.
4' HADRIAAN SClllMMELPENNINCK VAN DER OYE, die hier
naa volgt.'
JAKOB SCHIMMELPENNINCE{ VAN DER OVE, fimks genoemd.
ZO')f) des laa:stgemelden Heere SANDER, wierde, als zijns Va·
ders erfgenaam en opvolger, op den negentienden April des
Jaars 1560, met het Goed Hei;inck beleend, en, in 't vol.
gende iaar, met Seisham. Op den zevenden Oétober da
J2~rs Ier vernieuwde hij den eed wegens de eerstgcm~lde
HeerlijkheId. Naa, alvoorens, verfcheiden maaIen a onJer de
Rid·
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Ridderfehap van de Veluwe, op de Lands· en Kwartierdagen
te zijn verlèheenen, nam hij, in 'e laatstgenoemde jaar, zitting in Schepcnsbank te Zurfen. In't volgende laar 1582.
van zijnen Eed, aan de Stn,j gedalln, ol1tOagen zijnde, wierdt
hij, van nieuws, even als te vooren , onder de Riddermaatige
Landjonkers toegelaaten. Verfcheiden vilorbeelden olltmoeten
wij van den hoogen rang, welken Heer JAKOB, onder 's Lands
Edelen, bekleedde. Dus wierde hij, in den Jaare 1584,
door de:J Kanzelier en Ra3den, verfchreeven. met vier paer.
den, om. neven,; anders Riddc-fs, den Graal7e ADOLF 'Ymf
NieuwellafJr e;z ll<!oens te gemoet te rijden, om denzelven na
Arnhem te geleiden, en, als Stadhouder van het Gewest.
fiaatelijk in te haaIen. Op aanfchrijl7tn van den zelfdt:n Kanzelier en Rnaden des Vorf1:endolUs Gelder en Graaffchaps Zuc.
fen. was hij .. in den Jnare 1591. tegenwoordig bij den plegtigen opdragt van het Stadhouderfchap alln PlÏnfe MAUlUTS
VAN ORAl"J8.
Nog in het zelfde jaar, vervoegde h'j z:ch,
Vall zijn Huis Engdu;;IJllrg, alwaar hij zijn gewoon verblijf
,hieldt, in het Lezer van gemelden fJril1[e voor Zutfen, en
wierde 'er, una het overgaan der Stad, door zijne Doorluchtigheid. tot Durgemec;ter a:mg<>!1:eld, " als zijnde daar
" binncn" (dus leezen wij in echte Stukken, dat Gel1agt
betreff~l1de) " gebrek van getrouwe opregte Patriotten en
.. liefhebbers van het Vaderland." Hij aanvaardde die waar_
.digheid, mids behoudende zijn aangebooren regt van verfchrij.
vinge. Heer JAKOB, die in den Jaare 1605 overleedt, ia
tweemaaIen getrouwd geweest. Zijne eeril:e echrgenoote wierde,
in den Jaare 1570, ft,largaret(J l'an der f{apei/I!, dogter van
Hendrik van der Kapelle en van Jutte Slindewater, en hij,
bij dezelve, Vader van
I. S.'NDER SCHlThVoIELPENNINCK VAN DER OYE, die aan{londs za! volóen.
2. JAKOB SCIlIM~!ELPENNINC[{ VAN DER O'i!E, van welken.
in 'c vervolg, ook zal gefi1roken worden. ,
Vnn korten duur was dit eerfte huwelijk. Reeds in den
Jaare 1576 hertrouwde hij met Wo/roven vlm lJtMften.
J.logter van Alert van Haaften, Heere tot Verwoolde en Op.
Zz i z z 4
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hemen, en van Kl1nna vqn Keppel. Acht kinderen wierden
uit deezen Echt gebooren:
J. Alert .~chlfflmelpel1l1il1clr '11011 der OUe, gebooren in
den Jaare 1577, eD gefl:orven in den Jaare 16c2, zonder kinderen.
2. Enge/hert Schimmdpenninck van der Oije, gebooren
in J578, overleeden in 1583
3. Frederilr Schimmelpcnninck "an. der Olje, gebooren
tn 1579, en in 't volgende jaar overleeden.
4. Fredrik SchttnmdIJenrdnck van der Oije. drie dagen
Jllla zijne geboorte. in den J\are 1580, ge!lorven.
5. lVa/raven Schimme/l1enninck van der Gije, gebooren
in den Jaare J58r. Hij was Vaandrig in dienst van den Staat t
en overleedt te OstenJe, in 160+.
6. HERMAN ECHlMn7ELPENNINCK VAN DER. OYE. Van deezen zal nadtrhand gefproken worden.
7. Agne:a Schifllll'Jelpennilick Mn der o;;e, gebooren in
pen Jaare 1587, tradt in 't huwelijk met Wolier Spaan, tot
Krui,w;;lt, Kapitein en Kommandant te Gennep, overleeden
in den Jure 1626. Zijne Weduw beleefde den ouderdom van
Ilegenënzeventig jaaren, zijnde ge!lorven in den Jaare 1666.
8. Reinier Schimmdpenninclt Van der Olje, gebooren
in den Jaare 1591.
SANOER. SCHIMMEtPENNINCK VAN DER OYE. gebooren In den
Jaare 1573, was een Krijgsman, en vertrok, in den Jaare
1601 • als Llt~utena\1t onder Gra2f PHILlPS VAN SOLMS , na
Hungarije. Nog heden ten dage b1uelt. in bet Bisdom ErtnlfJfllId, een tlik van het Geflagt der SCHll\Il\IELPENNINCKEN.
uit deezen SANor.a voortgerprooten, In den Jaare .602 zic~
pa IJluisfen bej!t:e,'en, en aldaar zijne vaste woonplaats genomen hebbende, nadr hij 'er in 'e huwelijk met N. N. van'
MU1'eNen, e.n verwekte bij haar twee Zoonen :
1. jakob S, himlllelpenmnck van der Gije, gebooren in
den Jaare 1605, eD zonder Idndereo gefiorven.
2. E{J~TACHlUS SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE, geboo.
ten in den laare J6oli. en getrouwd met Bflrbara van S,cltult8n J bij welke bij, teu tijde, zijns overlijdens, voorgevallcQ

in
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in den ,hare 1640. terwijl zijne Weduwe hem tot in den
Ja~ie 681 'overleefde. Vader was van
!. HlERONYMUS SCHIMMELPENNINCK YAN DER Oll!. en
2. C\SPARUS SCHmDlELl'ENNINCK VAN DER OYE, di~

beide

or.middelijk volgen.
!llERO;:':VlIWS SCHmnlELl'ENNINCl{ VAN I!ER OYE, gebooren
in den Jaare 1619, was Keurvorftelijke Tribuna:lls·Raad, en
overlecdt in den Jaare 1694. Bij zijne Echtgclloote Rr:gi/ltJ
van SchuItze, verwekte hij de volgende kinderen, die zicl~
in het Bisdom Ermeland gevestigd hebbeu :

J. CmmToFFEL LODEWYK

SCHlMMI'.LPENNlNCK

VAN

DER.

die volgt.
2. fHaonijmus Schimmelprnninck van der Oije, !!ebooren in den Jaare 1670, en ge(torven in den Jaare 167I.
3. liieronijmus Schimmelpenninck van der' Oije, geboo.
ren in den .Taare J 672, Kanunnik en Roomsch Priener.
4. Anna Regina Sc/zinvne!penninck vfln der O,je. ge·
booren in den Jaare 1675, en de Echtgenoote gewor,;en vun
']'fj1(112 George van Edce!, genaamd Hl/lJen, Erfheer d::r j)~6(~ètifche Goeder~n, in Pools eh Lijtlnnd, Starost van M:uiënhaufen, enz.
S. Maria Elizaheth Schiml11elpemzincle Vfm de" Oife, geboor\:n in den Jaare 1683,' en in 17°2, in Poolseh Lij lbnt! ,
ge!1:orven.
O'!E,

CIIRISTCFFEL

LODEWYK SCHIMMELPEl\1NINCK

VAN DER

OYE,

boven genoemd, gebooren in den Jaare 1664, is gewe-.:,t
Heer van Maranen en Sehoenldtten, en getrouwd met Eler,n,)'",I wm Besrlen flo/ius, dogter van Johan CafiOlir van Besden
HofillS, Erfheer tot Rafchung, er. Vader van de drie vol·
gende kinderen:
I. Lorlewijk Simon Judas Schimmelpenninck ,'tm der
Oi;e. gebooren , op den aclnentwintig!lcn Oétober des Jaars
1708.
2. Regina Helena Eleonora Schimmelpenninck Vtm der
(Jije, getlOoren den vierde!} Junij 1715.
3. Theodol us Chrisuffel Schi/l11nelpellnillck van der Oije.
gebooren den dertig!l:en Maij des Jaars 11 J 7.
Zzzzz 5

CAS
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CASPARUS SCHIM~1ELPE"N!NCK VAN DER OYE, Erfheer van
KatevaIk, gebooren in den Jaare l636, en gellorven in den
Jaare 1686. Hij liet éénen Zoon !la, genaamd
JOHAN GODFRIED SCHIMMELPfNNINCK VAN DER OYE, gebooren
iu den ]aare r677, Erfheer van ZechErn. getrouwd met
Therefia vall KlIobe/sdorf, dogter van Christoft'.:l van Knobelsdorf, Heere van Mengen, en Vader van,

J.

Charlotta Schimmelpenninck !Jan der Oijf!.

2. Therefia Schi11llYleipenninck van der Oije.

3. Ame!i'J SchimmelpolfJinck !Jan der Oije.
4, Jofephni Schimmelpermi1lck Vtm der Oije.
5. Joachim· SclJimmetpenllinck Vdn der Oije. - - We.

geens de huwelijken en naakomelingen deezer kinderen bezitten
wij geene narigten.
JAKOB SCHIMMllLPENNINCK VI\N DER OVE, Heer 1'on den
El1gelenburg en Kei, boven vermeld, als tweede Zoon van
Jakob Schjl/lmelpent;i,~ck van der Oije, en A-Iargareta !Jan
der kapelle, wierdt gebooren ·in den Jaare r 574, en overleedt, acht jaar en lJaa zijne Echtgenoote, in den .laare 1660.
Hij is geweest Land - Rentmeester van het G raaflèhDp lurfen
en KOIDmisf.'uis van de Monllel'Îuge. lil den Jaorc 1610 was
hij in den echt getreeden met ]oltantla Bentinlt, dogter van
Sander Bentink, Raad in het Hof van Gelderland, en ver:wekte bij dezelve:
I. JI~/(Gh Schimrnelpennil1ck vatJ der Oije, gebooren in
den Jaare 1611, en gellorven in J 6 2 5.
Z. ALEXI\NDER SC!Ul\1",lELPENNIl"CK VI\N DE.R OYE, die volgt.
3. Henri/( Schi!,'Jmclpennir.ck VtJn der Oije, gebooren in
den .laare 1615, was Kornet van den Kolonel Beautllont, en
wierde, in den Janre 1689. bij Philippine, jn Vlaanderen.
doodgerchooten.
AL1:Xi\NDER SCHIMlIIELPENNlNCK VAN DER OYE, zo even vermeld, gebooren in den Jaare 1613. was Burgemeester van
Zutfen, Kommislàris van de MOllt1eringe, en overleedt in den
Jaare 1670, vijf jaaren naa zijne Echtgenooce, die geweest
was Anna van Appeltkorn, dogter Van As[ueer van Appel_
~horn lOt de Poll, Landrost en Gedeputeerde vau de Velu we
en buitengewoon Raad van Gelderland, en van Anna van Lijn.
den. liiue kinderen waren de volgende;
J. jakob

sc
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gebooren in

den J:lare 1641, en vroeg gellorven.
2. A!e;'C(l1lder Sciitmmelpe:mit.ck "on der Oije. Heef
v:tn den Engelenburg , tot Rees cn Oije, enz. en, m:a 't
overlijden van zijnen hier naa te noemen broeder Asfueer,
Heer van KeI, gebooren in den Jaarc 16.p. Hij is geweest
Burgemeester van Zmfen', Afgevaardigde ter Vergader;fI!'"e
van Hun Hoog l\fogende de Staaten Generaal der Veréénigdè
Nederlanden, als mede Hoofdfchout en Dijkgraaf der Stad en
Meierije van 's Hertogenbosch. Boven dit alles bekleedele hij
den aanzienlijken post, om. nevens de Heeren WITSEN , VAN
ODYK, VAN CITTERS en VAN DYKVELD. als Buitengewuo.) Am.
basfadellr, hunne Koninklijke Majelleiten WILLEnI DEN Hl en
lIJARIA, met derzelver komst tot den troon van Groot' Brh2nnie, geluk te wenfchell. Zijne Echtgenoote was I;;;l'e!!e !:az.
tink. Abtdis te Hunnep , dogtcr van Bcrmlfd l3emirk. Ilr"fo
tot. Diepenheim en Proost van Deventer, en' van At:na van
Bloemendaal. Heer ALEXANDFR overleedt. in tien J:1are 16;14,
in 's Graavenbage, doch wieni,t ce Zutfcn begranvcn. Hij liet
geene kinderen naa. Zijne Huisvrouw kwam, in 's H~~t'.
elendig aan haar einde. door het hollen der paerden van ha:l1e
Koets.
3. IletJdrina Sdlimmelpenninck van der OUe, geboor~n
in den Jllare 1644; getrouwd, voor de eerlle maal, 111"t \. h.cent Adolf van Baar, Heere tot den Brantfenburg, berch ree.
ven in de Ridderfchap des Graaffchaps Zutfen. als mede ReJ.:enmeester diens Graaffchaps en van bet Vorllendom Gelder.
Na'! zijn overlijden. hertrouwde zij Eufehills Borchllrd llentillk, Heere tot Schoonbeten, eerst Hoofdfchout v:Jn Maas·
Ificht. vervolgens van HGsfelt en Hasfelrer-Ambagt, Gpdeputet.'rde van Overijsfel , en broeder van haars broeders Echtgenoote, araks genoemd.
4. Philips Schimmelpenn:nck "an der Dij" g~!>ooren in
den Jaare 1645, flegts drie dagen ond geworden.
5. Antlo Sc11t1mnelpetl'l:irlc,~ vtm der Oije. gebooren iu
dcn Jaare 1646, te Zmfen, ongehuwd overIeeJen.
6. Jo!tarm(J Schi:nmelpenninck J'an der Oije, gebooren
in den Jaare 1648, uaa het overlijden van haaren oudfien
broe-
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broeder, Vrouwe v::m den Engelenburg , KeI, Rees en Oije t
trouwde, voor de cern!:! maal. met Hendrik Reinier von
Laer, Heere van den Lichtenburg , eerst Kapitein onder de
Lijfwagt van zijlle Hoogheid Prinfe WILLEM DEN lIl, cn ver~
volgens befchreeven in de RidJcrfch~p des Grnaffchaps Zutfen. Naa het overlijden van deezen, tradt Vrouwe JOHANNA
in een tweede huwelijk, met Sweder vall Appclthorn. 'Van de
Poll, eerst Kapitein, en naderhand Ritmeester eu Kolonel
onder de Karabiniers van den Graave van AlbemarIe.
7. AS!lIeer Schim11le!pemJ/nclr van der Oije, Heer van
Keil, gebooreIl in den Jaare 16.10, Kapitein van de Lijf..
Kompagnie van zijne Hoogheid Prinfe WILLEM DEN m. en
vervolgeus Kolonel van een R~giment Voetvolk. Hij overleedt, te Gend, ongehuwd.
8. Jakob Schi1l1melpel1tJÎtick va'4 der Oije, geboon,n in
den Jaare 1652, was Kapitein en Sergeant -Majoor van het
Ge/derfche Regiment Voetvolk, en badt het ongeluk van binnen Zutfèll, door e~njge dronkene Ruiters, op flnlat doorfchooten te worden.
9. /lIphert Sc!zimme!pell11in~k 'Vlm der Oije, geboorelI
in den Jasre 1655, en drie jaaren daar naa overleeden.
JO. Alphert Schimmelpelminck VOlT der Oije, gehooren Îll
den Jaare 1656, befchreeven in de Ridderfchap des Kwartiers
van de Velu we, Raa d en Rekenmeester des Vorflendoms Gelder en des Graaffchaps Zutfcn, op den Huize Lichtenburg J
ongehuwd, overleeden.
1 I. J..tlditk Schimmelpenm'nck van der O/ie. gebooren in
den Jaare 161 I, overleedt, ongehuwö, aan de Kinderziekte,
binnen Kleef, doch is te Zutfen begraaven.
HERi\lAN SCHIMI\1ELP)<:NNINCK VAN DER OYE, Heer V:l!1 de
Cloufe, zesde Zoon van Jakob Schimmelpenninck vtm der
Osie, en van zijne tweede Echtgenoote TValJ m'e van Haaftm, gebooren in den Jaare 1584, en in den Jaare I6r2 met
SeI,!zam beleend, was Burgemeester van de Stad Zutf.:n, eq
Algemeen Ontvanger van het Graaffchap. In den Jaare I6.u
trad! hij in het hnwelijk met Steph,mea van Brienen, dogter
van Henrik van Brienen tot den Musfenberg , en van Beatrix
van Lijnden. Bij zijn overlijden voorgevallen in den Jaart;
1658 t was hij bij haar Vader geworden van
I. IFa!.
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I. !J7alrllven Schimmelpenninck van tier Dije, geboored
in den Jaare 16l!4. en in den Jaare 1642 getrouwd met Gerard CafJn van der Heli tot de Wlllbllan, Raad in Gelder.
land en Bbrgemeester te Arnhem.
2. Realrix Schimmelpenninck van der Dijé, gebooren
in den Jaare 1625. en in den Jaare 1057 gehuwd aan Aler!
Gamneó, genaamd Tengnoge! tot den Kamp.
3. Anna Schirnmelpenninck van der Dije, geoooren fa
den Jaare 1627. en 'sjaars daar naa gefrorven.
4. JAKOB SCHIMMELPENNINCK VAN DER OVE, die volgt.
5. HUlRnfr SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE, volgt ins.
gelijks.
6. Agne! Alljd ScMmmelpen'IJincl: v,m der Dije, gebo()'.o
ren in den Jaare 1634.
7. C!:orlotle Schimmelpenninck von der Dije, gebooren'
in den Jaare 1635, en in den Jaare 166r getrouwd met Herf.rik van Rouwenoort.
JAKOB SCHIMMELI'ENNIN€K VAN DER OYE, Eter van de'
CJoTJfe en Langen, zo even gel1Oemd, gebooren ill den Jaare'
1629, was befchreeven in de Ridderfchap, en Algemeen Ontvanger van het Graaffchap Zutfen, Schultes van Lochem,
Kommisfaris van het Graaffchap, Afgevaardigde in de Verga.
dering van den Raad van Staate, en, van wegen Hun Hoog
Mogende de Algemeene Staaten , verfcheiden jaaren Afgevaardigde te Velde, bij zijne Majefieit WILLEM DEN lIl, Koning
van Engeland. In den jaare 1689 wierdt hij SchuitelI binnen
en buiten Zutfcn, en naderhand Landdrost van het Grallffchapvan dien naam. Zijne Echtgenoote was Jakoóa Emelia vaIJ
Westerholt, dogter van Hendrik van Westerholt, Heere tot
Sçherpel1zeel, Hakfort en Peurfum, en' van Allthea van Scherpenzeel, Vrouwe tot Scherpenzeel. De volgende kinderelf
wierden in deezen echt verwel!t:1. SlephfJrJea Schimmelpenninck van der Dije, getrouwd,
eerst met Willem van Bulo, Heere van Hardenberg, de WilJc
en Oevclgunne. Kolonel en Brigadier van 't Gelderfche Re·
giment Voetvolk; en vervolgens met N. N. Doetichem.
2. llerman Henr,k Schimmelpenninek "an der D;je, Heer
van de Cloufe en Langen, befchreeveu in de Ridderfehap des
Graaf..
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Grllllffchaps Zl1tfen, SchuJus te Lochem, Kommisfaris vun dè
Monfieringe, tm Rand in het KolJegie tef Admiraliteit op de
Maaze. Bij zijne Echtgenoote N. N. van der Kapelle tot den
Bozdelholf heeft hij geene kinderen verwekt.
3. JAN PRLLEGRI~l SCHlM~IELP.cNNll\CK VAN DER OYE, die
volgt.
4, .1akoba Schimmclpenninck van der Oije, Kanunnikes.

fe van het hoogudelijke Vrij .vaereldlijke Sticht .l3edbur, in 't
Vo:-:1::ndom Kleef.
JAN PELLEGRJM SClllMME LPEt'\NINCK VAN DER OYE, Heer
van Clou[e cn Langen, zo even vermeld. is geweest Ritmeester en Majoor in het Gelder[che Regiment Ruiterij, Ridder van de Duitfche Order, en Kommandeur van de Balie
van Utrecht. Bij Dorotheo J'(Jn Liilte!O, d0gter van N. N.
Vlm Lintelo tot de Ehze, en van N. N. van In en Kniphauzen. verwekte hij
J. Jakoba Emelia Scntmmelpenninck 1'(zn der Oije, en
2. Jakob Schimmelpe,minck van der 01;e, Heer van de
Cloufe en Langen, Kornet van het Gelderfche Regiment te
paerd.
HENRIl{ SCHIMiHELPENNINCK VAN DER OYE, Heer van 't Velde en Sinderen , tweede Zoon van Hertntln van Sc~im1llelpen_
ninck van der Oije en van Stephaflc.'l "tm Brienen, gebooren in den Jaare 1632. was eerst Kapitein en Regter te Doesburg. Doch, zeden, den Krijg.,dirust verlaaten hebhende,
wierdt ·hij befchreeven in de Ridderfchap des Graaffchaps Zut..
fe11. In den Jaare 1656 nam hij ter Vrouwe, Besta E!izaheth van der Sevel1der, dog ter van One Frèderik van del'
Sev(:uder, Heere te Kenenburg , Maasland en Maa.lundfJuis,
en van Beatrix van Schagen. Bij deeze verwekte hij de volgende kinderen:
I. A!bert Schimmelpel1llinck vlm der Oije, gehooren in
den Jalre 1657. en aan eene wonde, bekoomen in den Velr...
nag van Sr. Dcnijs, in den J~Hrp 16;8, welken hij, als Vaan..
drig, bijwoonde, niN lang daar Ilua over/ceder.
2. Hetlnon Schilnme!penninck "fm der Oiie, gelJOoren
in den Jaare 1658, en in het vol~ende jaar gelhrvcn.
3. He1"m1Jn Schill7we!permillck !Ja/I der 01~:e, in 't Jaar
I659 gebooren , leefde ook llcgts een jaar.
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4. Stephanea Theodora Schimmelpenninck 'Van der Olje,
gebooren in den Jaare 1661, fiorf nog in het zelfde jaar.
5. Stephallea Beptrix SchiunnelpennilJck van del' Oije,
gebooren in den Jaare 1663.
6. Herman Schirmnelpenninck vfln der Oije, gebooren in
1665, en in 'r volgende jaar gef1orven.
7. Theqdora 'Schimme/pennën,k "Iln del' Oije, gebooren
in I M6.
S. Jakoba Frederika Schimmelpennin,lt van der Oije"
gebooren in 't Jaar 1663.
9. Herwan Schimmelpenllinck v(Jn der Oije, geb oor en
in 't Jaar 1669, en in 't volgende jaar overleedell.
10. GijsberttJ Wendefina Schimmelpenninck Win der Oije"
gebooren en gellorven in den Jaare 1Ó7Z.
IJ. Herman Schimme1penninck van tier Oije 1 R.egter te
Doesburg cn Kapitein in het Gelderfehe Regiment te voet..
Hij is in Spanje gellorven.
I z. Frederik S,himmclpennjnek vtm der Oije, Kapitein,
in eenen Veldllag gelileuveld.
HADRIAAN SCHIMMELPENNINCK VAN DiR OVE, vierde en jongRe Zoon van StJndcr Schimmelperminck 'Van der Oije en van
A{Jties vlm Twikkelo, gebooren in den Jaare 1554, zat hl
Schepensbank te Zmfcn, in de Jaaren 15[13 en 1584, wierde
Verwalter des Schultampts lutfen, op den tweeëmwilltigll:el1
November des Jaars 1595, en Algemeen Ontvanger van het
Graaftchnp Zutfen, in den Jaare 1600.
Hij overleedt in
den Jaare I6:1I, bij zijne Echtgenoote Margareta ter Brug_
ge. die hem in den Jaare 1636, volgde, Vader geworden
zijnde van
I. ALEXANDER.

SCHIMMELPENNINCR

VAN

DER: OY&,

die

'Volgt, en
2. Agnes Schimme!penninck Win der Oije, getrouwd, in
den Jaare 1604, lIlet Herman van Wijnbergen. Algemeen Ontvanger van het Graaffchap Zutfen, en, in den Jaare 16~3.
Schepen der Stad van dien naam. Hij overIeedt aan de Pest,
in den Jaare 1625; zijne WedLlw 9verleefde hem tot in den
Jaare 165 1•
ALEXAN-
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ALEXANDER SCI-IlMlViELPEN1'\Il1lCK VAN DER DYE

tot Poorjlor.';

den, zo even gel;oemd. zat, in den Jaare 1604, in Schepend.
bank te lutfen, en was, vervolgens, Eedle Raad en Rekenmeester van her Vorilcndom Ge!der en Graaffchap Zutfen. Reeds
In den Jaare 1608, verfcheen hij, onder de Riddermaatigen,
op alle Land- en Kwanierdagcn , en op dè adelijke Gerigten van
het Veluwen- K\V~rtier. Wijders wierdt hij. in de hoedanigheid
van RiJdermaatjg~, afgevaarJi~d tot het Hooge Appellations.
gcrigt van Ridders en KD(~a:ten aan Engelanderholt , in den Jaare
1626 re Nieuwkerk gehoudelJ. Ook heeft hij, verfcneiden malt.
Jen. als Verwalter des Regters van Arnhem en van VeIuwenzoom , het geregt aldaar gefpannen. In den Jaare 1605 was
hij in 't huwelijk getreeden met Anna t'/11I Wisch, met welke
hij ecnenvijtèig jaarell in den echt leefJe. Tien jaaren, te wee.
fen tot in den Jaare :666, overleefde hij zijne Huisvrouw, bij
welke hij Vader WilS geweest van elf J{Ïnderen, met naamen:
1. Sibijlla CatharinrJ Sclzi11lm8.'pemlinck Vû11 der Oije, ge~
booren in 1606, en in 't vorgende jaar geaOïven.
2. JAKOB SClIlM;\iELPENNlNCK VAN DER OYE, die volgt.
3. Gijsbert Schim1llelpemdnck vtm der Oije, tot Hunderen , gebooren in den Jaare 1609, befthreeven in de Ridd'er.·
fchap van de Veluwe, en R:md ter Admiraliteit in Friesland.
In d2n Jaare 1646, tradt hij in 't huwelijk met He/ma ~'an
Brudt, dogter van Johan van Heerdt tot Hunderen , en van
Wendele van Brienen. Een loon en Dogter , uit deezen Echt
gebooren, zijn beiden jong geaorven.
4. ALEXANDER SClm,lMELPENNll'ièK VAN DER oye, volgt'
bier 11aa.
5. Henrik Schimme!pennil1ck van der Olfe, gebooren in'
den Janre 1613, gehuwd in den Janre 1632, met A.ma van
Bronkhorst, en o'lerleed<!n in den Jaare 165 r, zijnde geweest
Kapitein in dienst van den Staat, en naal~atetJde eene clogter •
Am/a Sc1zil1;11l~lpenä;,-d ~'/m der Di/e. Volgens Uiterfien Wil van haaren Oom IIadriaan Sch;mmelpenninck van der
Oije, wierdt zij, als Erf~etJaame, bèleend met het Huis te
Voer11:onden, nevens deszel[s toeb'ehooren, getijk ook met de
l1~e[lijkheid en het IIllis Roderlo-. Zij (torf ongehuwd.

6. dn.;
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6. Andrits Schimme!ptmninck van der Oijè, Heer \i'äil
'Voorflonden , bij overdragt van zijnen Oudl1:en Broeder Ja:'
kob; gebooren in den Tanre 1614, Was Kapitein en Luite':..
nam Kolonel, Ridder van de Duafche Orde. Kommandeur
van Maaslandfitiis, en, in dcn Jaare 1672. gefueuveld in eeh
Gcvegt tegen de Franfchen, hij Woerden.
7. JOHAN SCHlMMELPENWNCK VAN DER on; deeze volgt
insgelijks.
8. Hadr/arm Scfu"mmelp?nninck van der Oije. gebooren
it, den Jaare 1618, Heer van Voorfionden , en, bij overdragt
van Wigbolt de Rode van Heekercn, beleend met het Huis
en de Heerlijkheid van Roderio ; voorts RitmeeSter en Ser';
ge am Majoor te paerd. In den Jaare 1646 tradt bij in 'c
huwelijk met AfJ/1I1 Bentink , dogter van Karel llentink tot
den Becrenltamp, doch norf kinderloos, op het lIuis te Voorfionden.
9. Bernhard SchiflJmelpennil1ck van der Oije, gebooteb
in 't Jaar 162'2.
10. Arent Alphert Scliimme1pem!inck ~'an der a/je,
booren in den .Tanre 1626, en jong ge!1:orven.
II. Catharina Sibtjlla SchimmelpC/1lli;ick V1n der Olje.
genooren in den ]allre 1629, wkrde de Echtgenoote vail
II-Îgbolt de Rode van Hpekenn, H('ère van Rodèrlo, wiens
Moeder ""as Anna van Pallant, b~fchreeven io de Ridderfchap
van het Graaffchap lutren. Reiden zijn kmderroos gei1:orven't
JAKOB SCHIMMÉLPENNINCK VAN DER OYE, Heer vän HolthuiCen en Voorft'JnJen, ftr:lks genoe'1ld, gebooren in' den
Jaarc 1608, diende eerst den Stant, :lIs Luitel':lilt, te Lande.
Doch zeden den Krijgsdienst heb!Jende vérlr.ate,) , nam hIJ.
in den Jaare 1637, zitting in den SChêpcllsbank te Zutfen ~
wierde. vervolgens, in den J1are 1642, Majoor dier Stad".
dalr naa Landrentmcester van het GraatTchap; nam, VOOrtS,
zitting in de GE:neraliteÎts Rekenkamer, en verfcheen, eindeliik. als Afgevaardigde van de Provincie Gelderland, in de
Vergadering van Hun Hoog Mogende de Algcmeene Staatcn
der Veréénigde Nederlanden. bri~maa1en is hij getrouwd gea
weest: eerst, in 't J:l:lr I630 met Al1na Cathrtrina van KeI'.
ken, Dogter van Swcer van Kerken tot Holthuifcllj vervoIXXVI. DEEl..
A a a aa a
gens,
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gens, in den laare 16,';9, met Woltera v.~n Brief/en, Dog[er van Henrik van flrÎ(men tot den Musfchenberg, Rekenmeester in Gelderland; en, cindelijk, in den Jaare 1657, met
.Agatha van OesthPOI n, Dogter van Dirk van Oes!hoorn"
Hcere tOt Oestboorn en Snephoek. Hij overleedt, op den
zevenden September des Jaars I 67ï' De twee laat!1:e huwelijken waren onvrugtbaar. Doch in 't e"rll:e hadt hij verwekt:
1. ASSUEER SCHl~L\lELl.'E~~l~CK VAN DER OYE, die
volgt.
2.

Had1"iaan Sc1Jimmelj~er.rdllck

l'fln

der Ofje.

In

zijne jeugd deedt deeze eenen togt na Eatavia, bezogt de
Hoofdfta.i van het Chineefche Keizerrijk, en wierdt Kommandeur van Malakka. Naa zijne wederkomst wierrl: bij Ridder
van de Duitfche' Orde ter Balie van utrecht, Kommandeur
van Leiden, in den Jan re 167 ~ Luitenunt Kolune1, en, in 't
laatst van zjjn leeven , Burgemecster te lutf~n.
3. GIJsbert SdlitJlI1,e,pt:nnillck ~'(.Jn der Oije, jong
ge!l:orven.
ASSUEER SCHlI\mmLPI:NNI;:\,CK VAN nf.R OYE, Heer van Holthuifen • firaks genoemd. lucht om vre\:mde G.:westen te bezoeken, deedt hétn cenc reizc na het Ousten , vooral na 't
H. Land, onderneemcll. Hij zag Betblehem , Jeruzalem en andere plaa tzen in dien oord. Naa zijne wedel komst. wicrde
hij, in den j:Jarc 1659, befchreeven in de Rlddcrfehap van
het Graaffèh~p Zutf~n, eu, vervolgens, in den Jaare 1667,
oot Landrenrmccster diens Graaîfchaps vtrkooren. Daarenboven was hij Kommhfaris van de Mon!l:eringen. Hij trouwde,
in den Jaare 1668, met /lIuera KletJllk, Dogter van Gerhard Kreijnk, Hc~re van Bele, Burgeml?estcr van lutfen, Ge~
deputeerde van het Graafièh~p van dIen naam, Raad in het
Kolltgie ter Admiraliteit in W,'stfriesland en 't Noorderk wa rtier. H:j overleedt op den achtftcn Fcbruanj des Jaars 16 73 ..
llaalaatenwe ,
:l. ALEX,\NDER SCHIMMELPENNINC!{ VA" DER OYE, en
~. GERIUT JeU1Ul::N SCllll\L'\IELPENMNCK VAi'I D;:;a OVE, d~

ltidc volgen.
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ALEXANmm SCI1lMMELPF.NNINCK VAN DER OYE. Heer van
}Jolt huiCen, Rodt'rlo en Voorfionden, gebooren in den jaar~
I6' 9, was eerst Lnnd-enrmeester des Graaffchaps Zutfen_
wierde. v~rvolger,s, beCchreeven in de Ridderfchap vàn Ve ..
Iuwl', en n~m, van wegellS de Itidderfcha[1, zitting in het
K.,,Jegie van Gedeputeerde Staaten van dat Kwartier. Hij over'"
leeat op den v:jftienden April des J~ars 1724. zijnde getrouwd
geweest met ./JPi11a va/1 AfPc:t!;orJ1. Dogtet van Frans van
Appelrhorn, van de Poll tot het Wolthllis, hefchreeven in d",
Ridderfchap van de Vtluwe, en daar naa Luitenant Kolonel,
ZIjne kinder(,!1 waren,
I. ASSUEER SCHl\lMELl'tNNlI\:CK VAN DRa OYE, die volgt.
2. Fr:lns .11,-"(c.1lder Schimmdpennil1ck van der Oije,
lIeer van) VoO! nOI1.<en, gèbooren in den Ja2re 17°3, wierdt;
in den Jaare J 726, befchreevcn in de Ridderfehap van del
Veluwe.
ASSUEER 8CHIMMELPENNINCK VAN DER OYE, gebooren in dèli
Jaare [702, Kapitein onder een Gelderseh Regiment Voet.
'\IaIk, trnuwde, in '1, 1l Jaare '725, met A Iriana Sophia van
Erf!.. Do/ner van Lubbert van Io.ck, Brigadier en Kolonel vatt
een Reg'ment Ruiterij, en verwekte bij dezelve:
t. Anna Schitl1111e!pcl1r.inck Vfin der Oije, geoooren den
tweeden Maart l7l6, en ruim vierdehalf jaar daar naa ge.
!l:orvcn.
2. A/IX mder Scltim111J?lpemlinck van der Oije, geboored
dell tweeden Augusms 1727.
3. Lubbert Schimmelpel:rdnck "3n der Oije, gebooren frl
't Jaar 17 2 9
GmRIT JURRIEN SCm~nlI:LPE~i'lINCK VAN DER OYE, boven
vermd,) , als de' loon van A:fueer SI /zimmelpem inde van dd'
Oi!" en van /Jiflle1 a /(/ ezjnk. waS Burg'..:meestff te ZUîfen,
hommbfaris Vlln de iVlonlleringen, en getrouwd met Kornelitl
COI,/hnce ,-an Miridachll'n. Du~ter V:1n Hendrik van !'ilid.
d~chtc!J en IfJbel!a Geertruid van Palland , cn verwck:e Lij
dezelve de volgende kinderen:
I. d"ue1ïl. :lo~m,na Sr,himme!penninck van der o je.
2. JfiJbelia Geertrui Schimmelpennind van der Oije.

Aaaaaa
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3. Renrik Frededk Schimmetpenninck van der Oije, in
den Jaare 1727 be[chreeven in de Ridder[ch:Jp van de Vc·
luwe.
4. Anddes Schimmelpenninck "tm der Oije, gebooren
den negenden Oél:ober J705.
5, Gerrit Scltimmelpei'minck van der Oije, Vaandrig on.
der het Geldel'[chè Regiment van zijne Hoogheid den Heere
Stadhouder van Gelderland.
6. lIe!ena Conjlance Schiwmelpenninck van der Dije.
7, Jakoba Sclu'mmelprn",illck vall der Oije.
ALEXANDER SCHIMMELP rNNINCK VAN DER OYE, boven ver.
meld, als de del'de Zoon van Alexander SchimmelPenninck
·yon der Dije, en van Anna van IFisclz; geboOJ'en in den
Jaare Hi I I, was eersr Rinneester en Sèrgcanc Majoor te
paerd, Kommandeur vnn Doesburg, cn vervolgens van Zutfen. Zedert den Krijgsdienst verlaaten hebbende, wierdt
hij be[chreeven in de Ridderfchap van de Veluwe, en voorts
Raad en Rekenmeester des Vorflendoms Gelde\' en Graaf!"chaps
Zutfen. In den Ja'are 1638 tradt hij in den ecbt .. met Chnstin a van Gent, Weduwe van Gijsbert van Welueren. Dogter
van Kornelis van Gent, th'ere tot Loenen en Meinerswijk.
Naa het overlijden van deeze, die hem geene kinderen ge.
baard hadt hertrouwde hij, in den Ja::.re 1647, met Anna
"(In Sr:hertmzeel, Dogter van Johan ,van Scherpenzeel, Heere tot Scherpenzeel, Landdrost van de Veluwe, en van Catharina van Lijnden. Uit deezen Echt wierden de volgende
kinderen gebooren:
J. Johan Schimmetpcnninck van der Olje, Ritmeester,
Ridder der DuÏ![che Orde, ell Kommand~ur te Doesburg,
ongehuwd overleeden.
2. Hadriaan Schill1lJ1lctpenninck van der Dije, jong ge.
fiorven.

3.

HADRIAAN WILLEM

SCHIMMELPENNINCl( VAN DER OYE,

die volgt.
4, Gijsbert Sr:MmmelpennitJck van der Dije, jong ge.
ftorven.
S. Ctlthl!rina Sibii 'la Schil1lmelpcnninck valJ der Di;e,

getrouw,d met Hubert Jaques de Momagne, eerst Ritmeester 9
el>
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vervolgens, wegens den Prins - Bisfchop van Luik, Hoofd.
fchouc te Maastricht.
6. Anno Geu·truid Schimmelperm/nek van der Oije, on.
gehuwd overleeden.
HADRIAAN WILLEM SCHlMMELPENNINClI VAN DER OYE, Heer
tot Hunderen , zo even genoemd, was eerst Ritmeester, naderhand befchreeven in de Ridderfchap van de Veluwe, en J
wegens dezelve, Afgevaardigde in het Kollegie ter Admiraliteit
in Friesland, en vervolgens in dat van Westfriesland en 't
Noorderkwartier. Bij zijne Echtgenoote, Henr/ka van Heerdt,
verwekte hij eene dagter ,
Gijsberta Schimmelpem;;'lck van der Oije, Erfdogter
tot Hunderen , getrouwd met flenrik van R01JWenoort, Heere
van UIenpias , Zoone van Henrik van Rouwenoort en van CharJotta Shimmelpermlnck Va/I der Oije; zie boven onder de kinderen van HERMAN SCHIMMELPENNJNCK VAN DER OYE en fJ7al·
raven van Haoften. Hij was befchreeven in de Ridderfchap
van het Graaffchap lmfen, en wegens dezelve Afgevaardigde
in de Staaten van het Graaffchap, Buitengewoon Raad in 'e
Hof van Gelderland, en Kurator van '6 Lands Hoogefchool te
Harderwijk.
JOHAN SCHIMMElPENNlNCK VAN DER OYE, zevende kind en
zesde Zoon van Alexander Schimmelpenninek van der Oije
en van Anna 'lIfIn rFiseh, verwekte, bij Johanna Bru;ns,
Dagter van Dirk Bruins van Blankena, de volgende kinderen:
I. DIRK SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE, die volgt.
2. GYSBERT SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE, volgt insgelijks.
3•.'Tohan Schimmelpenninele van der Olje, jong gefiorven.
4. Margareta SchimmeJpenninck van der Oije, in den
Jaare 1664 overleeden.
.
5. Margm'eta SclzimmeJpenninck van der Oije, getrouwd
met Herman Frederik de Rode van Heekeren , Heere van
Averlaar ; eerst Kapitein, en naderhand befchreeven in da
Ridderfchap des Graaffchaps Zutfen.
DIR J{ SCHIMMELPENNJNCJ{ VAN DER OYE, Heer van Dlankena.
zo aanfl:ond$ vermeld, was Burgemeester te Zutfen, AfgevaarAaaaaa 3
digde
>
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àigde in de St:laten des Graaffchaps van dien naam, en, van
wegen dezelve, in het Koll~gie ter Adm:raliteit in Frie,lftnd.
:Bij zijne Huisvrouwe , Gce/huid vtm Ingen, lIet hij ééne
Dogter \laa,
,j"hrmna ScMI7imelpennil;ck vtm de,- Oi;l'.

SCHIMMI'LPENNINCK VAN DER OYE, Broeder der
paastvoo,gaanden, was Kqphcin in een Geldersch Regiment
Voetvolk, en Kommandeur van Hulst. Rj zijne Echtgenoote ~
Kornelia van BOlje/en van der lfuilf!,he, wierdt hij Vader van
~e volgende kinderen:
I. N. N. eene Dogtcr, jong geaorven.
2. d.,'riana Johanl1a [{Ot ndio Schimmelpenninck van de"
Oije J gehooren in den Jaare 1693. wi~rdt de Echtgenoote
van Floris Wil/em BOI'1'e van .dm, fOligCIl, Heere van Kers.
pergen.
3. Alexander HWfik Ambrojius Sc!zimme1pen"ilfck "tm
tier Oile, gebooren in den Jaare 1694, Kapiteiu in het Gel.
àerfche Regiment Voetvolk. overleeden te Utrecht, op den
pertienden November des Jaars 1723.
"'"' * ANDR1ES SCHlM~lELPENNINCK, het zesde kind en de
derde Zoon van JAKOB fCIllMMELPCNNINCK en Jutte rfere'l,
was eigenaar van' de oude Havezate de Blaak 't Opvoorst t
op de Veluwe. Van het J~~lr 1461 tot in den Jaare 1473
zat hij in Schepensbank te Zurfen. In den Jaare 149i verfcheen hij op den Gem,~enen Dagvaart re Arnhem, om aan
Jonkheere VAN NASSAU, Stadhouûc!r, Vcrtoogen over te leveren. wegens de bezwaaren der Landzaaten des Lands van
Gel·ier en 7.o r E:n. Zijne Echtgenoote was C~th(Jrina vaiJ
~paan, en hij bij haar Vader van
1. Jakob Schimmelper.nir!ck, gebooren in den Jaare 1494.
j':n zeden getrouwd met Wii,1e1minll van Roder/o.
2. 7)irk Schhnme!pmnir,ck, gebooren in 151 [.
g. Anfoda Sc!zim'l1lelpelmitJck, getrouwd met Hendrik
Van d~r Leeuw, Janszoon.
4 J,)fltPI Schi1lJme'pe~winck I in den Jaare I5Z2 ongehuwd overleeden.
5. Jutte ':-ch·mmelpenninclr, in den Jaare 1493 Geestlijke
]pffer in het K!ooster den Y[endoorn, te Zutfen.
6. ANGY>lll<:RT
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ANORIES SCHE\nlELPENNI~CK, bekleedde het Schepenste Zutfçn, van het par J SCS tot in den Jaare I55h
wanneer hij zijne dagen eindi6de, hehbende, bij Jutte van
Foorthuizen. met welke hij, in den jaare 1525, getrouwd
was, verwekt deeze klnderen!
11. Relle Schimmelpennind, getrouwd, in den Jaare
1548, aan Henrik ter Bmgge.
b. Geb/ter Schimmelpermil2ck, in den Jaare 1554
Geestlijke Juffer, en in den Jaare 15'55 Moeder in 't Hospitaal te Zurf~n.
c Anra ScMmme!penr.inclr, in den Jaare 155'4 getrouwd aan Sleven Be11til1k.
d. Lamme Sdimll1elpenninclr, de Echtgeroore geworden van Wil/em Suijlev. Benlid , in den Jaare 1558.
**** KOENRAAD EClIIM:\1ELI-ENNINCK, negende kind en vijfde
Zoon van JAKOB scmM~IELPENl'm;CK en Jutte rreren, waS
Schepen te ZutCen, zints het Jdar 14ï5 tot in den Jaare J498,
en getro!lwd met Jutte van Do/re, bij welke hij de volgende
kinderen verwekte:
J. Sander Sihimmelpem!ii'lc.f, jong geftorven.
2. Jorden Schimrnelpennin~k, getrouwd, in den Jaare
J480, met Joltan /{reiJnk, en in den Jaare I549, eenentwintig jaaren naa haaren Echtgenoot, overleeden.
3. Johan S~himmeJpenninck, in de Jaaren 1504 en 1505.
Schepen te Zutfen.
4. IIitle, of He/ena Schimmelpenninck, in den Janre
1438 getrouwd met Gijshert Win Meekeren • Zoon van Gijsbert van Mee keren tot de Rees.
5. Koenraad Sc/zimmelpenninclr.
6. Jutte SchifJlmelpenni1'ck, Gcestlijke Julfer in het
Klooster den VCendoorn, te Z utfen.
7. 'Jakob Schimmelpennir.ck, getrouwd met MargaretIl

6.

~mpt,

N. N.
8. Fenne Schimmelpenninck, Geestlijke Ju(f.!r te Does.
burg, in 't Groote Konvent.
9. Griete Schimmelpenninclr. Geestlijke ]uif.:r in 't Klooster te Redichem, bij Arnhem.
Aaaaaa 4
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10.

Jasper Schimmelpenninck, te Zutren, in den Yfeud

doorn •

...*~'*" JOJlAN SCIIIM;\1ELPENNINCK, tiende kind en zesde Zoon
v.an meergemelden JAKOB SCHIMMELPENNINCK en Jutte Tieren,
in den Jaare 1584 vermeld, als tegenwoordig geweest zijndea
iu de adelijke Gerigten van de Veluwe, was getrouwd met
Lamme Scholdeman, en wierde Vader van de volgende kin~
deren:
I. Ja~ob Schfmmelp~nl1inÇ.k, verqleld in de Jaaren 1489
en 1516.
2. Catharina Sclzi111melpel2t;inck, getrouwd met Herman
van Meekeren , Zoon van Andries van Meekeren tot de B1aac.t
ke, was Weduwe in den Jaa re 1514.
3! Johan Schimmelpenl2inck, vermeld in den Jaare 1507..
*""'**... GERRJT SCIlIl}lMELPENNINCK, jongfie Zoon van JAKOB
$CHli\1MELPENNINCK en .Jutte rrerof, wierde Schepen te Zmren in den Jaare 1474, en, in dat zelfde jaar, door Hertog
KAREL VAN BOURGONDlE I tot het aanzienlijk ampt van Rentmeester van her Graaffchap aangefleId. lu den Jaare 1484~
verfcheell hij in ae adelijke Gerigten van de Veluwe. Hij
had;, bij zUne Echtgenoore Machtelt N. N. deeze kinderen
verwekt:
I. Jakob Sehitmne/penn;nc~.
~. GERll.IT SCHIMMELPENNINPI{, die volgt.
3. H. Johan Jchimmelpenninck, Priester, v,ermeld lq
de Jaaren 15 J 3 en 1537.
GERRIT SCHlMMELPIlNNINCK, zat in Schepensbank , te Zutfen, zints het Jaar 1498 tot in den Jaare 1518, en verfcheen
in de adeltjke Gerigten van de Veluwe, in de Jaaren J515
en 15l6. mj EJi,.IJlleth van Barmentlo, met welke hij, in
den Jaare 1497 I was getrouwd, wierdt hij Vader van,.
~. GERRIT SCHIMMELPENNINCIC, die volgt.
2. MachtelI Schimmdpenninck., vermeld in den Jaart!
1517, en ge~rouwd met Timan van den reen.
3. Jolzan Schimmelpennil1ck.
GERRIT SCHIMMELl'ENNJNCI{, Schepen te Zutfen, van het
Jaar l53I tot in den Jaare 1566. Geduurende dat tijdvet"
toop, te weeten, in de Jaaren 1545, 1548 en 1551, verfcheCil
bij
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~ij in de ad~Iijke Gerigten van Ridders en Knegten of Knaa·
pen in Veluwenzoon. Hij overIedt in den Jaare 1566 , hebbende verwekt. bij Geertruiá Vfin Voorthuizen , met welke
hij. in den Jaare 1532. was getrouwd, dceze kinderen:
1. Jorden Sdimmelperm{nck, in den Jaare 1563 GeestIijke Julfer. en in 1595 Moeder in het Hospitaal te Zutfenr
Zij overleedt in den Jaare 1608.
2. Gerrit Sçhimmelpenninck, jong geftorven.
3. Beer Henriek Schimmelprnninck, Ordensheer van S~
Antonij. binnen Keulen, in 't Jaar 1565.
4. Heer Henrik Sehimmelpenninek J Proost te Marii!nwaart J in 1 S7Q.
5. Heer Andries Sehimmelpennin{k. Ordensheer van S.
Jan ~ binnen Utrecht J in 't Jaar 1570, Kommandeur te In·
gen, in 't jaar 1604.
6. JOHAN SClIlMMELP,ENNINCK J die voJl:it.
7. Geer/ruM Sehimme/penninck J getrouwd J in den Jaare
1564, met Reinier Swaefken.
8. Machtelt Schimmelpenninck, eerst getrouwd, in den
Jsare 1574 J met Henrik "tm TJfelmlliden, en daar naa m~t

Jo Iran van der Leeuwe.
JOHAN SCHlMMELPEl'ININCK, getrouwd, in den }a!lre J566.
met Machtelt van der Kapelle. Dogter van johan van der
Kapelle J cn bij haar Vader van
I. Gerrit Sclzimmelpenninck, getrouwd, voor de eerflemaaI , in den Jaare 1589, met delftn van der roors!, Weduwe van Dirk van Keppel J en Dogter van Evere van der
Voorst, in de Voorst; daar naa, in den Jaare Hio8, met
Jorden van Kervenheim; en, eindelijk, in den Jaare 1626,
inet Anna vtln der Kapelle, Dogter van Thewes van der
Kapelle. Hij overleedt, kinderloos, in den Jaare 1628.
2. JOHAN SCHIMMELPENNINCK, die volgt.
3. Jakob Schimmelpenninck, jong geftorven.
4. Geertruid Schimmelpenninck, getrouwd met Joh/#)
van Osfenbroek, tot Osfenbroek J in 'e Land van Mark.
5. Elizabelh Scltimmelpenninck. eerst getrouwd met Ber..
flard de '!leger, die in den Jaare 16II overleedt, el) vervolgens met Rijk Het1ck, Burgel11cester te Nijmegen.
Aaaaaa 5
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6. J'ohanna Schimmplpelmi' ek, getrouwd, in den Jaare
r614, met Johan Scl:iffm, Schepen te Zutfen, en vervol.
gens Raad in het Hof van Gelderland. Zij overleedt in deR
Jaare 1625.
JOHAN SCHlMMELPF'NNINCK, was Amptman te Bronkhorsr.
In den raare 1593 tradt hij in den echt, met Bar!J(JI'(I ,'on
Thoreel: genaamd Gro?t. en verwekte bij haar
J';-la r garcta Scltfrnmelpcnninck, getrouwd, voor de eerfie maal, in den Jme 1620, met Thom1s Blijffert, en daar
naa met Botdewijn SWCi'sfen.
Naa het overlijden zijner eerfle Hllisvrouwe., in &n Jaare
J 615, tradt hij, in 't volgende jaaf, andermaal, in den echt,
met Wijhe/ma van der Hel!, Dogter van Cafijn van der
H,'Il, Raad in Gelderland, en overleedt in den Jaare 164°,
hebbende bij haar verwekt:
I. KASYN SCHlM~lELPENNINCK, die volgt.
!J. Johan Schimmelpennir.cle, Luitenant te paercl, ongehuwd gellorven.
3, Hem'ik Schi1l1melpennifjck, Vaandrig, ()verleeden in
den Jaare 165').
4. GERRIT SCIIIMMELPENNINCK, volgt insgelijks.
5. Joost SchimmeJpenninck, Kapitein, in den Jaare 1675.
voor Maastricht. geiheuveld.
6. Herman Schimmelperminck, Luitenant, in te Jaar 1679
gellorven.
7. LfJmma ,jurr/ana Schimmelpemlinck.
KA'YN SCHJMMtLPENNINCK, Amptman te Bronkhorst. en
vervolgens DroH der HeérIijkh~id BorkeJo; getrouwd met
Chl'istina a"A"fr;1'Î'l vtm der Hoeye!ii~, Dog~er van Diderik
van der Hoevelijk tot nimmen , cn bîj haaT Vader van,
I. Johan Sckimmelpenninck, Luitenant in dienst van den
Keurvorst van Brandenburg , in den Jaare 1676, in het beleg
van Anklam , gcfn'uveld.
2. lle1'1/um Olto Sdirnmelpennir.ck, gebooren in den
Jaare 1650, wierde, in den Jaare 1677, Kapitein, en, in 't
vervolg, I.Vlajoor in het Gelderfche Regiment te voet, en in
let beleg van Charleroij Jood gefchooten.

3. Diie
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3. Diderik H 'nfl'!, Sehimme!penninek, gdloorèn in den

ll:lre 1Ó51, Luitenant onder de Lijfwagt van Zijne Ilough,id
den Heere PrinCe van Oranje, eu, in den Jaare 1676, Voor
Maastricht. gcC'leuveld.
4. Lodewzjk Sehimmelpenl'linek, geboOl'en in den Janre
1653, Luitenant in dienst van den Staat, en in den l:are
J697 ge!1orven.
5. IPil/cm/na Schimmelpe1mil7ck, geiooren in 1655.
6. VHd/za Alida Sehimme/per ninek, gebl)Oren in J 657.
7. KaJijn JWTinan 'cltimme/p '''flinek, geb oor en in 1659,
Luitenant ter Zee, en , in 1685. op eenen rogt ge!torven.
8. Christoffel Sdimm'lpenninck, gebooren in 1661, Vaandrig geworden in dl!n Jaare J687, en in 1699 ge!lorven.
9. Maria Maehtetr,Sch;m,ndpentlinck, gebooren in 166;~
10. Maf'gore/a Elizabeth, of L/jsbeth Schtmmelpcnniiick,
gebooren in 1664.
I I. L'Jmma Geertru/rl Schimme!penninck, gebooren in
1665, en in dat zelfde jaar ge!1:orven.
GERR1T SCHlM\1ELPENNINCK, vierde Zoon van JOHAN SCfllMELPEl"NINCK, boven genoemd, was Amptman te Bronkh'.lrst,
en trouwde, in den Jaare 1657. met Ai111Q Elizabcth Gan_
fen eb , genaamd Tengnagel. Heiden overleeden in den Jalre
1673, hebbende de volgende kinderen verwekt:
J. Lijsbeth Willemina ScJzimmeipenninck, gebooren in
den Jaare 1658.
2.. O:to Johan Schimmelpenninck, gebooren in 1660
fneuvelde, als Vaandrig, in den Juare 1677, in den Slag va~
Mont - Cas fel.
3. !Ja Lummina Margareta Schimmelpenninck, geboo.
ren in 1662.
4. /is/nera Schimmelpenninck, gebooren in J66,3.
5. WendeJina GeertruM ::'clllmme'permif,ck, gebooren in
1664, getrou wd , in den Ja~ re J694, met N. N, Bem :";:k,
Heere van der Aa.
6. K.ûfijn Scl;immelpenlJil1ck, gebooren in I(()6, Vanltdrig in het Regiment van Dedum. ge(l:orven, in den Jaare
] 695, aall eene wonde, hem toegebragt in de belegering van

Namen.
7.

ALARD
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7· ALARD SCHIMMELPENNII\CK, eerst Luitenant in het Ra.
gim.ent van den Gran ve van Nas[au, naderhand Landrentmeeslef des Graaffchaps ZUIfen. Bij zijne Echtgelloote, N. N.
Backet, wierde hij Vilder van,
I. Anna Elizabetll Schirnmelpenninck, getrouwd, ia
den Jaara 1'722, met Dilfner van Wijnbergen, Heere van de
beide Pollen, befchreeven in de Ridderfchap van de Veluwe?
en, wegens dezelve, Afgevaardigde in de Staaten van dat
Kwartier, en, vervolgEns, wegens de Provincie Gelderland,
zitting hebbende in de Vergadering van Hun Hoog Mogende
de Heeren Staaten Generaal der Verééuigde Nederlanden. .
b. Ge, harda Joltanna Schunmelpennincle, getrouwd,
in den Jaare 1730, met WiJhelm hederik Blanlryoort, Heer<i
tOt B~lJ[huis, be(chreeven onder de Ridderfchap van Overijs.
fel, in het Kwartier van Vollellhovenr

SCHINKEL. (Mr. HERMAN) Een rampzalig voorwerp der
bijgelvovlge en bloeddorstige vervolgzucht, in de benaauwde
dagen van lichaamelijke en geestlijke dwingelandije, was dee
ze Man, doch der opmerkende naagedagtenisfe overwaardig ,
van wegen zijne meer dan gemeene kloekhartige rustigheid.
roH welke hij den dood onderging. Zijne woonplaats was de
Stad Detft, en hij zelve een Man van geleerdheid en fraai
vernuft. Dewijl de Boekhandel, ten dien tijde, niet Degts al:;
eene kostwinning, maar ook als een beroep, geleerde lieden
niet onbetaamelijk, wierdt aangemerkt, vondt hij, in dat be.
drijf, een eerlijk befiaan. Bij zommigen koomt hij, wijders,
voor als Leermeester in het Groote School van gemelde Stad.
Illru iehen hadt zijn onderzoeklievende geest hem geleid ter
naaf"pooringe van de gemeenlijk aangenomene godsdienfiige
begr'ppen, en tot een vergelijk van dezelve met dl! begin_
zelF , zillls het opg2an van het licht der Kerkhervorminge,
ook in deeze G,.westen verfpreid. Reden genoeg was deeze,
om hem bij de Wethollder[chap zijner Woonftad te doen in 't
oog loupl.!n. Een ander bezwaar kwam bij deeze, in die da.
gen, zeer gehaate misdaad. Hem wierdt, naamelijk, ten laste
geltid, eenige Boeken gedrukt en uitgegeeven te hebben,
firij~
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firijdig met het Plakaat van den Aardsdwingeland , Koning PH,"
LIPS DEN IJ.
Om ~t een en ander, wierdt Mr. HE&MAN
SCHINKEL, op last der Regeeringe, in begtenis genomen. op
den achtfien April des Jaars 1568. Voor de Wethouders te
regt gefield, en het drukken ~n verfprdden van Onroomfche
Boeken tegen hem zijnde ingebragt, vraagde hij .. Of de
" Plakaaten, op de Religie gemaakt, doer de Hertogin VAN
" PARMA, uit 's Konings naam, niet waren te niele gedaan ?'~
Op welke vraag hIj, van den Schout, alleen tot antwoord he.
kwam, Dat alet men nu wel. "Wat ziet men nu wel ~'t
ging hier op de Gevavgene voort·: ,. Ik heb wel gezien eD
" gehoord, dat veel en gevangen en verjaagd worden, dil)
" openlijk geweld deeden tegen Zijne Majelieit, die de Wa..
" penen aannamen, de predikatien met geweld invoerden, de
t i Deelden ftukken floegen,
de Monniken en Bagijnen uitjaag•
• , den; maar ik heb nog n1 et gezien, dat men iemand om de
"Religie iets heeft gedaan. Want," dus vervolgde bij,
" toen de Plakaaten af waren, Rondt het ieder vr-ij, te lee.
" ven naar wat R.eligie hij dagt zalig te worden. Behalven
" dat, aeide hij, was bij den Prins van Oranje, als Stadhou" der, eene Ordonnantie gemaakt, en alhier (te Delft) vaD
" het Sradshuis afgeleezen, waar bij het voorzeide wierde
" bevestigd, en alleen verbooden, [pijt/ge, fcanda!eufe eu
" fmneufe Boeken te drukken.. Daar voor, meende hij, WH
" niet te houden. 't geen de Leere aangaat. Dies meene ik
~, (dus befloot hij) niet tegen den Koning misdaan te heb" ben." De Boeken, welke bern te laste geleid, en ook
door hem bekend wierdt. gedrukt te hebben, waren hec
Pfalmhoek. de Catechismus, de Belijdenis Jes Gelooft, de
Koue Bekentenis des C'z1"Ïstelijken Gtloofs, uit het Latijn van
BEZII, en eindelijk een Boekje over het Hei/iE AvondlHfJlIl.
De Copij vlln het laatstgemelde was hem ter hand geReld
door zekeren L~eraar, die bet, uit het Hoogduitseh, vertaald
Badt. De eerstgenoemde waren door SCHINKEL herdrukt. en
reeds eenigen tijd in veele handen geweest. Voorts betuigde
hij lijne verwondering, dat hem, om het uitgeeven van de
gemelde Boeken, thans moeite wierdt aangedaan, om reden,.
dat de Heeren, twee of driemaaleQ, de vriendelijkheid gehad

heb-

SCHINREL. r Ma. HERMAN)

302

------

bebbende om hem op het Stadshuls te ontbieden. hem telken~
nlleeuJijk bevolen hadden, zich te wagten VOor het drukken
van /pz1tige dingen; van hoedanig eellen aan de bedoelde
Werl,jes niets in het mintle hehelsden. Een dubhelhartig man,
of een weetlliet , moet de toenmaalige Schoot van Delft ge.
Wf'eSt zjjl'. Want, als SCHINKEL, in zeker verhoor, hem
vraagc1e, of de Plakaaren, raakende de Religie, niet te niete
g,daan waren, gaf hij dit antwoord, zijnen post in den tegenv·oordigen toeiland van zaaken onwaardig: Daar is Wilt
Rr,,'; m"1j ZNde dat het ZIJ was: moar hij wist niet regt,
of

IIN

'vel geheel zo u'/Jre.

Ge(!uurend~

verfcheiden agter een volgende Verhooren f
hielde mèn zich, van wederzijden , hezig met befchuldigen elt
verdeedigen. Onder dit a!les aone SCHINKEL, in zijnen Kerker, in eene zwnare krankte. Dit bewoog hem, bij een Verzockfchrifc, op de Wctbouderfchap te bcgecren, om in een
gewoon Regrf.;cdil1g ontvangen, en inmiddels, onder borg.
to>\t, tc· mogen or.rOagen worden. Tot naderen aandrang Vllh
dit verzofk, beriep SCHINKEL zich op h,,~t voorbeeld van twet.
burgers van dntWl'rpl'l1 , wdke men aldus gehandeld hadt.
De eene, zijnde een ope,~baar Boekdrukker, was voor zee
jaa'ren gebannen. de andere, een Plaatf.,iidcr, bij vooaaad en
onder halldla~ting, onraa~en. Gunfl:ig liet het zich, in den
beginne, met den Gev 111'cne aanzien. Zes Schepenen waren
op zjjne zijde, en voor het ontOag. Doch de levende, zij ...
nen Amprgenooren h('bbende anjer 't oog gebmgt, wat al
onheilen hun, van '~ Krlûi!lgs wegen, boven 't houfd hi"gen,
indien men SCHJi\KEf. op vrije vo('tl'n (telde, dcedt dezelve,
do"r aangeiaagde vreeze, in zijt!e bloedgierige lmarrege!en
trec(kn. Een man zonder heg1nzelcn. dan die van "uiien
eigenbaat, moet deeze Ol:ftookcr !l'eweest zijn, i: dlcn net
waarh"id zij" 't geen van ht m verl·aald wordr: te weeten •
dat hIJ, met den omml'keer van de zaal:.on dèS VaJerlanJs.
vier jaaren daar naa. i S"t"'lks den rok hehllcnJe omgekeerd,
zeden, in 's r;raa"'; uhrJg', tot zeer :Junz1cl'lijke bedieningen
wierdt bevorderd. Naa ~ :jftien wi'ekl'o zit:.:;ns, wi..:rdt SCIllNKEL ten zwaarde verwelczen. Van de klot.!krartiglwid en bedaardheid, met welke deeLe Martelaar deo dood te gemoete
zng

SCHINKEL. (MR. HERMAN)

303

zag en onderging, vÎnden wij een ander blijk aangetekend,
wel waardig om hier verhaald te worden. De eene daad Valt
bedaarde gemoedsgefialte, was, dat hij, twee of drie Uuren
vóór zijn fierven , een goed getal LatijnCche Dichtregels
fchrecf. aan zijne Vrienden, PETRUS FORESTUS, van Atkmaar,
en KORNELIVS VERBEIDEN, van Leiden, toegeëigend. De andere was, dat hij, gaande na de Geregtsplaats, den geleerden
HADlUANUS JUNlUS eene verbetering aan de hand gaf, nakende de Ieezing van zeker woord in een van SENEKA'S Treurfpelen. In de plaats van Tc;fnfJis, in den tweeënveertigfiell
Dichtregel vnn de Ofl/l.!'ÎiI, moest men, meende hij ,. Thamejis Jeezcn. 's Daags vGór zijnen dood, gelijk ook nog op
zijnen fierfdag, zijnde den drieëntwintigfien Julij, fchreef
SCHINKEl. aan zijne Huisvrouw , en nam affcheid van haar,
met woorden. aoemende een gerust geweeten en fiandvastige
huwelijksliefde. Hij liet naa twee Dogters en éénen Zoon.
Hoewel deeze, om hunne jonge jaaren, tellende de oudlla
niet meer dan zes jaaren, voor fchriftlijke vermaaningen niet
vatbaar w~ren, gedngt hij, egter, in zijnen Kerker, aan deezG
geliefde panden; hij zondt aan deze[ven brieven, om bij dezelve, wanne~r ze tot rijpen ouderdom zouden zijn opgegroeid, aan hunnen Vader te gedenken, en de raadgeevingen,
daar in vermeld, tcn hunnen voordeele aan te wenden. Behalven de Doodl1:r:ljfe van den zo genoemden misdaadige, behelsde het Vonnis, dat de Boeken', om welke hem dit treurig
lot wedervoer, zouden verbrand worden; als mede, verbeurd.
verklaaring van alle zijne goederen, ten voordeele des Koning!.
Bene klaarblijklijKe Cchennis vall Stads Handvesten en Privilegiën, W'àS het laarO:e gedeelte van het Vonnis; naardien. vo}...
gens de aloude Voorregten , geen Poorter van Delft meer
konde verbeuren, dan zijn Lijf en zestig p~Dde\] uit zijnegocdere:J. Den ouderdom van tweeëndertig jaaren hade Mr.
HeRMAN SCHINKEL naauwlijks bereikt, toen hij, door de 011.
gunst der tijden, dus rampzalig aan zijn einde kwam.
Zie

G. BR:\NDT,

llifloril tier Ref"..

matie.
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SCHIPLUIDEN. SCHOBBELANDS;AMBAG1".

SCHIPLUIDEN, een AmlJagt en Dorp, rn Delfland. Het Dotp
legt ten Westen van eenen Vaart, welke, van de Stad Delft.
na Vlaardingen en Maaslandfluis loopt. Zommigen teiden den
naam rtr van deszelfs aloude gelegenheid dicht aan de. lVlaaze,
welke wen meer landwaarts zoude geftroomd hebben. zo dat val!
daar Schepen na tien Briel afvoeren; bij welke gelegenheid
men. met het geroep, Scheep lui, Scheep lui. de reizigers
aan boord gelokt en het Dorp daar van zijnen naam zoude Olltleend hebben. Doch anderen vinden geenen grond voor de
onderftelde nabijheid des Dorps aan de Maazé, van welke
het, in een r~Chlel1 lijn, nu meer dan vijfentwintighohderd Roeden af legt. Voorzigtiger Inatèn te, hierom, de naamsreden
in 't duister; 't en zij men dezelve wil zoeken in een van
ouds bekend Water de Lede. 't welk, vaa Vlaardingen, door
Schiplf/i-Jen plagt te firoomén.
De uitgefirektheid van het Ambagt wordt bp vijfhoooetdzes
élltwintig Morgcns en tweehonderdtweeëmwintig Roeden bc~root.
In het Dorp ontmoet men verfcheiden zeer zindelijk
gebouwde Huizen. In alles telt men 'er ruim zi:ventig, nevens eenen Koornmolen. Van_ wegen de legging aan den gemelden Vaart, en den yeelvuldigen doortogt van JaagCchuiten en
andere Vaartuigen. is de Plaats zeer leevendig, en het verblijf
aldaar vermaakelijk. De Kerk is een vrij goed Gebouw, en
wordt door haaren eigen Leeraar bediend. Schipluiden is eeil
der Oudi1:e Dorpen, il'l deezen oord: men vindt het, in oude
Brieven, reeds op den Jaare 900, onder den nll:lm van Scheep.
le4a of Schiepleda, vermeld. Het Slot KENEN BURG , nabij dit
Dorp gelegen, hebben wij reeds elders vermeld. Zie Deel XXI.
bi. ~9S.
4

SCHOBBELf,NDS - AMnAGT, ook wel Zwijndrecl;t geheeteti,
naar den naam vnn het Dorp, tegenover de Stad Dordrecht,
-ontleent, nuar men wil. zijnen naam van Heerc SCHOBBELAND',
van ZCVenhel"gl?lI, ab die de eerfie Bedijker van da geJeeJte
van de ZWi/rd'"echtjctc ft"áard zoude gf'we"st zijn. De uit.gefirekthe;~ van het Al11bllgr vir·dclJ wij op e(:1J weinig minder
dan honderdzes(!jzcvi.'nti:; lVlorgens begroot. Dit niettcgenf1aan~
de relt mt'n 'er ruim honderddertig Huizcn. Zie verder he:
/l.nikel ZWYNDRECHT.

SCHOK LAND , SCHOL, (YSmU.ND DIRKSZ. ) enz. g05
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cen klein Eilandtje in de Zuiderzèé, tegelIQver de Kust vun de Provincie (hoeri:·sf.:!, aan welke het;
voor een gedeelte, behoort. fl;;llnde het overige onder de
Provincie van fhl/(!~J{r. De twee Dorpen E'nmelool'J en Ens
zijn. v.!urht.::en, op bijzondere Artikelen, be[chreeven.
SCHO!(LAND.

SCUOL. ( Y~;m:,rm D1RI(SlOON) was een der eerlle Marte_
laarcn, hier te Lanc!e, om de aanklceving der gezuiverde Ged,~zelve, door den vermaarden l\lARTE.~
gepredikt wa Tt·n. Omtrent het Jaar 1530, of een
weinig l:!~:cr, bekleedde hij het I'riesterampt te Amflerdam.
Op vermoeden, dm hem hèt Imt over de. dus gen::lmde.
nieuwe Leere hlllg, \ï. ierdt b:j, eens en :mdenJ1:lal, door de
Werhoudcrfèhap der Stnd, olltboQ(Ü'n, ondervrangd doch tel.
kens vrijgdproken en lo,gdaaten. lVklr als men hem, iu den
}J3re 1534, van nieuws, in verzekeriog nam, moest hij zijne
flandvastigheid in '( geloof m('r Ecn harden dood be,aal.:n.

loofsbegrippen , zo als
LUTHER,

lVlen voerde hem gevHnkelijk na B,abcnt, aelde hem op ef:ne
verzekerde plaats in hèt Slot van Vill'oorden, en voerde hem
van daal'. naa een geruimen tijd zittens, na Brus(et. alwaar
hij, in het gemelJe jaar. acn den nrand!1aak zijnen hangen
adem uitblaasde. Alle onprrrtijdise Hi!1oriefèhrijvers, cl;e van
YSllRAND DlRK'ZOON SCHOL gewacgen, vermelden hem ::Is een
pt!rroon van goeden Huize, in ver!cheiden takken van Geli:erdheid niet on:Jeoreeven; voortS zeer weIrpreekend 1 en
cind::lijk van een vroomcn e:1 .. odzaEg~n wanGel. Doch. III
eene Eeuw. in welke be!picg-clendc leerite/j'llgen meer golden
dan rcchtrchapenc deugden, lwnden alle die edele hegaafdhe.
den hem nict doen olltgaan de firenge veroordcelingen der
onmenfc11elij ke muedplaka;uen.

Zie

poNTANUS , VAN HEUSSEN

RYN,

SCHOLASTER

z!IHS

et, VAN

Kerkelijke OUJhcdm.

Eene aloude amptsbcdiening, te Utre::ht, die.

de vl:ranJering van den Godsdienst, hier re Laude, vt.'r_

è.weenen is, doch waar van de lJaam nog Hand huudt, om
XXVI. Dl:.Ei.
Bb b bb b
dat
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SCHOLASTER, SCHON "EUS. (CORNELlUS)

dat aan het voc~",n van denzelven nog eenifc voordeelen zijn
verknogt. Scholaster, ten tijde als de BiEfchoplijke Kerk te
Utrecht nog in weezen was, betekende zo veel als Bewind11ebber of Opziener van een Kapittels - Schoof, In rang grensden zij :mn de Kanunniken. Nog tegenwoordig koomen hunne inlwml1en 't naast aan die der genoemde Heeren. Meer
dûn eens nam men, in den aanvang der tegenwoordige Eeuwe,
in overweeging ,om dezelve, nevens de Proostdijen en Thefau.
rijen der Utr€cht[che Kerke, ten v00ïdeele van het gemeene
Land des Stichts van Utrecht, te ved(Oopen. In den Jaare
J 107 wierde hier toe beilooten, en de Verkoop daadeiijk volvoerd. Een inbreuk was dit btfluit 0i' het vermaarde Regeerings-Reglement van den Jaare 1674-, door Prins WILLEM DEN
III aan het Gewest gegeeven. Eigenaartig was het, uit dien
hoofde, te verwag!en, dat- bij de hcrfteliing van dit Reglement, in den Jaare 1747, deeze ver1wrting' van het Stadhou.
derlijk gezag in aanmerking zoude genomen wordell. Volgens
het gemelde Reglement, fl:ondt de br:geeving, zo wel van de
Scholasterijen , als van de Proostdijen , Thefaurijen en Vikarijen. alleen en zonder eenL:c voorafgaande benoeming, eeniglijk aan den Stadhouder. Bij de verheffing van PrinCe WILLEM
KAREL IIENRlK FHlSO, wierdt dit Voorregt , van nieuws, aan
de Stadhouderlijke waardigheid vast gemaakt.
SCHONlEéJS, (CORNELJUS) met een verhtijnden naam, naar
het gebruik der Eeewc, doch, bij zijRn Doop, KORNELlS
SCHOON geheeten, wkrdt gebooren te G~lIda, in den Jaare
1550. Zijne Lettcroejfeningen volhragt hij te Leuven; waar
naa hem 't befl:uuc van het Latijnfche School te Haarlem
wierdt opgedraagen. In dee~e Stad overleedt hij, op den
drieëmw:migfl:en November 2es Jaars 16! I. Hij hieldt brief.
gemecnrl.hap met de beroemd!l:e Geleerden van zijnen tijd.
vooral de zulken , die d!! Dkhtkunde beminden, van welke
SCHoNEUS bover,al zijn wClk m~nkte. De vruljt h:er van
was '51\1ans b<:'l:ende Tcrenti:;s Chris:ia;ms. bevattende een
II11nt2l TooneeHtukkeo, de fioffe van welke hij uit de H.
Schriftuure hadt ontleend. Onder deeze waren Nehemias ~
r(Jbi~$, Nniiman, S:111Iu$ en anderen. Zijn Leerlipg en Opvol-
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volger in het Schoolbewlod, SCHREVELIVS, verëerde hem met
het volgende Graffchrift, in het Latijn en Nederduitseh. Het
ectf1e luidde aldus:

Re:'lor juvcntd!, 1n!lfici Doêtor gfegis,
egi fábulam fiëta1l1 prius.

SCllO~lEUS,

V..ram pefcgi:

fUlnll2fts

hic anus mihi,

Scellam re/i1;quo. p,s 'Valete et ptaudite.
Volgens des Dichters eigen Vertaaling, kW,1m de zin
tegelen hier op neder;

dief

'0 Hier legg' ik nu in 't graf. betemmer van de jeugdr.
SCIlONlEUS eer genaame, die 't fpel weleer met vreugdt
" Begon; maar nu volbragt: dit 's 't laatfre levensend:
I, 'k Gaa uit het rpel; adieu nu kommer en ellend,"
"

SCHONlEfJS

voerde tot Zinrpreuk :
NULLUM SIMULATUM DIUTURNUM.

Dat wil zeggen:
" 't Geen op geveiqstheit aeunt, zal nimmer lang bed ij en.
Zie

SWEERTlI

Llthenee

Belgic~.

SCItONAUWE:\'. eene Heerlijkheid, in het Overkwartier vttti
het Sticht van Utrecht, ten Zuiden der Stad van dien naam.
Haare uitgeflrektheid vinGen wIj begroot op i'!ts meer dan
zevenhonderd eenelll0venfg Morgens gronds. De Heerlijkheid, welke door vijf Schepenen wordt be regt , is leel1roeri~
aan den Huize van KllilctlblJrg. In den Jaare 174S telde men,
binnen dezelve J eenentwintig Huizen.
SCHON.\UWEN, (Hllis) eene Ridderhoflhd, in de ilraks ge
noemde Heerlijkheid, op den zevellëntwintigfrcn Oél:ober des
a

Dbbbbb

2

Jaars
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SCHONAUWEN. (Huis)

Jaars 1536, door de Ede1e Mogende Heeren Stanten 's LandS
van Utrecht, met dat Voorregt begifdgd. VO!ZC1}S zommigen
zou dit Huis, onder den naam van ll/èteringe, reeds bekend
geweest zijn in den Jaare 1240, en toen bczeeten bij het
Ge!1agt van PROEYS, 't welk daar van den naam zoude hebben
aangenomen. Van hier zoude het in het Gefbgt VAN BEUSI~
GII:M, Hteren van Kuilenbllrg, zijn overgegaan. JAN, de Tweede van dien naam, H~er 'lIon Kllilenbu1'g, m'J~kte aanmerkelijke vEranderingen en verbeteringen aan het fJuis te Werff't'nge, en vernoemde het met den mam van ,Sc!;oNtJuwel!.
lI~cr JAN verwekte, bij zijne tweede Echtgenoote • .AGNES 1
zjjnde eene Dogter van ZWEDER, Heere van .dbkoutle, eenen
Zoon, ins;::clijirs JAN genaamd. Nna zijns V:ders overlijden,
wierdt deeze eigenaar van het Huis. In d.n .laare 1355, ontmoeten wij eer:en HUEERT VAN SCHJi\'AlJ\VLN, a!s hlbbende.
nevens andere Stichtfche Edelen, met W1LLEi\I DEN V. Graave
van Holland, eelle verbintenis l1an begaan tegen J,iN VAN ARKEL, Bisfchop van UI rechf. Kort daar nu:! fchijnt hu OU;-3
weder overgegaan te zijn in een ~ndcr GclJa;;t. dat van ARREL VAN LElTNBEIlG.
Althuns vinden wij, op het Jaaf 1557,
v~rme!d eenen OTTO VAN SCHONA UWEN. die, op zijn Zegel,
zich OTTO DE LEYENBERCH 1l0~l1lde. !Jij was Maarfc:Jalk vall
het Sticht, en Kastelein op het Huis te Vree/fmd, JAN VAN
SCHONAUWEN, op de Jaaren 14IO en 14,2 vermeld, za! zijn
Zoon of Kleinzoon gewce"t zjjn. Hij lmlt in huwelijk PETRONELLA SLOYERS, naa h3arS' mans overlijdc:1 h.::rtrouwd met
WJLLEM V.AN ZUYLEN VAN ],;YVELT. Vrouwe PETRoNRLLA hadt
haarell eerllen Man fene Dogter gebaard, ALEID VAN SCH0NAUWEN genaamd. Doch vermids deeze, tegen den zin liaarer
bloedverwamen , een huwelijk aanging, met ROE LOF VAN BSREN, wierdt zij, door haare Moeder, ' onterfd, en, diellsvo 'gens, in den Jaar~ 1581, het Hllis Sc!JOl'lflulI'en opged,aagen
aan haaren Zoon, WILLEN VAN ZUYLEN VAN NYVELT, Vlm
wellren zij, bij haaren twceden Man, Motder was geworden.
De Ic/eer VAN NYVELT, bij zijne Huisvrouw, GISBEl\1'A VAN
D(.nTH, geene kinderen verwekt hebbende, deedt, in den
Jaal e 1497, aflland van SchOntlUwell, ten behocve van zjjnen
Neeve RvJi.I.O~' VAN BAREN, Zoone zijner boven genoemde
ont-
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onterfde Zuster. In dit Gellagt bleef Schonnll'Wen, tot dat
P.ETRONELLA va~ B'Il.EN hetzelve ten huwelijk bragt aan
AREND FRENTS, afkomflig uit het Land van Luik. ROE LOF
RAATS VAN FRENTS droeg het I-luis over, op den negenën.
twintigûen April des Jaars 1631, aan JOHAN RENESSE VAN DER
b.A. die het nanliet aan zjjne Dogter AGNES VAN RENESSE VAN
DER AA; naa welker overlijden het, in den Jaare 1663, kwam
aan haaren minderjaarige!1 Zoun JAKOB VAN WASSENAAR; die,
naderhand de beleening amonut, in den Jaare 1667, ten behoeve van HENRIK VAN REEDE VAN RENSWOUDE; naa wiens
overlijden, zijn broeder, HEDERIK VAN REEDE VAN RENSWOUDE, in den Janre 1670, daar mede wierdt bekend. Niet lang
bleef deeze in 'e bezit; in èen Jnare 1682 !londt hij de beIeening af aan ADAM VA:-I LOKHORST , Heere van tel' Meer.
'die, in den Jaare 17°9, wierde opgevolgd van zijnen Zoon
VINCENT MAxrMILIAAN VAN LOKHORST ; welke, nog in dat zelf..
de jaar, aan BERNT WILLEM PLoos VAN AMSTEL, de beleening
overdroeg. Deezen, zonder kinderen, zjj!1de ovel'leeden,
I,wam, volgens 's 1'/1ans Viterflcn \ViI, SCholifluwen, in den
Jaare 172 I, aan NIKOLAAS VAN BRONKHOllST; welke, zes jaa.
ren daar ·naa~ ,aan Mr. ADRIAAN WITTERT, de beleening over.
droeg. Eindelijk wierdt. in den Jaare 1759, St:honnuwen de
eigendom van Jonkheere GEERLACH TIIEODORlJS VAN DE CAPEL.
I.EN, die, tien jaaren daar naa, van wegen dit Huis, in de
Ridderfchap en Edelen des Lands van Utrecht beCchreeven
wierde. Behal'Ten deezen, ontmoeten wij, onder de beCchreevene Ridderfchap. van wegen dit Huis, HENRIK VAN REEDE.
van den vierentwintigfl:en }ulij des Jaars 1667 tot den tienden September des Jaars 1669, als mede, in den ]aare 1674.
den Heer ADAM VAN LOKHORST.
Het Huis &honauwen, hoewel oud, is nog een aanzienlijk
Gebouw. Voor het Huis legt een vierkante Voorburg, en
ageer hetzelve il:aat een ronde Toren. Voorts is het rondom
in eene Graft be!looten, over welke men, aan de eene zijde,
Jangs eenen brug van vier boogen, den toegang tot het Ge.
bou\v l1eeft.
Zie Utrechts Placon/h.; BURMAN, Utr.
Janrb. ; RiJl. van hêt Utr. BisflOt:l;
l\L\TTUlEOS. de Noói/itate, enz.
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SCHOOCKIUS, (MARTJNUS) een Geleerde van de voorgaande
Eeuwe, bedreeven in veelerhande zaRken, zo als zijne menigvuldige Schriften uitwijzen, wierde geboorell te Utrecht, in
den Jaare 1614, of. gelijk andere willen, in 16r8. De eern~
gronden van Taatkennisfe en Wcetenfchappen leide hij onder
zijnen Oom van Moeders zijde, ANTONIUS VAN VOORST. De
reeds gemaalne vorderingen bragt hij, zeden, tot meerdere
volkomenheid, aan 't Fricfche Hoogefchool, te Franelter.
Onder dit alles verfpreide zich wijd en zijd het gemgt van
'sMans Taalkennisfe en Geleerdheid. Van hier dat hem, wel
haast, de gelegenheid wierde aangcbood~ll. om zijne kundighedetl, ten algemeene nutte, te verfpreiden. In zijne Geboortefiad hade men, ten dien tijde, fI.:gts een Oijmnajium,
fJf OeffenfchooI. Den ouderdom van omtrent eenëntwintig
jaaren hadt SCHOOCKIUS bereikt, wanneer, door de Bezorger~
van hetzelve, het onderwijs in de Latijnfche en Griekfche
taaien wierdt opgedrongen. Zo vlijtig en met zulk een gelukkigen uir{)ag kweet hij zich van dien post, da~ wanneer,
~enigen tijd daaf naa, het Gijm:wfium in eene Akademie of
HQogefchool veranderd wierde, op SCHOOCKIUS de keuze viel,
OD) al. Hoogteeranr te onderwijzen. Hij was de eer1l:e, die,
aan pe nieuwe Sligung, den trap van Meester der VrijekunHen en Leern2r in de Wijsbegeerte heeft beklommen. Het
Doorluchtig School te Deventer was thans vermaard, door
zijne voortreffclijke Hoogleeraars en het getal van Leerlingen.
Onder de eerfl:en wierdt SCHOOCKIUS. eerlang, beroepen, om
leli te geeven over de Gefchiedenisfen en de Welfpreekendheid~
Twee jauen bekleedde hij dien post, wanneer hij denzelven
<1I~rwisfdde met het HoogleeraaralDpt in de Redenkunde en
I'l!ltuurli)ke Wijsbegeerte, aan '~ Hoogefchool der Provincie
Stad en Lande. Van Groningen beriep hem de Keur.
"ont van B, anrlenIJurg na Frankfort aan den Oder, met
~en· tijtel van Hoogteeraar , ~och zonder dat op hem de ver.
pligting rustte tot het geeven van openbaare lesfèn. Daaren_
boven wierde Ilij tot Keurvorfielijken Raad en HWoriefchrijver
aangel1e!d. Hij overleedt te Fl'anlfort, in den }Jare 1669 I
het vijfenvijftigile van zijnen ouderdom. Van 'g Mans uitgebreide kennis(e en onvermoeiden (chrijflust kan de lijst zijner
Schrif-
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Schriften getuigenis dra~gen. Men vindt onder dezelve verfcheiden kone Vcrhandelinf'cn over gemeenzaame onderwerpen; bij voorb;;eld, over de TZJlf; over den Haring; over
het Bier; ove;' Roter en Kaas, en over den afkeer van dezei ven ; Eey e12 hu Kuiken, en andere. Voorts heeft men van
,bem, in 'c Ladjn, eenige Werkjes van ernfl:iger inhoud, ouder andere, Defperatisfima CauJtI Papatus; AdmirarJda Me.
thodlls NOVte l'hil,ljop1:ice Caruji,uhc; l'raC/fJtus de /nuntla_
/ion/bus; de Stûtu Reipub!it:te Foederati Relgii; de Juflitia
Belli Bélgici; d.: Scepticfw1o; de Lingua Hellenifllca, eu an·
dere.
Zie Vit ce Profesfor'. Grrmingenfium;
WiTTE, Diarium.

SCHOONDERBEEK • een oud adelijk Huis, in bet Landdrostcimpt van reluwe , in de Provincie Gelderland, omtrent een
vierendeel uur gaans ten Noor::!~n van het Dorp Putten, tusfchen Harderwijk en Ni':::1Wl:crk. In een lommerrijk geboomte en binnen een Graft beQoot~n, legt hetgeen van het Gebouw nog is overgebleeven. Want, ginds en elders verfpreide
puinhoopen dienen ten bewijze, dat het Gefijgt, in vroegere
tijden, eene grooter uitgeil:rekthci:1 zal gehad hebben.

Zie

S LIG TEN IJ 0 R ST.

SCHOONDERWOERD , bij zommigen SchorJnrewoert, of ook
wel 'Schonerwoirt genaamd, is eene Heerlijkheid en Dorp, in
Holland, in het van ouds genaamde Land van Arkel, een
klein unr gaans ten Noordoosten van LeerdlZlN J en aan het
Regtsgebied'dier Stad onderhoorig. Een der Heeren VAN AR.
KET, zou, in den Jaare IOZ5, het Dorp gebouwd hebben.
Schoon van niet veel aailziens, heeft het, egter, eene Kerk,
die door haarel1 eigen Leeraar wordt bediend. Hij behoort onder de Kh"us van Buuren. De Heerlijkheid is de eigendom
van den Prinfe Ermadhouder.

nbbbbb 4

SCHOON~.

3JZ

SCHOONDYKE, SCrJOONEBeEK, enz.

SCHOONDYKE.
Deezen naam voert bet rwee:!e p:!'deelre van
den Pnns - Wil/ems - Polder, geJef',en in Staats - Vbanderen, ia
her Flije "tm "'luis. II::t wierdt ilJ den Jaare J651 bedijkr t
De g:mtii:hc uitgenr<~ktbel<.l vinden wij begrout op vierduizend
driehonderd en zesenveertig Gemcren en honderdzesenzestig
Roeden gronds. Schoond:jke m2~kt een afzonderlijk Kerspel
Uit, fia:lI1dc onder het regtsgebied van het Ft ijc• . Men vindt
in den Polder een aanzienlijk Dorp, 't welk den zelfden naam
voert, hebbende eene GerefofmeerJe Kerk, die door haaren
eigen Leeraar wordt beqiend.

SCHOONEBEEK, of SChonebeeke, van ouds Sc,10enbeek ~e~
naamd, is een Dorp in het Landfchap Drenthe, onder he~
Karspel of Gerecht van ZuidCTve/d. Het heeft eene Kerk ~
nevens eenen eigen Lectaaf.
SCHOONEBURG, weleer een aanzienlijk Heerenhuis, in Zuid~
holland, bij het Dorp Nieuw - Lekkerland ; waar van. egter,
tegenwoordig geen ander ,fpoor is te vinden. clan een hooge
Heuvel. op welken het Gebouw plagt te f1:aan. Niet onwaarfchijnlijk is bet gevoelen van zommigcn, dÎe meenen dat deeze .Burgt geweest is de aloude varblljfpla::.ts der Heeren VAN
DE LEK, om reden. dat, in deczen oord, geene ovcrblijfzeJs
van foorrgelij!{ een gdligt gcvollden worden, hoedanig dit
Geflagt, als zijnde geweest van geen gering aanzien en vermogen. 'er zekerlijk zal gehad hebben. 't Geen van het
vervallen Kaneel, tot botJwf1:ofi~n of andere oo~mcrken. konde
verbruikt worden, is, nall de geheele afbraak, na Streef/Mr~
/fen en elders gevoerq.

Zie

Zuidholland ;
BatrJvia IlluJlr.

OVDEl\'HOVEN,

LEEUWEN,

S. VAN

SCHOONHOVEN. eene kleine Stad. in het Zuidlijk gedeelt~
van Hoitattd, uitbrcngende, in rang, de tiende Stem tcr Ver~aderinge van Hun Edele Groot Mogende. de Hecre~, Staatel,l
van HolI~nd en Westfriesland. Zij legt zeer vermaaklijk , aa~
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d"n regrer oever van de Rivier de Lel:, wordende, aan de
Landzijde, omringd van vrugtbaare BOllw- en Weilanden.
Het zamengetlelde woord Schoonhovm heeft allnleiding gegee.
ven tOt veelerhande gisfingen , omtrent den oorfprong dier be.
ll~aminge. CORNELIUS AURELIUS, in de onderi1:ellillg dat de
eigenlijke naam SchoonhavetZ moest gefpcld worden, noemde
de Stad Bello -portus; hij meende daar voor grond te vinden
in de fraaie en gemaklijke Haven, eu bckwmune gelegenheid
tot de Vis[cherij en Scheepvaart. Anderen, de tegenwoordige
fchrijfwijze behoudcnde, vinden, in de zamenkoppeling, de
fchoone Hoven, welke men hier, eertijds, zoude gevonden
hebben: hoewel deeze het nog niet eens zijn", of door Hoven
moeten verltaan worden, Vorflen of Heerenhllizcn, of lustige
en bevallige plantaadjen, beide welken men HOl'en noemt,
Doch met deeze onzekere gisfingen , die geen voordeel aan
den Leezer doen, zullen wij den tijd niet fpillen. Gelukkig
zijn de tijden voorbij, in welke men zich meer met dorre
woordafleidingen, dan met weezenlijke zaaken bezig hieldt.
Aangenaamer zal onze taak zijn, en nutter voor den Leezer,
van de opkomst en de Gefchiedenisfen der Stad, eene beknop.
te fchets te maaien,
VAN STRALEN, .in zijne B1chrijvll:g ~·tm Sc.1oon,r,ovl!tJ,
hrengt den oorfprong der Stad tot eene hooge oudheid; hij
wil dat zij, reeds in den Jaare 787, in weezen en bekend
zou geweest zijn. Anderen, evenwel,' !lellen den oorfprong
veel laater; zjj beweeren dat de eerfte melding daar van niet
vroeger kan gefteld "worden, dan op het Jaar 12 34 of 1232.
MELIS STOKE fpreekt 'er van op het Jaar 1299. Scholmhovm
was tOen eene afzonderlijke Heerlijkheid, aan de Heeren VAN
RATS coebehoorende. NJKOLAAS VAN IL\TS was 'er Heer van,
in den Jaare 12.g0. Het moet, ten dien tijde, reeds merkelijk
aauzien, en Stedelijke Voorregtell gehad hebben, vermids de
gemelde Heer VAN KATS, vall den Bisfchop van Utrecht,
voor hem zei ven en voor zijnen Mannen, bimum zijne Stad
Schoonhoven woon ende , tolvrijheid, door het gantfche Sticht
van Utrecht. verlu-ee6'. Ten tijde als JAN VAN RENESSE , een
Zeeuwsch Edelman, in den Jaare 1300, met eene Vloot, met
ieeuwm bemand, voor Schoonhoven kwam, met oogmerk.
Bb bbbb 5
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om I door de bel11agliging van deeze Stad en van andere Steden, JAN DEN II, Graaf van Holland, vall het bewind te ont.
zetten, vue'de Heer NlIrOLAAS VAN KATB. als Slotvoogd, het
bevel op het Kal1:eel. Dewijl bet batt hem over de leeuwetJ
hmg, zoude hij dezelve hebben binnen gelaaten, indien de
:Burgers zich niet daar tegen hadden aangekant. ln den Jnare
1304 wierden de Vlamingen meester van de Stad. Nogthans
bleef de Heer VAN RAT> in het bewind; zelf voerde hij het
bevel over de Vlamingen, die op het Slot lagen: hoewel,
11:lar 't fchijnt, gromlijks tegen den zin der burgers, als welke, eerlang, op den been kwamen, Heer NjKOLAAS gevangen
namen, en zijnen Zoon, op het Slot, belegerden. Hoe 't met
Vader en Zoon gegaan zij, is' ons niet gebleeken ; dit wel,
dat zij nu, of kort d~ar naa, van punne Heerlijkheid verfloken wierden. JAN VAN BEAUMONT, Graaf van mois. broeder van WILLEn DEN lIl, Graave van Holland, was Ijleer
van Sc 'loonhoven en omliggende Dorpen, indien niet vro~er,
althahs in den Jaare 1312. Immers leest men, dat dezelve,
in het gemelde jaar, het Slot vernieuwd, en daarenboven een
Karmeliter Klooster beeft geiligt. In dep Jaare 1349, JAN
VI,N ARK EL , Bisfchop van Utrecht, met een talrijk Leger.
voor de Stad zijnde verfcheenen, trokken 4e -burgers hem te
gemoete, met oogmerk om den Kerkvoogd Dag te leveren.
Men wierdt handgemeen, doch tot groot naè!eel der Schoon·
hOJ·enjche burgeren , van welke een goed getal fneuvelde of
in 's vijands banden viel. Reeds te vooren. naamelijk jn den
Jaare 133~. was JAN VAN BEAUMONT, H(!er Vlm Schoonhoven,
gellorven. Bij zijne Gemaalin, MAkGARETA, eene Erfdogter
van den Graave van SOlSSONS , liet hij flegts eene dog ter naa;
die, vervolgens, aan haaren Gemaal, LODEWYK VAN CHATIL)'..l,N, Graave van Blois, Heere van .dyenner, oll!1er andere
V.n h::are Vaderlijke erfgoederen, Schoonhoven en Goudtl ten
hawelijk b:agt. Uit dit huwelijk wierde, onder andere, GUlDE, of GüY VAN CUATlLLON gebDoren ; naa wiens kin~erJoos
overIijJen , in den Jaare 1397, Schoonhoven, nevens andere
Heerlij\>1! Goederet aan de Graaven van Holland verviel. Om
de goede dien!1:en, door de burgers van Schoonhoven, aan hunlle Heeren beweli:zen, hadden deeze dezelve met verfcheiden
J ,
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sanzi;!Dlijke Voorregten hegiftigq. Geduurende dien tijd, in
den Jaare J 375, hadt Schoonhove,~ een zeer zwaaren ramp
geJecden. Een onbluschbaare brand lei de , in geIPelden Jaare,
de geheele Stad jn de asche, uitgezonderd alleen de Groote
Kerk en eenige weinige burgerwooningen. De Oude Br:even
en Handvesten der Stad zouuen, tevens, in de vlammen gebk even zijn. In het volgende Tijdvaers heeft men de gedazlenis van het deerlijk ongeval bewaard.
SConhoVen IIj1cinIs, CVM CLaVfiro deVornt IgnIs.

Niet lang naa deezen ramp begon men de Stad te herbouwen; doch zij blee( zonder lVIuuren, tot in den Jaare 1418.
Vrouw JAKOBA VAN BEYEREN , onder de wedcrfpord.:n, die
haar drukten, de burgers van Schoonhoven op haa,e zijde
ltebbende, àeedt het werk bij de, hand neem en en vülvoet cn.
Zo groot was de wederzijdCche genegenbtdd, dat men vinde
Ilangetekend dat de ongelukkige Graavin, binnen de nhlW ge·
bouwde Muuren, eenigen tijd, haar verblijf hiel~t. Van ge('n
langen duur, nogthans , was dit goed verfiam~. Imm2rs de
Graavin. in den Jaare 1424. terwijl zij zich in Hmc{!vZlwe-s
onthieldt, gaf bevel aan FLORIS VAN KYFHOEIt oc z;ch vlln
de Stad te nrzekeren. Met geringe moeite volbragc l-.ij d!cn
Jast. van wegen den zwakken tegenfiand,' geboodeJ bij dc
S::hoQnhoventJars, die, hoewel thans in openbaare vijandfchap
met Veouwe JAKOBA, haar, e,gter, in 't hart niet haatten. Intus!èhen boodt het Kafieel eenigen tegenlland , doch moest
zich insgelijks overgeeven. Van hct Romeinsch fiuk, doot'
ALB!l.RT BEILING, die 'er, nevens WILLE~I VAN DEN KOUI.STER,
het bevel vqerde, bij die gelegenheid bedreeven, hebben wij,
op 's Mans Artikel, verf1ag gedaan. Kloeker tegent1and booden die van Schoonhoven, in het volgende Jaar 1425. JAKOB
VAN GAASBEFK, door Hertog JAN VAN BRABANT, ~ezonden
om de Stad te bemagtigen, friet 'er bet hoofd, en m')est het
beleg opbreek en , met verlies van een aanzienlijk aam al Manfchap, vooral van Rotterdammers, die hunne Banier of Standaart In den loop moesten laat en. Tot nog toe hadc Sdoonnotldl de zijde del' lJoekfohm gevolgd; zedert ging het tot de Ka.
pel-
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be~;(Jt1{j'Wfclzen over. In den janre 1488 wierdt het SchoU[~
ampt bekleed door FREDnm VAN ZEVENDER. Deeze, Qnzeker
om welke reden, van zijnen post verlaaten, nam daar uit
aanleiding om van partij te wisfe!:,r.. Jonkheer FRANS VAN
mtEDER0DE, hoofd der floekfclten, omhieldt zich thans te
RottCT dim~. Hier vervoegde 'zich bij hem de afgezette Schout ~
met' eefien vcorfhg, om op Schoonhoven eenen kans te waa~
gen. Dit vondt gehoor, én bragt men, diensvolgens, in gereedheid tien Rijnfchepen, negentien Krom11:evens, zeventien
Roeijagten en zes Buizen. Alle deeze Vaartuigen wierden
bemand reet ongeveer dllizend Koppen. Aan JORIS, Bastnart
van nrr:::DERODE, wierdt het bevel opgedraagen. Met deeze
Vloot zeilde de Bevelhebber den Lekftroom cp, en paste, in
cenen !!onkeren avond, zijne benden voor Schoonhoven te
doen aan land frappen. Doch de Schoonhovenfche Burgerij,
van den aanllag de lucht gerooken hebbende, was op haare
boe de. Zo kloeken tegentland ontmoeU,e hier de Bastaart ,
rlat hij, eerlang, den afwgt moest doen blaazen, met verlies
\ an ruim tweehonderd Man, en agterlaating van het meeste
Stormgèreedfchap en eenigen zijner Vaartuigen. Om de Burgerij, bij voorvallende gelegenheid, tot gelijke kloekmoedig.
heid te noopen, en tevens haare dallkbaarheid aan den befchermenden arm des Allerhoogften te betuigen, nam de Vroedfchap, in den Jaare 1492, het bel1uit, der merkwaardige
Verlos fin ge , jaarlijks, door het houden van eenen ftaatelijken
Omgang, gedagtig te zijn. Geduurel1de de binnenland[che
onlusten, naa het midden der Zestiende Eeuwe. hieldt het
Sc1Joonhoven met den Koning van Spanje, tot in den Jaare
1572. Jn't laatst van de maand September van dat jaar ver.
fchecn de Graaf VAN DER MARK, op aanprikkeling der Ilolla!!d[che Staaten , voor de Stad, aan het hoofd van vierëntwintig Vaandelen Knegten en eenige weinige Ruiters. Om
den toevoer te water den ftedelingen af te fnijden, h.ielden
die van Dordrecht de rivier de Lek met fchepen gel1ooteI1,
Imusfchen deedt de Graaf de Stad van de Noordzijde befchie..
ten; dit duurde acht Etmaalen, zonder ophouden. Hier door
maakte hij eene wijde opening. door welke hij driemaaien
geedt 1lorm loopen. Honderd man, door elkander genomen.
ver~
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verloor hij bij eIken aanval. Aan de zijde der belegerden
wierdt weinig bloeds vergooten. Vrugtlooze moeite deedt,
onder dit alles, BOSSU, om door de belegeraars heen te flaan,
en de Stad te omzetten. Met merkelijk verlies begaf hij zich
na Utf'echl. Van hier zandt hij hevel aan den Overfte LOO·
ZEKAAT, die binnen Schoonhoven het bevel voerde, om zich
op de best mogelijke wijze met den Graave VAN DER !\lARK
te verdraagen. Thans wierde de onderhandeling geopend, en
men het eens, op de volgende voorwaarden: " Die wilden,
" konden in de Stad blijven, en zouden geenen overlast lij" den. Wien 't liever geltlste te vertreld,en, mogten , met
" alle hunne tilbaare goederen, nevens het Krijgsvolk uittrek.
" ken. De Krijgsbezetting zou de Stad verlaat en , met bran.
" denden Lont, vliegende Vaandels, nevens alle hunne Wa .
.. penen en P.akkaadje." Zommigen verhaaIen , dat de Graaf
VAN DER !\lARK, bij het binnentrekken in de Stad, twee Monniken gewaar wordende, dezelve, op (laanden voet, deedt
wurgen. Doch anderen verzekeren, dat de mishandeling der
Geestlijkheid, welke hier voorviel, buiten zijn weeten of bevel gefchied was, en dat hij eenigen der hnnddaadigen aan
het grnweHl:uk ter verdiende f1:rajf~ verwees. Niet langer dan
tot in oen Jaare 157.1, bleef thans Schoonhoven in de magt
der Staatfchen. Hoewel men den vijand in de nabuur[chap
11adt, was men 'er zeer zorgeloos, omtrent het bernamen van,
gepaste maatregelen, tot het weeren van eenen a~nvaJ. Onder.
andere hadt men verzuimd, het omleggende land onder water
te zetten. De voornaame [c!mld hier van [choof men op
eenen der Burgemeesteren, die, uit last voor zijn te velde
!taande Koorn, de O'leril:rooming hade te rug gehouden. De
Heer VAN HlERGES, Spaanfche Stadhouder van Gelderland eu
FrieslatJd, zich gelaatende alsof hij het oog op Gouda hndt,
fJoeg, in 't begin van Augustus des gemelden jaars, den Iveg
in ua Scho&nhoven. Op den twaalfden der maand wierde l,et
beleg geopend. Prins WILLEM VAN ORANJE hade 'er de tijdix;g
niet van ontvangen, of hij zonde den Kolonel LA GARDE der~
\Vaam, met vijf fchepen, met Volk en Krijgsnoodwendighe.
den ge!aaden. Onder een hagelbui van vijandlijke Kogels,
kwam hij behouden binnen, m~t vier [cÏJepen; het vijfde
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raakte grond, en viel; met dertig mlln, in 's vijands handen.
GARDE nnnvaardJe het opperbevel in de belegerde Stad,
daar hij fHjf zevenhonderd Soldaaten binnen vondt. Deeze
zette hij aan 't werk, om de zwakl1e p!aatzen te ver11erken ~
want aan de aedelingen, meestal Spaanschgezind , vondt hij
weinig lmlpe. Intusfchen deedt de Prins allen mogelijken
vlijt, om, door het openen v.an Sluizen en het <loodleeken
van Dijken en Kaden, den vijanrl te belemmeren. Maar JllERGES, zijn werk ijverig voortzettende, deedt twee uitgeweèkene Schoonhovenaars in den Krijgsraad verfchijnen, en hun
vraag"n, wat zij dagten van den vloed, en of dezelve hem
wel tien dagen tijds zoude laaten? Hun amwoûrd was, wet
'Vijftien; wijzende met een de bekwaamfie plaatzen aan, om
het water te loozen en het gerchut te p!:m:en. Toen die alles gereed was, zandt hij eenen Trompetter, om de Stad op
te eisfchen; die, van den Schildwagt, in een kwaaiijk bema.
den luim van klugtigheid, tot antwoord bekwam, dat de SttJd-

LA

voogd zich te Jlaapen geleid, en lJerbooden hadt hem te
wekken. Op zulk een ontijdig antwoord, begon men de Stad

te beféhieten, eerst met drie, naderhand met zevenëntwintig
Stukken Gefchut; die, eerlang, driehonderd fchreden mums
ter neder fmeeten. Hierop befloot HIER GES , fiorm te doen
loopen. Doch LA GARDE, geen floppen aan de breuke ziende, en~ op de burgers weirig vertrouwen fiellende, onderdrukte zijne gewoone onverzaagdhcid, en wierdt, met overleg
der overige Krijgshoofden , te raade, liever een eerlijk Verdrag te treffen, dan met vertwijfelde fiijfzinnigheid, tegen
eene in 't oogloopende overmagt, zjjn eigen verderf in den
mond te loopen. Het Verdrag wierdt fpoedig getrolTen, en
voor de Bezetting een eerlijke uittogt, met vliegende Vaanc"
de1s, Geweer en Pakkaadje, bedongen. Niet lang bleef, even.
wel, d~ Stad in handen der Spaanfchen. Op den twimig!l:en
Februnrij des Jarrrs 1577 omviq.;cn die van Sc!zllonhol'en "01doeni:1g van d>:!n Prinfe VAN ORA]\;JE, op decze voorwaarden:
" Opn Roomfchen Godsdienst zou men 'cr, ongehi'1derd,
" mogen ('dTenen, mids, daarentegen, niemand om zaakcll
., van Gdoo'le mG~ien, overeenkomfHg den GCllr.fchen Vrede,
" volgens weiken ieder zijne goederen zou mogen aanvaar.
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den. Het beleid en de verkiezing der Regeeringe zou ge.
" fchieden volgens de Voorregten en het aloude gebruik. z()
" als vóór de beroerten hadt plaats gehad. Doch, ten aan" zien van het B:lljuwfchap en Schoutampt, zouden de Schoon" hovenaars zich fchikken naar de orde, te beraamen bij
" Zijne Doorluchtigheid, Daar goeddunken der Staaten van
" Holland en der Kamer van Rekeninge. Uit aanmerking van
" hnnnè armoede, wierdt hun veroorlofd, de lasten op fpijze
" en drank, en diergelijke, te verhoogen of te verminderen,
"J:aar hun welgevallen, voor een en tijd van drie maanden;
" geduurcnde welke zij ook vrij zouden zijn van alle Lands
" gemeene lasten. Eindelijk zoude men hun behulpzaam zijn
" in het 110ppen der Dijken, naa dat de tegenwoordige be·
" zettelingen zouden vertrokken zijn, en, niet dan bij hoo" gen nood, andere in de plaats zenden, en op kosten van
" Holland en Zeeland." Op deeze voorwaarden deedcn Baljuw, Wethouders en Burgerij den Eed van getrouwheid,
handen van Gemagtigden der Staaten van Holland. Het kon
niet uitblijven, of' de Kerkelijke twisten, welke, in het voorfie gedeelte der jongstverloopene Eeuwe, de Veréénigde Gewesten, vooral Holland, beroerden, moesten insgelijks tot
ScJlo01zhoven overllaan. Aan eenige ijverige Contraremont1:r:m.
ten, om dat zij geweigerd hadden aan de Vredezoekellde maatregelen der Wethouderfchap het oor te leenen, wierdt, nevens de verwijzing in eene geldboete. het Burgerregt opgezeid, en aan den Predikant van Grootammers, om dat bij,
volgens 't oordeel der Regceringe, die luiden in het kwaad
ge11ijfd hadt, de Stad verbdoden. Zeker PIETER MAARTENSZOON, Schoolmeester te Lekkerkel"k, hadt 'er, wijders, de
gemoederen merkelijk opgezet, door het rijmen van twee oproerige Liedekens , welke hij te Schoonhoven hadt doen drukken, en voorts onder den gemeen en man gebrngt. Naderhand
fchijm de onlust nog verder veld te hebben gewonnen, ver.
mids men, in den Jaul'e 1617, gelijk elders, dus ook in on.
ze Stad, te raade wierde, ter handhaavinge, vooral, van da
Stedelijke Voorregten • Wllardgelders aan te neemen. Te
meer beOoor men tot dien fiap, uit wantrouwen op de twee
Kompagniën SokJ.aaten, welke aldaar in be.i;ettiog lagen; men
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hadt ontdekt, dat zij, buiten kennis van de Magill:raat, zich
van Kruid en Lood voorzÎen hadden, Der optekêuinge niet
onwaardig is' de Verklaaring der AfJevaardigdcn van Sch~on
hoven. uitgebragt ter Vergarleringe der Stn3tf.n van IIoliand,
op den vierelltwintigften Augustus des ]dars 1618. tcr gelegenheid der raaJplel:gilJgelJ over het Hl of niet honden van
een Nationaal Sijllode. Van woord tot woord luidde de Verklaaring aldus, zo als wij dezr:lvt!, in de Notulen v'an lb/·
land van den gemelden dag, vi~dcn opge ekcnd: " Niet !lll" ders te gaan dan bij act'ommodatie, zulle:! te vredell W~'~
,. zen te conC;;ll[eeren in de Nationale Sijnode, milS gelet
'J wordt op bet ree:!!, van Holland, en dat de authorite:t in
'J Kerkelijke za.l;en blijve bij de lleerclJ Sla2ten; dat ook
,. geene beOviren zullen plaats hebben, VO,]f d~t dezelve hk:r
" zjjn geëxamineerd en aangenomen." Niet onduidelijk lag.
in deeze Verklaaring, opgeOootell, eenige le;:;cnk:ll1t:ng :lau de
bedoelingen van PrinCe MAURlTS , van hocjm:ig eenen :13ft;
gelijk bekend is, de Stadhouder ook elder~ h~è[ i!l~,'oden.
Men weet, hoe zijne Doorluch!ighcid. om te fpoediger in
zijne ontwerpen te llaagen. het kragtig werkend middel bij
de hand nam, om de Wethouderlèhappen in' de SteLlen te
verfrellen • de zulken , die haar tegennondcl1, af J en an..lere.
van een meer gedweet!"n aart, in de plaats te zetten. Sc/zoonho yen was de Stad, van welke, met het maaken vlln buitengewoone Regeeringsveranderingcn, een aa:1Vang wierdt g~no
men. Dit viel voor op den zevenden September des J:lars
1618. naa dat, eenige dagen te vooren , om den gemo.::deren
eenen fchrik aan te jaagen, door den Stadholld-;'f eenige Solllanten binnen de Stad gebragt waren. Aangaal\de deele v"r3ndering vinden wij, in het ReCo!ulieboek van Schtloll/zo v ell f
de volgende Aantekening: " Syn by Cyne Pdncelyke Excd.
" lende om Cûlldcrlinge redellen , en jtJCo1JJerh~it omme te
J' voorkomen alle inconv,niemen, die "il ,~e gerdène on,. eenighedea binllen dcf~ fiede [.luden l1lcgen komen ['onc•
•• Ihen, de tegenwoordige Ma;;il1raetèll, V[o~dtfchap~€n en
" Elei:1:~ur" uit haertn dienst cn eedt omfh:gcn, e!l in l~~ets
,. van dien wederom tot Eleéteurs gef1:dt," enz. Niet zon,:Ier vrugt maar van de bedoelde uicwerkillg \VJS dceze R~gee-.
ringa-
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voor de CDI:trare11l011/!ranten. Wel ras befpeurde me-u dit te "'choJ1ih,~·( 'IJ. IH eer (1:\:1 elders hadden
dezelve aldaar rcgf:'lJar.nd ort!:'oet van de oude Regenten, als
die van oordeel waren, d~t ze de afzondering van de Remor.jlranten I zonder wettige rcd,;neu en op eenc onbehoorlijke
wijze, vormge,{reevcn, en tbar over, met hn verbieden van
de Comrarern!.,'d1:ru"tfi>1e Ver:~~'leringen en het afvorderen V21l
boeten, hun ongcnoe :Cll getoond h:td,'Cll. De nieuwe door
Prin5 ~!AVR!'lS aal1,:e(Lld~ Re;;rnten waren naauwlijks in 't
bewir.ct getreeden . of zij decG;:l1 den toe!1and van zaakelI eene
andere l!erla2!'fea~!lnpe''1en. lt.o2dg op d':n tweeden dag van
hun bt:wind. gerchietlLk I 0;1 verzoek der Cont: (l1-e1l101 flr,wUn. de VO!sé'V.::":'! Afï:on(li:~1î1,';, die VGor~s door den druk
wierdt gemeen g:::ma::kt: " Men hm cenen ;t'~eliik mits deetI zen wec'"en. dat de H,:?ren Burl;'em,;rsü;-ren, Schepen.'!'! en
"VroedCchappcn der S:eèe Schoo;!h(.veri, op het verzoek
tt der bedroefde LfJema~lten ,kr waar~ Ge. ~fo[meerde Chri~
"telijke Religie nlhi:r binnen SchoonhovC'lI, bij ndvijs van
" zijne Prinfelijke Excl'll::ntie, als StadilOuder cleezer Pro vin'J' cic I
geconfenteerd en r.;eaccor,leerd hebben, confenteeren
" en accordeeren mits èeez211, dat dezelve per ~'ices olter" nas, bij beurten, in de Parochiaale Kerk deezer Stede,
" nevens de geencll, die regenwoordig aldaar preJiken t ins" gelijks zullen mogen predi!:en: dat men ook het Klooster" kers ken binnen deezer Stede op het fpoeJigfle zal prepll" reeren , ten einde dat die geenen, die de jong!1e beurt in
.' de voorfz. Parochiaale Kerk zullcn hebben gehad taldaar
,t zullen mogen prediken en hunneQ Godsdienst waarneemcll,
" en .dàt ter wederzijde h :lile modestie en llilligheid, vol" gens de Rcfolutie daar van op gisteren bij de voorfchreeve
" Vroedfchappen genomen. Ordonneeren en qeveelen daarom
~, eenen iegelijken, van wat ftaat t conditie of gezintheid hij
" zij, hun lieden daar in:1e geen letfel ofte moeijenisfe te
ti doen,
ook den een den anderen hier over, of ter caufe
" van Rc!igiOl~szaaken, niet te injurieeren , ofte miszeggen,
" veel min te misdoen, op zwaare correEtje ter arbitragie
" van de Vroedfchappen voorlchreeven. En dit alles bij
" provifie, en tot dat anders hier in zal weezen voorzien."
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Wat ook de reden moge geweest zijn, zeker is het dat da
RemonJlrantcn te Schoonhoven in deeze [chikking geen genoegen vonden. In de maand Maart des volgenden Jaars
1619, hielden zij, binnen de Stad, eene afzonderlijke Vergadering; in welke, egter, niet gepredikt, maar flegts eene
Voorleezing wierdt gedaan. Dit, door den Baljuw, den Hec'!!
ren Stnaten zijnde aangediend, befloolen deeze, aan de Wet.
houder[chap der Stad te fchrijven. en daar hij te belasten
om onderzoek te doen, door wiens ingeeving de Vergadering
ware hij ecn gekoomen; voorts den Voorleezer te olldervraagen. en zulke orde te !lellen, dat zulks in het toekoomellde
mogt geweerd worden, doch alles met beCcheidellheid.
Geduurellde den tijd dat de Rf'mon(1rl1ntefl, te Schoon1z!J..,
ven, het onderfpit hadden begonnen te delven, was de Kerkleeraar DANIRL WlTTIUS, waarfchijnlijk om dat hij de gevoelens dier gezinte te ijverig dreef, door de Regeering van zijn
ampt verlaat en , en hem, daarenboven, de Stad ontzeid. Omtrent den zelfden tijd, als de !lraks gemelde Vergadering was
verhooden, onthieldt zich WITTIUS te Cclkenes, een Dorp
ongeveer een vierendeel uur gaans van Schoonhoven gelegen.
onder de Baronnie van Liesveld. Hier hadt hij zijnen intrek
ten huize van eenen ANTONY NAEUWINKS, Waard en Schepen
in gemelde Dorp. Op Samrdag, den ~egenden Maart des
Jaars 1619 kwamen eenige burgers van SchIJonhoven den gemelden Kerkleeraar bezoeken. Niet lang waren ze aldaar geweest, of 'er verfcheen insgelijks, 's naamiddags tusfchen' vier
en vijf uuren, WlGBOLT DE WAAL, Schout van onze Stad ...
eifchende een kan Bier: daar de andere op antwoordde, niet
dan Wijn te tappen; levens den Baljuw eene plaats in zijn
huis aanwijzende, om zijn gelag te gebruiken. Naa eenigen
tijd vertoevens, en de gelegenheid van 't huis bezigtigd heb,.
bende, tradt DE WAAL l,a buiten, zeggende, (poedig te zullen
wedeïkoomen. Hij deedt het, doch nu verzeId van vijf anderen; te weet en , den Enge!fchen Kapitein GOODWRL. Bevel.
hebber van het Krijgsvolk binnen Sclzoo'ilhoveu, zijnen Luite:pant. den Vaandrig eeDer Kompagnie Franfchen, die in de Stad
l>ezeuing hield., de:; K'"!egt van GOODWEL en een Engelfohen
Soldaat, allen befchonken. Ondanks den Waard) die hun eelle
an·
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andere pl2ats hadc aangeweezen. om te gaan zitten drinken,
wilden ze, met geweld, in den Keuken dringen, alwaar WITTIUS met ziJn gp.zelfchap zat. Dit gelukte hun. naa vee1e
m'1eite, (~vor het opbreL:keo van de deur; zijnde WITl'IUS,
met zijn geze!fchap, midlerwijl., in eene andere Kamer geweeken. Met een woest gefchreeuw kwamen nu de overweldigert rien K.;uken binnen fiuiven. /foor is WITTIUS" riep
GOODWEL, die Landverraader, die geld "on den J(oning "a"
Spanje getrokken heeft? Ik zat hem doorfleeken, en met de
landen v:m een Jcltetlren. Ook zogt men de deur van het
vertr.:k. waal' in de Kerkleeraar was, met krage en geweld
open te dringen. Onder dit alles raakte men handgemeen, ea
wierde een der vrienden van WITTIUS, door GOODWEL, lUet
den blooten degen, op 't lijf geloopen; welke, hier over,
dermaate in toorn omfiak. dat hij den Engelsman op eene
Kist Il,~derworp, en, waarfchijnlijk, hem de rest zoude gegee'!e:1 hebben. indien zijn arm niet door eenen anderen gehouden ware. Onder de bloote degens zag men nu de uitgetogene' mesfen blinken. De Fr:mfche Vaandrig, een man
van befcheidenheid, deedc al wat hij konde. om de gemoederen neder te zetten, en bragt te wege dat zijne Vrienden
den Keuken verlieten. In 't uitgaan ontmoetten ze, in dea
Gang, den Waard; welken het l1egt zoude vergaan hebben,
zo niet de Dienstmaagd, om haaren Meester te befchutten,
tusfchen beide ware ge[chooten; zij ontving. hier door, drie
wonden in haar aangezigt. Thans was WITTIUS bijkans in
hunne handen gevallen. Hij hadt zich in eene Kamer, naast
den Keuken, verborgen; doch, zich hier niet veilig agtende,
begaf hij zich, terwijl de Baljuw, met de overigen, zich wederom in het voorhuis bevondt, na het agterhuis, met oogmerk om over het Ys, welk nog in het water lag y na Nicuw.
poort te vlugten. Bij -ongeluk zag hem de Engelfche Soldo.
in den Gang, en riep voorts, luidkeels, daar is \VITTIUS. d'
Landverraader; en GOODWEL, daar op, met ontbloot geweer
toefcbietende, Ik zal hem doodjlllan; Jltla dien Keiler dood.
Waarlèhijlllijk ware dit gebeurd, zo niet de vrienden van WITTIUS, met bloote me~fell, waren toegefchooten, en dus den'
Kerkleçraar gelegeuheid bezorgd haddeJl, om zich op het- hooi
Cccccc 2
te
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te verfchuiltn, Jn deezcn toelland van zaak en zondt men om
den 'Dro<faan en Baljuw van L'esve!:J, FREDEP.IK VAN LOSEKAAT; die voons daarop toegek ]o:!~en, vraagde, 'Wie de glazen ingejl,t:;en, de c'ez,y oPCl!gd,;cp~1J. en het verder geweld
gepleegd h,?Jde'? GOOD\VEL wees hun van den eenen op den

anderen: waarom de Drosfa~rt den B~Jjuw VDn Sdtoot1ho)!~n.
die vóor het huis frondt, met d~cze woorden aanfprak: Wel,
Beer Baljuw, hoe ;s 't hier gfjlqJd~ Hoe hebt gif 't hier ge.
11toakt! Doch de andere gaf hem geen ander :mtwoord, dan
of /zij ~'egten 'Wilde; en zijnen mantel afwerpende, trok hij
van leer. Met groote bedallrdheid hernam hier op de Drost:
Ik koom hier niet ols Vegter, maar als Regter , en Gm kennis
te necmen von 't geen /zier in 't huis Va1) den Waard, onder
11Zijne Jur;fdiftie. is gefchied. Met een leide hij zijn Zijdgeweer af, om den anderen allen agterdogt te beneemen; die.
ever. ,;'el , thaus in arremoede dermaate was ontfioken, dat
hij den Drost v~n LiesvetJ de pUnt van den ontblooten degen
op de borst zette, roepende met een: Blijf daar Jlaan, of
dot goot 'er door. Koam mij niet nader op een voet, t1vee
"oet, anrlerhalvm voet. Thans riep de Haer LOOSEKAAT alle
de omfl~nders tot getuigen, om getuigenis der waarheid te
draageJl, en keerde voorts nl! hu~s, om verdere ongemakken
te voorkoomen. De Baljuw van Schoonhoven met de zijnen
b~gaf zich insgelijks na de SeRd.
In den volgenden nacht
kwam hij tot beJallren, en liet, 's anderendaags, den Waard
NAEUWINKS weeten , d:. hij de illgeOagene glazen, en de verdere
fchade, ,:.0 zijne kosten, \l'ilJe vergoeden. Doch de Waard
wee~ dit ';an de hand, en wilde de blijken des gewelds, eenigen tijd, ten toon laaten. Van zijnen kant deedt de Baljuw
van Liesveld verfcheiJen Vcrk'aaringen van 00iu!,cwigen in.
winnen. -Een voorbedagt ftuk fchijm deeze gewcldenaarij geweest te zijn. Alth,ll1s vindt men aange;ekenJ, hoe men den
Wag~meeHer van Schoonhoven, op Saturdag voormiddag. in
den zelfden Herberg, tot ander gezelfchap, had[ hooren ze/:gen: Hier :?'al n;,Jr den ovo;;/ w'!t ander; gefchteden; en 't
hommelneu zl'Jl zo geJ100rd uorden. dat mer; 'er

,.'{In
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Burgemeesteren var; SchoonllO~en, intusfchen, hunnen
Baljuw de /land wiHende boven 'c hoofd houden, li,;cen Vroed~
fchap
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fchap beleggen, en bragten aldaar te wege ecn beO uit , om
bIj de Heeren Staaten van Holland over WITTIUS te klaagel1
1. Hij was," zeiden ze. " hunne Stad te na gekoomen; zich
" onthoudende aan de andere zijde van de Lek, recht over
,. de Stad, in eelle plaats, alwaar hem dagelijks allerlei foort
J, van menfchen. mans en vrouwen, kwamen bezoeken. Dee,. ze wierden door hem opgehitst tegen de Regeering en de
" Kerk. Daar durfde hij prediken, en 'e fiondt; indien hij
" daar bleef nestelen, gefchapell, dae de Bezetting en de Bur" gers aan elkanderen zouden koomen j en de Sead tot een
~t Bloedbad zou gemaakt worden." WrtTIUS, het be!1uit der
Vroedfchap verilaan hebhende, vertrok na TsfeJflein; van waar
hij, egter 1 kort daar naa, in '$ Hoge gedagvaard wierde. 't Liep
lIan tot den twin tigilen Maart, voor dat hij gehoord wierdt.
Di! Heer WITTENS, van Dordt echt, die thans de plaats van den
gevangenen Advokaat JOHAN VAN OLDENBARNEVELD bekleedde,
deedt hem, uit naam der Seaaten, deeze aantijging: " De Stad
" SchoonhOl'en was u, bij vaorgaallde Refolutie, verbooden.
~1 Die Refolutie hebt gij wel naagekoomen naar de letter, doch
" niet naar den zin en naar de mee1'ling der .Heeren. Wij zijn
l' berigt dat gij u in Gelkrmesfe onthoudt; dut gij de Burgerij
" opgehitst en gepredikt hebt." Doch WITTlU& ontkende tond~
lIit, immer eenigen tegenfl:and àau hunner Edele Groot Mogende bevelen, met duaden, woorden of gedagten , te hebben
geoeff-elld, geduurende zijn verblijf te Gelkenesfe ~ en daagde
eenen iegelijk uit, om het tegendeel te' bewijzen. Thans deedt
men hem buiten fl:aan. Naa eelle' poos wagtens fiondt hij' we.
derom binnen, en olltvir.g tot berigt. dat, boe\vel men zijne
verantwoording, met onderfcheid, geloofde, hem. egter, Vm"booden wierde, tot op drie mijlen na de Stad Schoonhol'en.
zeJ niet iu het doorreizen, te naderen.
Wat den Baljuw
van Schoollhov~n, en de overigen aanbelangt. hem wierde aan...
,_ gaegd, dat men zijnen ijver ten goede nam, maar dat hij
me: bt!fcheidenheid moest te werk gaan, in de bewaaring van
d;) rust binnen en buiten de Stad, en zorge draagen dat dezel.
ve, door Godsdienfrige Vergaderingen, niet gefioord wierdt.
Den Kapitein GOODWEL wierdt aangefchreeven " dat hij zoude
0')" letten. zijn Garniloen te bewaarell. zijne Soldaatell, Z~ wel
G C~ CC c 3
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" als zjjnen perfoon , te houden in discipline, en zich me
" politieke noch Kerkelijke zaaken te bemoeien, dan bij fpe" ciaale order en commandemcnt." De Baljuw van Liet"eld, insgelifks in Hun Ed. Gr. Mogende Vergadering ont.
ho oden , ontving aanzegging, " dat hij, zo veel hem moge·
" lijk was, de Plak~aten van de Heeren Sta::ten cn derzelver
" bevelen zoude zien naa te koomen; alle Conventieuien te
" weeren ; te letten op de rust van de geeuen, die onder
" zijne Jurisdiktie zatell. en ook van de aangelegenen , cn
" met de Officieren van dezelve, met naame den Baljuw van
" Schoonhoven, in goede correspondentie te leeven." Vercheiden Regtsgeleerden verwonderden zich over dit Bel1uit 7
vooral, dat de geweldenarij, tegen WlTTIUS gepleegd, onge.
firaft bleef, en hij zelf met nieuwe ongelegenheid ge11raft
wierdt. Een voornaam Advokaat, zulks aan eenige Leden
van Holland onder 't oog brengende, bekwam tot antwoord.
tlat de ftaat van 't Land zulks vel"tJtschte. Beklaaglijk ,
voorwaar, moet toen de 11aat. van 't Lar.d geweest zijn, dewijl men vindt aàngctekend, dat SAMUEL en ANTIPAS VAN DEN
BORRE, twee ijverige Contraremont1ramfche Leeraars , en die
de afzondering te SchDonhoven voornaamelijk hadden helpen
doordrijven. uit aanmerking van hunne goede dienllen. van
Gekommitteerde Raaden eelle ,gift ontvingen van driehonderd
guldens.
In weerwil deezer maatregelen, hielden de Schoonhovenfche
RelllonjhattJen niet af van het houden van Vergaderingen;
doch. vermids de 11rellgheid van den Baljuw, vonden zij zich
genoodzaakt, op hunne veiligheid bedagt te zijn. Op den
drieëntwintigllen Julij des meer gemelden Jaars 1619 vergaderden zij, niet verre van de Stad, op StichtJchen bodem.
in de Willige Lrmgerak. De Staaten van Holland haddell
hier van naauwlijks berigt ontvar.gen, of zij zonden een verzoek aan die van Utrecht, om op dusdanige zamenkomllen,
binnen hun grondgebied, order te 11ellen; en vervolgens l~st
aan de Wethouders van Schoonhoven, om alles, W::lt tot hinderinge van de Predikatïen der Remonftnnten, binnen eg
buiten de Stad, zoude mogen firekken, in 'c werk .te fiellen,
zelf, dei noods, door het fluitep van hunne poorten. lntus-
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{chen was het Plakaat der Algemeene Seaaten. tegen 11et hou...
den van Remonfl:rancfche Vergaderingen, ook te Schoonlioven
afgekondigd; Ecnigc ijverige Remon!lranten, zicb daar aan
niet !loorende, begaven zich, den eenëntwiutigften Juiij, ui de
Nieuwpoort , buiten de Stad, om 'er eeuen der afgezette Predikanten te hooren prediken; doch verfl:aande, dat 'er niet
zoude gepredikt worden. keerden ze te rug na de Stad.
Twee van deezc, Mr. GILBERT VAN WYNÈERGEN, Zoon valt
Jonkhcere JOHAN VAN WYNBERGEN, Oud-Schepen der Stad.
en een burger, JAKOB NAAUWINKS; 's anderendaags op het
Stadhuis ontbooden, wierden befchuldigd, in de Nieuwpoort
eene verbooden Vergadenng bijgewoond, en, daar buiten~
iDet anderen te hebben zitten drinken. en voorts gevràagd.
wie daar bij tegenwoordig geweest waren, en welke redenen
zij onderling gevoerd hadden. Zij ontke'nden het eerfte, en
weigerden, op het andere te antwoorden. NÀAUWINlts hielde
men, vervolgens, op het Stads huis , docn liet den anderen
gaan. Het gerngt hier van baarde merkelijke bekommering
in de Stad. Eenige Rcmonflrantfche burgers; met andeten
de zaak oveileid hebbende, benooten, op !laanden voet, bij
de Heeren op het Stads huis , om het ont/lag des vastgehDu.
denen te verzoeken, en zich zelve tot Gijzelaars te fi:eHen
Imusfchen vergaderden, voor het Stadshuis , eenige" andere
Remonfl:ranten, en, vervolgens zommige burgers, ook etUJke Jon.
gens. Dit baarde bekommering bij de Magiftraat. of deeze
luiden,. veelligt , iet kwaads mogten in den zin hebben: Wesnalven men, in allea fpoed. drie Vaandelen Soldaaten, in alle
1l:i1te, op den bc~n bngt. De èerstgenoemden,. van dit alles
ontundig, na 't Stadshuis getrecden zijnde', vonden de deur
van de Vo"orzaal genoocen, en, in 't wederkeeren, onverwagt, zich van Soldaaten omringd.. Eerst fchooten deeze met
los kruid, en " toen de bevreesde burgers de vlugt namen,
met fcherp. Gelukkiglijk wierdt niemand getroffen. Om te
verneemen , of elders vergaderingen of zamenrottingen wIer.
den gehouden. deedt de Majoor DE LEU, met een Korperallfchap Muskettiers , de Ronde door de Stad. OV'eral, dr.ar hij
éenige menfchen bij een zag, deedt hij onder den hoop fchiesen. Zekeren Wee ver • fiaande in tijne deur, mee een Huk
{j; e eec c +
brood
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brood in de h:md, kostte dit het teeven • twe,~ anderen eelle'
zwaare kwetzUTe. Zî;ker K!eermrd{er, zich tegen zijne buuren laatende ontvallen, zal rUil ri:!S met de burgers leeven ?
dat moet God vellloeder.. ! wiedt v:m eenen Comraremonfirant
gehoord, en met het zeggen, Dat is uwe [c'mld, gij (chelmJèhe .Ilrllw;iafJlj! beantwoord. liet woord was 'er naauwlijh
uit, of hij trok zijn Mes, en griefde den Kleermaker dermaa_
te. dat hij veor dood bleef I~gg,"n, en zeer langzaam genas.
Reeds 's anderendaags was de za:\k J'ugtbaar In 's Rage, ten
nadeele der Rcmollfl:ra:lten, welke :llén. bij het Ho'r, :Janklaagde Vlln oproerigheid tegen de Wethouderrchap, en een
oogrr.erk om verbor;;c,:e Ver6~d.;ril;ben te willen houden, ondanks en met verr.gting van de Plakaaten van flun Ed. Gr.
Mogcnde. Ingevolge van dit berigt, zond: het Hof den Ra~ds
beer Mr. IlEl\DRIK nOSA na ScltlJoa,~OV{!;i, om de waarheid der
zaake te or.derzoeken, de Wethouder[ch3p, in het vervolgen
der fchuldigen, de behulpzaame hand re bieden, en van alles
verflng te doen in 's Grtitll'enluJo\'e. N~i\UV.. lNKS wierde hier
op in eene boete van vijftig Gllldens, en in de vergoeding
der Règt,lwsten verweez(:!l, eer bij op vrij() voeten mogt
gefield worden. VoortS levelde de n"ljûw, aan de Schepellcn, eene lijst van de naam en dçr burgeren , b~[chuldjgd van
ter preeke gegaan te zijn, en eisclitc de boete, daar op gefield. Zijn eisch wierde inge\Villi~d, en den' verwet>zenen ,
'5 anderendaags, door Stadsboden, u:mgezc'~'.:l, d~t ze op fialinden voet hunne betaaling moesten kool!l.;l1 brengen. Volgens
zommigen wierde van hUil gevcrJerd. eepe beëedigde Verkhmring, dat zij, op den eenëntwimigfl:en Jnllj, met geen
Opzet, om de verboodene predi;';atie bij te wouuen, in de
Nieuwpoort geweest wnren, of, inJien zij dit weigerden, de
boete te moeten be.aalen. Eenige opgero~pcile burger. z"!i,ien
hier op, Predikant noch Voorleezcl' g~zicn te hében; ZOI11migen, dat ze in de NieuU'poort om nnd~re ,zaaken , at:deren
dat ze elders geweest waren. Van twee SclJ2p~!Wn, den Sekretaris en twaalf l\Iusketliers verze!d-, deedt de Baljuw,
den volgenden dag, den Stads wagen cioor SC40011hol'cn diÓen, om de panden uit de huizen te t:l~!en. ,Eerst kwam IÎij
ten huize van den geweezen Predikant JAN VAN G.\LE.N, wiens
huis~
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huisvrouw nog te Schoonhoven woonde, doch thans afweezig"
en' ten gemelden eenëntwintigfiell }ulij na buiten was gegaan,
om haar en Man te Waalwijk te gaan bezoeken. Hier wilde
hij het bed uit den huize haaIen. Vergeefs verzogt men hem,
tot op de wederkomst der Vrouwe te wagten; de Baljuw
bleef onverbiddelijk, tot dat men het geld bij de buuren leende, om het bed te behouden. Op zommige plaatzen ontving
de Baljuw terflond geld; daar 't niet was, of men weigerdè
het te gceven, nam hij goederen of klederen. Onder de be1èhuldigdcn bevondt zich ook zekere Lakenkooper, KORNELIS
JhNSZOON PELT genaamd, en wierdt verweezen in eene boete
van vijfentwintig Guldens. PELT ontkende niet alleen, de
Vergadering te hebben bijgewoond, maar boodt aan, zich
rleswegen met eedc te willen zuiveren. Vergeefs. Men vor<lerde. integendeel, cene opgave, welke bekenden hij in de
Vergadering in de Nieuwpoort hudt gezien; en, als hij zulks
weigerde, verwees men hem in eene boete van tweemaal
vijfentwintig Guldens. Op's Mans weigering van betaalinge,
uit hoofde zijner onfchuJd, kwam de Schout, met den Stadswagen , ook ten zijnen huize, en greep een auk blaauw La.
ken, ruim zestig GuJdens waardig, en hrngt het op het Stadshuis. Thans hrngt PELT de zaak voor het Hof; doch zijn
partij wist het pleitgeding twee jaaren fleepende te houden,
terwijl, illtusfchen, het Laken van de motten wierdt geëeten.
Eindelijk verkreeg PELT van de Wethouders, dat hij 't Laken
zou mogen ligteu, mids borK fielle,ude voor zulk eene fomme, als het Laken thans waardig zoude gekeurd worden.'
Ten over1l:aan van twee Schepenen, waardeerden het tweil
Lakenlwopers op twaalf Guldens. PELT haalde nu het Laken
thuis, en deelde het uit aan behoefdgen. Onder dit alles
kwam de llaljuw tot andere gedagten, en begon de Remon.
firanten zagter te behandelen; tot geen klein ongenoegen der
Schepenen, die, allcngskclls, weigerden, met hem te zittell~
en hem, eindelijk, van zijn Ampt vervallen verkla~den. Hij
hadt tot Opvolger RUTGEIl HUlGllNS, een ijverigen Contract:lUonfirallt, die. om zijne wed:!rhoorigheid tc 6cn de voorgaande Regeering, ontpoortcrd en in eene geldboete was verwee.
zen. Hoewel deeze 1 bij de aanvaarding van z;ijn Alllpt, ver,.
Cccccc 5
klaar-
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klaarde, zich als een rader der Gemeente te zullen gedrati.
gen, klaagden, egter, eerlang, de Remonrtramen, dat ze iri
hem een harden Stiefvader hadden " die hen ongenadig drukte'
eu plaagde. Met de verandering der tijden; wierdt ook de'
toeltand van zaaken, te Schoonhoven, een weinig gunfiiger;.
welke, diensvolgens, tot heden toe, aldaar eene Gemeente
hebben behouden 1 hoewel de Leden van dezelve thans eell
zeer klein getal uitmaaken. Voor 't overige levert het HH1o..
risch gedeelte van Schoonhoven geene merkwaardige voorvallen of bijzonderheden uit, dan die ook elders, in de lIol.
ItJnrlfthe Steden, hebben plaats gehad.
Ingevolge zijner legginge, is Schoonhoven eefie fferke Stad;
als wordende, aan de eene zjjde, befpoeld van de Ri vier de
Lek 1 en kunnende het omleggende Land, door middel vatt
,~Iuizen, onder water gezet worden. Boven dit alles legt de
'Stad binnen eene zeer diepe en breede Graft benooten. Men
heeft 'er vier Poorten: de Kruis- Poort, de Loopikker-Poort,.
de Veer-Poort en de Vrouwen-Poort. De Veer-Poort ont'"
leent haaren naam van den overtogt of het Veer, welk men,.
bij dezelve, door middel van eenen Pont, over de Rivier
heeft. Het getal der Huizen wordt op ruim zeshonderd" en
dat der Inwooneren op derdehalf duizend begroot. Van de
Gehouwen zijn de volgende de voornaaml1e. Het Stads hu is.
Haande aan eene ruime Markt, is een fraai gel1:igt, pronkende
met een ûerlijken Toren. Niet verre van daar, dieper fiad.
waarts, fiaat de Waag, die tamelijk groot is. 's Lrmds lda
,gazijn is een ruim en groot gebouw, en eene voegzaame
bergplaats van allerlei Krijgsnoodwendigheden. Gelijk elders;
hadt men ook, van ouds, fn onze Stad, eene Doell!, welke
thans tot een voornaamen Herberg dient. Van het aloude Siot
of KafteeJ ziet men nog beden de overblijfzeis hl een ronden
Toren, in een der Bolwerken, in 't Oostlijk gedeelte der
Stad, bij de Loopikker - Poort; het dient thans tot een Kruid.
Magazijn. De Groole Kerk, weleer aan den H. BARTflOI.O!lTEUS toegewijd, is een zwaar OHderwetsch Gebouw, met
een dikken, niet zeer hoogen Toren. In de Kerk zijn eenige
weinige fraaie Grameden ; onder andere dat van den Heere
'JOllAN VAN WYNBERGEN, van welk-en wij, boven, onder de
d
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Kerkelijke Gefchiedenisfen der Stad, hebben gewag gemaalu.
De vermaarde Zeeman, OLlVIER VAN NOORD, binnen Schoo,,kWIJn gebooren, legt ook in deeze Kerk begraavev..
Ter ge.
dagtenisfe van 's Mans togt rondom den Aardklo(jt leest men,
op zijn Graf[, deeze twee regels:
Hic

me

eJl totum velis 'lui circuit Orhem,

A Magellano 'luartus, Oliyer;us.

Te kennen geevende, dat hij, na MAgcllatJn, de vierde WIlS;
welke deezen togt volvoerd heeft. Van de zelfde gebeur tenisfe wordt, in deeze Kerk, het geheugen bewaard in het
Opfchrifc van een kunfiig gegooten metaaien Stuk Gefchut ~
leggende in deeze Kerk, aanduidende, hoe hetzelve, met den
genoemden Reiziger, in den tijd van drie jaaren, den gevaar~
lijken togt volbragt heeft. Behalven de Groote., heeft men
'er eene Gasthuiskerk ; doch deeze wordt thans niet gebruikt
tot den openbaare predikdienst., Drie Predikanten neemen , in
deeze Stad, de heilige bediening waar. De RemfJnjlranttJn,
gelijk boven is aangetekend, hebben hier insgelijks eene Gemeente, doch zeer weinige Ledemaaten. Ook is 'er eene
Statie van dus genaamde Janfenisten. Voorts heefe men 'er
een Gasthuis of /Jalmoezeniershuis, en, in Ret Noordelijk gedeelte, niet verre van de Stads Wallen, een Proveniershuit
Eenige Kloosters, welke men eertijds, binnen of buiten SchOONhoven vondt, zijn in Waereldlijke Gebouwen vertimmerd, of
in Tuinen veranderd.
Schoonhoven was de geboorteplaats van eenige Geleerde
Mannen; de meeste van deeze omleenden van dezelve hunnen toenaam. ARRIAAN of ARRIANUS VAN SCHOONHOVEN, was
Predikheer in Engeland, wierdt vervolgens, in dat Konink.
rijk, Eisfchop van St. /Jzaph, en overleedt in den Jallre
1292. JOIlANNE,S VAN SCHOONHOVEN leefde in het begin de~
Vijftiende Eeuwe. en was Onder - Prioor van GroenendfJal.
een Kloos:er van Reguli.:re Kanunniken, buiteu Brusfel. Hii
overleedt aldaar, in den 1aare 143 r. Uit de titels zijner
Schriften, van welke hij een vrij aanzienlljk getal heeft nage.
lallten, blijkt, dat hij eeqell Nef:f h<ldt, SIMQN VAN jCHOO.NHQ"
VBIIl

332

SCHOONHOVEN.
'r

'VEN genaamd, welke insgelijks den Geesttijken 1laar hadt «adgenomen. BERNARD VAN SCHOONHOVEN was Land. Kommandeur vaa de Duitfche Ridderorde te Utrecht, en, in den
Jaare 1615, Kommandeur te IFl1rden. NIKor.AAS VAN SCHOON_
HOVEN beklom den trap van Leeraar in de Regten te Leuvea.
en hndt, vervolgens, meer d,m twintig j::::n.n lang, het opzigt
over de Zangers in de Kathedraale Kerk te Utrecht" Hij heeft
gefchreevell eene Korre Hifl:orie der gemelde Kerke, zijnde
een beknopt verh::al van het le,'ven en de bedrijven der Utrecht.
fche Bisfchoppcn. Doch dit Gefchrifc is nooit door den druk
gemeen gemaakt. ZEGI:R }ANSZOON VAN SCHOONHOVEN wa&
Priol.'f van het eertijds vermaarde Geil:igt den Hem, een beroemd Augustijner - Klooster, een vierendeel uurs, ten Westen
van Scho/J1thoven, aan de Lek gelegen. Naa dat, in den Jaare
1494, de Kerk was afgebrand, kreegen de Kanunniken den in.
val, eenige Boeken te drukken, met oogmerk oIO uit de voordeelen den herbouw van de afgebrande Kerk te bekostigen.
ZEGllR JANSZOON, als een Man van eenige geleerdheid, hadt
het opzi~t over die onderneeming. Volgens zommigen zouden,
te Schoo,Jloven, nog AfdrukzeIs dier Boeken bewaard worden.
Het Klooster bleef in weezen , tot in den Jaare 1572, wanneer
het, door het Krijgsvolk van den Graave VAN LUl\!EY, verbrand wierde. De grond daar van dient thans tot uitgellrek.te
boomgaarten , die nog den naam van den Hem draagen. Einde.
lijk vindt men nog genoemd een en MÀRTEN GERRITSZOON DE:
'VISSCHER, Kanunnik in het gemelde Klooster, die de opkomst ~
aanwas en verwoestÏlJg van hetzelve heeft befchreeven.
De Regeeribi! van Schoonhoven beilaat uit een Kollegie van
oe Wet, zamenge!leld uit Baljuw, twee Burgemeesteren en
:zeven Schepenen; als mede uit zeventien Vroedfchnppen of
Raaden. Voorts heeft men 'er een Kollegie van zevenëntwintig
Elek/eurs of Kiezers.
Van ouds was de Tapijtweeverij in eenigen bloei te Schoonnoven; men ziet 'er nog eenige StUkken van in de Vergaderphats der Heeren Staaten van Holland en Westfriesland. De
H\;nniphaildel is tegenwoordig eene der bronuen van het beila!!n
der Iugezeetenen. Weinig minder vermaard dim de Schaor.ho:vetlfohe Zalm, is de J dus genaamde) Fontdn!. (Jek, welke hier"
il.
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j!'l verfcheiden Bakkerijen, gebakken wordt.
\Vijders heefe
men 'er etlijke Pijpemakerijen.
Het WiJpen van SchooIlhoven beilaat uit vier klimmende
Leenwen , op een Zilveren Veld, van welke de eerfte en de
la:ul1e zware, de twee andere rood zijn.

SCHOONRELOO, of ook wel Schoonderloo, een Ambagt, in
het gedeelte van Holland, Schietand genaamd, Niet verder
dan een half uur van Rotterdam, grenst het ~ ten Zuidoos4
telJ, aan Ddjshaven. Volgens de opgave, in de Lijsten der
Verpondingen, zou deszelfs uitgebreidheid. cenige weinige
Roeden meer dan tweehonderdnegenënveertig Morgens bedraagen. Vóór zestig jaaren, telde men 'er vijfenvijftig Huizen.
h:er en daar verrpreid. Want men ontiTIOet 'cr geen Kerk.
dorp, m::ar alleen de óverblljfzels eener Kapelle. Vol;tens de
aantekening van VAN BLEISWYK, in zijne BefchrijvÎlIg van
Delft, zou men, de Kapel of Kerk van Schoonreloo hebbende
afgebroken, de Steenen, tot den opoouw der Kerke van
lJdjshaven, verbruikt, en den Klok in derzelver Toren ge·
hangen hebben. Volgens den zelfden Stedebefchrijver zou dit
omtrent het Jaar 1416 zijn voorgevallen. Over de Oudheid
der Plaatze kan men hier uit eenigermaate oordeelcn. SchJon.
1'cloo is thans eene Ambagtsheerlijkheid, aan de Stad Delft
behoorellde.
SCHOORL, volgens anderen, Schoor!e, of ook wel Sclwrel,
te gader met Kamp, ééne AmbagtshecrJijkheid, gelegen in het<
Noordlijkll:e gedeelte van f{enncffledand, onder het Baljuw.
fchap van Brederode. De uitge')reidheid gronds, welke dee~
ze Ambagtsheerlijkhiid beflallt. is vrij aanmerkelijk" als wor·
dende begroot op twaalfhonderd ne:'':llëndertig l.\1org~r:s en
honderdtwaalf Roeclen. Vóór het m~ddell '.:ler thans loopende
Ecuwe befpeurde men hier een aanmerkelijk verval; als zijn.
de, in een tijdverloop van zevemielJ jaaren, tc weeten van het
Jaar 1732 tot in den Jaare 1749, ..:; Huizen bijkans dertig, van
tweehonderd twintig tot op hOllder':~t!llënnegentig, verminderd.
De Vereenigde Regtb~nk befiaat uit Schout, twee Burge.

meesteren en zeven Schepenen. Onder de

ven~zehjes
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men ~en oorfprong van den n1làm Schoorl, of Sehorel, door
zommlgen opgegeeven. De oude ber.aaming, verdichten ze,
:zou geweest zijn Rel. De Qude Friefche Koningen, al vóór
de geboorte des Zaligmaakers • hier· een School hebbende opgerigt. zouden daar aan den naam van School te Rel. bij verkorting Schoont. en naderhand Schoorl, gegeeven hebben. In
den jure 1168, in ('en harden winter, verzamelde Graaf
FLORIS DE lIl, bij dit Dorp, een Leger, om daar mede op
te trekken tegen de Friezen, met oogmerk om dezelve te
firaffen over hunne geweldenarijen, tegen A.kn:1I4r gepleegd,
welk zij ddemaaleu hadden in brand genoken. Lang daar
Daa, te weeten in den Jaare 1477. diende dit zelfde Dorp
tot eene verzamelplaatze vcor het Leger van "AREL DEN
STOUTEN, Hertoge van Bourgondie, en Graave van Holland,
om vervolgens op te trekken na Schagen. om Heer ALBREGT
VAN SCHAGEN te val)g.en, en voor zjjne ongehoorzaamheid te
firaffen. Indien men Schoronlo voor ons tegenwoordig Dorp te
bouden hebbe, moet het zeer oud z;jn, als 't welk men,
reeds vóór het Jaar 90°, op de Lijst der Kerkelijke Goederen van Utrecht, vindt aangetekend. Schoort legt. ongeveer
Inderbalf uur ten Noordwesten van Alkmallr, digt aan de
Duinen., die van de Noordzee befpoeld worden, eu hier
breeder zijn dan elders langs het Hollandfche firand.
SCHOORL, (JAN VAN) dus genaamd naap het Dorp, in het
llaastvoorgaande Artikel vermeld, wierde aldaar gebooren,
omtrent het einde der Vijftiende Eeuwe. AI vroeg van zijne
Ouders beroofd zijnde, ba de hij het geluk, te vallen in handen van Voogden, die. als verilandige Opvoeders, des JongDians heerfchende neiging gade floegen. Deeze was eene aangeboorene zucht tot de Schilderkunst. Gelijk nog lang daar
naa, dus bezat, reeds ten dien tijde, Haarlem verfcheiden
vernuftige Kunstoeffenaars. Derwaarts zonden hem zijne
Verzorgers. om 'er de gronden der Schilderltunst te leeren ;
en vervolgens, nu dat hij bier omtrent eenige vorderingen
badt gemaakt, na Á1fJperdam. Weinige Kunstfchilders van
naam bloeiden. in dien tijd, welke niet eene uitlandfche reize
deeden. Ita/ie, vermaard 'OJIl zijne voortbrengzeIs van Natuur
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LUur en Kunst, vooral ook om zijne fchilderagtige gezigten.

lokte vooral den reislust der Virtuofen van dien tijd. Op
F'enetie badt VAN SCHOORL het oog geveHigd. Hij kwam
aldaar, en vertoefde 'er -eenigen tijd. Geduurende zijn verblijf J wierdt hij bekend met zekeren Monnik, eenen geboor en Hollander. Deeze J voorneemens zijnde eene reiz€!
re doen na het Heilige Land, deedt aanzoek bij zijnen Land.
genoot J om hem derwaarts te verzeilen. Met kleine moeite
liet zich VAN SCHOORL over baaien , die van verlangen brand.
de, om door vreemde Landgezigf.len zijn kunstvermogen aan
te kweeken. De togt wierdt te fcheep ondernomen en vOOrt..
gezet. Onder weg maakte onze jonge Kunstfchilder naaUW4
I.eurige aftekeningen van alle de Uithoeken en Zeeëngten.
welke zij voorbij zeilden. Vooral trokken, ten dien einde,
zijne aandagt de Kusten van de Eilandeu Cyprus en Candil1.
Naa zijne aankomst in het Oosten, maakte bij, in zijne wan~
delingen langs de Oevers van den 'jordaan, de tekening eener
Kaart van die Riviere; naa zijne wederkomt in het Vaderland
bediende hij zich van deeze Kaart, tot bet vervaardigen van zijn
beroemd fchilderfiuk, den Doortogt der Kinderen lsraëls over
die Riviere, onder het geleide vall JOSUA. VoortS maakte hij.
met Krijt, eene grondtekening van' de Scad jeru{tllem; tekenende voorts het, dus genaamde, Ileilige Graf, en verfcheidcn
andere zeldzaamheden en merkwaardige OlTerblijfzcls, welke
hij, in die van ouds vermaarde laudfireeken, aantrof. Naa
zijnen fchilderlust, in Palestina, te hebben verzadigd J begaf
zich VAN SCHOORL na Rome. Hier zat thans op den Pauslîjken Stoel zijn Landgenoot ADRIANUS DE VI. '5 Mans natuurlijke en verkreegene begaafdheden, gefierkt van eene natuurlij~
ke vooringenomenheid des Heiligen Vaders met zijne Landslieden, waren reden genoeg, om hem aldaar. een geruimen
tijd, aan te houden. Geduurende zijn verblijf fielde hem de
Paus te werk aan verfcheiden gewigtige onderneemingen. Onder andere wierdt hem het opperbewind van de Werken van
11et Belvidere toevertrouwd. Daarenboven fchilderde VAN
SCHOORL het afbeeldzei van ADRIANUS; 't welk naderhand
wierdt overgezonden na Leuven, en geplaatst in het Kollegie,
dQor den Paus S'efiigt. VAN SÇI!OOftL vertoefde te Rome tot
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ep den dood van oen goeden Opperkerkvoogd. Naa zijne
wederkomst in het Vaderland, zette hij zich aan het fchilde.
ren en uitgecven van de meest merkwaardige zeldzaamheden,
welke hij, zo in Italie ars in het Beloofde Land, hadt ver·
zameld. Tot een onhcrficlbaar nadeel voor de kunst, wierden
deeze kunstfiukken een prooi van de vernielende handen der
befaamde TIecld florm ers. De zulke, we!ke hunner heiligfchen.
dende woede ontkwamen, wierden, op bevel van Koning
HIIr.IPS DEN 11, opgekogt, en vervolgens na Spanje gevoerd.
Voor den Koning van Z1veede11 fchill!erde VAN SCHOORL een
afbeeldzei van de Maagd MMUA. Over de uitvocring daar
van betuigde de Vorst zijn gelloegen, met hi)t overzenden
van eenen Ring van groote waarde, en verfcheiden andere
kostbaare fchcnkaadjcn. Behalven de reeds vermelde blijken
van vernuft, welke de na~ge(hgtenis van onzen Kunflenaar
verëeren, behaalde hij ook d~n lof zijner tijdgenooten. door
zijne bedreevenheid in Taal-, Dicht. en Zangkunde , doch
v0or~l, 't geen van veel en zijner Kunstbroeder,'ll niet kan
getuigd worden, door zi!ue geregeldheid van gedrat; en VOOf.
bee!àigcll wandel. VAN ~CHOORr, bereikte eenen goeden ou·
derdom, (lirlJ vun zevellënzestig jaar€:n; zijnde hij ge!l:orven
in den J:uue 1562.
SCHO')RI.DAM

eene Buurt,

be~aande

uit weinige Huizen.

Onllre.lt een kv.ntrtier uur g2állS, in het N()orJoosten, van het
boven vermelde D'Jrp Schoorl gelegen, onder 't welk dezelve,

voor eer gedeelte, bekoort, het ander gedeelte fraac onder
het Dorp If/ármen ~uizen.
SCHOOT, eenc Hooge Ffeerlijkheid in Rhijnland, ten Oosten van Korter • .A11·. Laor aanhoudende vergraavingen, ver·
too;jt d~?dve, tejèenwoordig, weinig droog land, maar enkel
een uirge!"" cidel1 \" '~wrplas. Van hier, dat, volgens Oktrooi,
in den aanvang j,,~ler Eeuwe, vall Hun Edele Groot Mo.
genden de Heeren '"t~aten van Holland en Westfriesland verworven, de Verpor:,!jl:6 deez~r Heerlijkheid kwiitgefcholden,
en de Uá:lm Jaar van QP de Quohieren, is doorgehaald. Voor
-ruim anderhalve E~uw fiondcll 'er nog zevenënzevemig Hui.
zen, op ruim \i;!rho!l~erd zevenëuzevemig Morgens gronds.

SCHOOl',
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SCHOOT, (NIEUWE, of NYE) een Dorp, 1n Friesla"d, Ir.!
het Kwartier van de Zó ;'C7Jwol!den, onder de Grietruij van
SchooterJand. Het ge~al der Huizen is zeer gering; die, egter, iu de 7,:laken der Grietenije , eenent wÎntig Stemmen kUIlnen uit':lrengen. l\len heeft 'er cene Kerk zonder Toren. 111
dC!1 bmtre!;: omllioet men goede Douwlanden, en veel ge~

boomte.
SCHOOT, (OUDE) Însgeliji,s een Dorp, in den zelfden oord.
als het naast voorgaande, en medtl ni,"t zeer groot in getal
van Huizcn, dOCh OUf: in ecn venmaldijken oord gelegen.
aan den Rijdweg 1t!sr.~llen h~: \'cr!'J:lardc Dorp 's llee,er.veen
en 1IT,;/vega, WEI,>,,' (!~ gewooDe verhli.if'pJaats van den verma.rden Jr. 0'::-10 Z\'l!tlR VAN JlAREr~. DO;! Kerk is voorzien
van een fpits T 0ïf'ntj;), vuur weinige j?nren gäbo'Jwd. Niet
verre Ván Ol/de Sd,wt !e!:t <,k v(!rma~klijkc Lustrl~:lts van
Zijne Hoogheid d,,:) H"el'; i~; m~,1hGwkr het 01 (lI'jewoud
genaamd. Z,) v".'1 j:'f!'u'-i,c:J ',',ln(l~ de (:ro()tv~der des tegcD~

woofdigrll Erfi}:l"iJ"!!;"$, ,PHr," ',7ILLr:~1 FRISO, in è~e,.:ll

dezf:'lv't.! 1,::[ O:ïde C;e,,'JUW \Jee'it ~f')reeken, en ~
onar vun t:,en ?fJ'\:el n!euw L;:srÏ"ll:I, fi;gtt:lJ"
De ,w.::e Vleu;:ds WQ' '-'11 rec;î~ VJ!] buiten, zelf' \ llèJr e()n
gedeelte, vooral de fee .t::r -: '!eu g;e!, van binncOl, vo\(ooid"
èn hn.:r 'uen tee,ls de f:'.: I,ildflagen van het Licha2m des. Ge~
boü\V~ geleid, en een wC'i"ig b<lve;, ,'el' /Srond 0p>ietrckkell';
w~:!neer de tij:Eng van 's v".tr;e'l o!ltijdi~ ('~koomen h'!t ,·"erk.
tlecdr ftn:!!:"'l. In den r:ch.er Vleugel omm0et men v'::Î;heiden zeer fl':l:ll" VedTck,;ct; en in den flinker den u1lJleg- tot
écl'C Kerk. De Tllir:E'l1 r11 beplÎ!ctingen zi;n zeer UirL(eb;~id I>
voorzien van :l,én~c':):n,"e \ValJlUwegen; Starrebosch en :':001lJ:.lf. A;;tcr ele HU 1zÎ>1g is eene Urul1jerij. waar in men zeer
fT2aie beomen aantreft,
oord.,

in

(lat

;~c pl:~~~s

eene Heerlijkheid, in Hol/a1u!, onder het BalE, ulel Ode, teil Noorden van de Stad H,;ar.ft!!,'. Lvlrl1 vm;;it hier, weleer, een Slot, zjjnde gewc~st het
Stamhuis V.lil 11Cr. Gen~:::t V,\N SCHOOTEN, van 't wclk, in net
volg-enJe Ani keI, Zijl gefproken worden, doch " weil!, geSCH00TEN,

/uu1c:;(!p "on

XXv I.
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duurende de 1'paanfche Beroerten, verwoest wierdt. De
grund, op welken het tegenwoordige Regthuis ftaat, wierde,
in de Room[che tijden, van eene Kapelle beflagen.
SCHOOTEN, (HetGeJlagt van VAN) was, van ouds, zeer aan_
zienlijk, zo van wegen de gewigtige Ampten en Posten.
welke, door Leden van hetzelve, bekleed wierden, als door
de echtverbintenis ren , door welke zij zich, met de vermanrdfie oudadelijf.e Hollanclfche GefJagten, vermaagfchapt ~ebben.
Het. Getlagt hielde (tand, en wordt, in de Aantekeningen,
daar van voorhanden, vermeld, geduurende een tijdverloop
van meer dan vierhonderdënvijftig janren. De eerlle, welken
wij, bij lla3me, vermeld vinden, was
DIRK \1\N SClIOOTEN, Schildknaap. op het Jaar I Hi3, onder de HolJandfche Edelen, vermeld. Naa hem vinden wij
genoemd,
GERR!T VAN SCHOOTEN, ScTJildknaap, waarfchijntijk een
Zoon des bovengemelden , als zjjnde geflorven in den ]aare
1237, Twfchen deezen en den volgenden ontmoeten wij
eene wijde tij<lgllaping. Deeze was
WJLLEM VAN SCHOOTEN, in den laare 1380, Kommandeur
van de Orde van ST. J1N, binnen Haarlem. Een ander, insgelijks
WILLEM VAN SCHOOTEN' genaamd, kan zijn Zoon geweest
zijn, als zijllde, omtrent het Jaar 14°5, insgelijks in de gemdde Stad, Kommandeur geweest van de zdfde Orde.
GERRIT VAN SCHOOTEN klln de Zoon des voorgaanden ge.weest zijn, ars hebbende het zelfde Kommandeurfchap bekleed, van het Jaar 1428 tot in den Jaare 1460. Vroeger
dan deezen hadt geleefd
WILLF.M VAN SCHOOTEN, ten tijde van Hertoge ALBREGT
VAN BEYEREN, omtrent het Jaar 1402, onder de drieënderüg
Goede Kna~pen van Holland vermeld. Een andere
WILLF.M VAN SCHOOTEN leefde in het Jaar 1444,
JAN VAN SCHOOTEN. zat, in den Jaare 1457, in SchepensJ
bank te Haarlem.
PlEUR VAN SCHOOTEN was, misfchien, een Zoon van
ÇEltRIT VAN 5CHOOTEN, laatstgenoemd, en diens Opvolger !,n

her

SCHOOTEN. (Ret Ct'Jlagt van VAN)

339

11

het Kommandenrrchap van ST. JAN te Haarlem, in den Jaare
1460. Zijn Zoon en Opvolger, in zijne waardigheid, kan
geweest zijn,
NICOLAAS VAN SCHOOTEN, in den Jaare 1472.
JAN VAN SGHOOTEN wordt genoemd op het Jaar 1497·
YSBRAND VAN SCIIOOTeN wordt reeds eenige jaarcn vroe·
ger, naamelijk in den .Taare 1470, nevens ALRERT VAN RAAp·
nORST, onder de Leenmannen der Graaflijkheid van HQlIand
geteld.
GERR!T VAN SCHOOTEN leefde in den Jaare 1501. - Uitvoeriger berigten , dan van de nu vermelden, ontmoe·
ten wij van de volgende Leden des aanzienlijken GeOagts. Ge·
lijluijdig met eenen der voorgaanden, van den zelfden naaml
leefde een andere
WJLLEM VAN SCHOOTEN, getrouwd met eene dogter uit het
Geflagt der Heeren VAN EGMOND, bij welke hij verwekte
Agnife Vfm Schooten, die de Echtgenoote wierdt van
Nicolluis van RuijJ'en, Houtvester van Holland, van het .Jaar
:14.10 tot in den jaare 142.0, wanneer hij overleedt" naaIaatende !Jij zijne huisvrouwe , die hem tot in den .Jaare L.p3
overleefde, verfcheiden kinderen•._ - Vroeger dan de VÇlor.been genoemde, haat geleefd
YmRAND VAN SCHOOTEN, vermeld op de Janren I428 eli
1440' Hij hndt ter huisvrouwe Gover/je Heermans , Jakob9
tlogter, van Leiden, en verwekte bij haal'
I••'lan vaH Schoofen, getrouwd met Agnelf van Mate...
"esfe, dogter van WOUler van Matenesre en va.1 Elizaberb
van ernlingen. Zij leefde nog, als Weduw, in Mn J3afff
J475, zijnde Moeder geworden van
I. 'l',bra1Jd ,'an Schooten, Baljuw van Kennemerland i
geflorven in den ]aare '529; tweemaaIen is hij getrouwd geweest. Zijne eerfte huisvrouw was 'Jo/tnO van Kruiningen I
'bij welke hÎj verwekte:
J.) .Tan van Sihooien.
2.) David "tm Schooren.
3.) Gljsbert van Schootel1.
4.) drend van SchooIen. Alle deeze fiorven onge.-

lluwd.
Pddddd
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ti.) Soete 'Vtm S..:houte11, NOlllle ter !..ee.
6.) Alir:'a 'Van Scl1octen, getrouwd met Floris Vlm
Vi oe,den, Hee; e van VEet en van der BC)::khorst, Zoon van
Gerrit van Vliet, Ridd~r, He:re
Hecre van der lied,horst,
llcukhorst, en van
Johanna Rt:igrc!{ 'Va3 èer Werve, WiHems d'oglcr, Ridder.

Zij Iie:en n:la, c.::ne ee:îî~;c dogter
Anna l'm) lJ7cerden, Er ~,'()gter van Vliet en van
(~er BOllkhorst, öie, i!l d,~n Ja2~e r';78 , de Echt!;ènOote valJ
Anárics vall è:r B:x::öé};St,
Bal::öé};st, dcch bij hem ge':fJe i'lToeder
wie:'dt. Naa h,~t overlijèell
overlljèell zijner eerfl:e huisvfOllwe"
hertromvJe 'Tsbrand ~'an SC!:OC:C:l I:12t Cathr:ri11tl ww Cu.',
dObler vnn Jn~wb v~n C:ltS en v~n M2rgareta Oem van WiJllg"ardcn, en verwekte, in dit tweede hu Telijk ,
a. Cr.tharina 'l'''1n Sc/lOOien, Vlouwe of Meesteres in het Witte - Vrouwen - Klooster, te Utrecht. Zij overlecdt r.ldaar in den Janre 1576.
b. Wjsbcl't ".'1n Schootelt. Hij ver ie heen , in
(len
oen Jaan! 1524, in 's Rage, op de begraavenisfe van Il~erc
Ja!] '?:m W3sfcllJ21', en was, in het Jaar JJ 548, Houtvester
van Holland. Hii W:1S in den echt getreed(!n met Johanna
':";1 S;/'(~ger.,
S;/'(~ger., dogter
dógtcr van Willem van SCÏl:lgCll, Ridder, en
\\"cèuw vlin Flcris van' der Boukhorst 1 en verwekte bij haar
-": ...,~le dogter ,
Gijs!;erfa ~·tm Sc/;caten, welke tot haaren
eerl1en Man hadt, zonder, egter, c1cnlclvcn ldr.deren te baaren, Rem. van Druma (rnlsfch:cl1
(rnlsfchicl1 Rein v~n Doema), Frie[ch'
]~dèlm'<1n; naa wiens overlijd~n zij he,tfouwJe met Jakob van
ems, Zoon van Willem V2'1 Cats, RiJdl~r, Admiraal van
Zeeland, Baljnw van ter Goes, en van Maria van Bruclis,
bij welken zij Moeder wierdt V:!I}
Agncs van eau, r.:ld~rhilnd getrouwd met
Mich:el Everwijn , van Geud; uit welk huwelijk geJOOrel\
wi~ruen:

ct. [{a;'e! EI'.:'ni'ij::.
•.'I',;!,:o/J
'I',;!,:o/J E;.';'frwljn••
". Om11ler Li'cnrijrl.

~
~.•

:î. E·'um'J EI'erwijil.
CIJ.2l'iO!t3 F: i'e rwJjn.SCH001'EN # die volgr.
E.

H.
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JAKOB VAN SCHOOTEN,

trad! in 't
'e hUwelijk
huwelijk met N. N. en

verwekte bij h3ar
GERRIT VAN SCHOOTEN
SCflOOTEN,• Baljuw van Kennemerlar,d. Zijne
Echtgenoote was Llitaaart
LIltaaart van Swj,ten, dogter van Piete r
van Maria van Montfoort. te Delft. bij wel.
wcl.
van Swieten en V2n
ke hij de volge!':;/;
voJge::ic kinderen v"n~'eine:
v"n~'e1ne:
1. Jalrov
Jakov 1'.'/,;1 S,'l!JJ!e;1,
S,'l!OJtefl, r.cfbrv-2n
[.cft0rV-2n op het Huis te TeijHngen, in Rhijtll:md, bij SasfellhcÏ\a,
Sasfelll1ckl, iu den Jaare 1.')'1-:').
1.')'1.:'). Bij
Eij
Echq:-enoote, fJ,;chtclt
fJ,;chte!t SJ:J!u;,
SJ;J!,c, dog ter van Dirk Souke,
Sonke,
zijne Echtf.enoote,
I-Ioofdfchout te DorJrec:lt, en ó1r
C:.i1f 1':1:1 Haad
Raad in '8
's Graaven~
Granven~
I-Ioofdfchollt
hage, die, als Wt'c!uwe,
Weduwe, tot in den Jaare J546, h::m over~
]eefde, hadt hij v!'rwekt
verwekt drie do:,:rers
do:';ters :
a.
Ilo ,11cJria
l!1c~ria 1'tm
l',m Sdcoti ti, die de huisvrouw wierdt V!lll
Tijmaft VI1:1
van der lIlije,
.Ditje, en
eu NIceder '.7jerde
'.7ierdt vau
Jl..ladte!t
Jl,ladte!t 1'(U) {ier
der Mije, die zich naderhand in
Inet At/mIJ
Adam ~'"U1
~'.U1 der Dt/in, gdrofl7cn
gdrorlicn in den
den echt hcguf \fiet
Juare
Jaal'e 1602.
b. ",dge;1tiI
Age;1tiI W!n
l'en Sc'JM:ef!.
Sc'too:ef!. g::t.cmvd
g2t.cmvd met Nikolaas van
der Laml, re I-harl"m,
Haarl"m, gç;to;ven
g(;;to;ven in den Jaare 1584,
1584. zijnde
Vader geworden van
Llrna van de1'
de1" Laan. welke zich in den echt verArna
bondt met Mr. A,
AI thIJs van Brederode , Raad iu
in 's Graannbandt
jaare 1592.
hage. overleedctl in den Jaare
c. lI/Lzgdalena
M,zgdalena van Schooten, getrouwd met A/bet"t
A!1m"t
ZOOIl van Jan
,'an Schagen, Heer van Schagen, in Zeeland, Zoon
van Schagen, Ridder. Hij overleedt, in den Jaare 1601, in
den ouderdom van zeventig jaaren, zonder kinderen riaa te
laaten.
lI. Frans van Schooien, gefneuveld in het beleg
beJeg van TeH.
rouane, in de Franfche Provincie AfWis, in den Jaare 1536.
153G.
lIl.
UI. !{ornelis V(ln
vIJn SchooIen, Priester en Pastoor, iu
ill de
1.157.
Stede Re\'erwijk, in den Jaare 1557.
Schooten, insgelijks Priester.
IV. Wil/em van SchootetJ,
V. JAN VAN SCHOOTEN, die volgt.
VI. Cij,bf!1"t
Gij,bel"t van
'J.'.'<Jn S~hocten,
Schocten, Rid,jer,
Ridüer. getrouwd
g~trouwd met Anna
van Brederode
Brednode,, Bastaart - dogter van Heere
Heerc Ueiaaud v:m lireUrederode,
derode , zO:ïder
zO:1der kLlderen
kiaderen ge[torven.
geftorven.
VI!. SOj)!;i,.
SojAirJ van Sch-JäeiJ,
Sch-Jäi!IJ, Nonne ter Lc~.
DddddJ 3
VIII,

vn.
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VIJl. Alifd of A/ida van Sthooten. Nonne, in het Zijl·
Klooster, te Haarlem.
JAN VAN SCHOOTEN, boven, op NQ. V. genoemd, hadt in
huwelijk Kornelia "tm Egmond, dogter van Adriaan van
:Egmond, Heere van Kerenburg , en van Henrilm Heerman
van Oestgeest, te Leiden, en bij haar verwekt de volgende
kinderen:
I. Gerard van Schooien. Priester, Kanunnik te Leiden,
1I1wanr hij, in den Jaare 16°7, in den ouderdom van zestig
jaaren, overleedt.
2. 'jahob van Schoot en , ongetrouwd. te Haarlem, overleeden , in den Jaare 1616, hebbende bereikt den ouderdom
van zesënvijfdg j~aren.
3. Gerrit van Schoot en. die ter echtgenoote nam K/artJ
"tm AsJende/ft, te Leiden, in den Juare 1596, in het Kraambed overleeden , zonder kinderen naa te laaten. GERRIT VAN
~CHJQTEN was het Jaatstleevellde Mansoir zijns aanzienlijken
GeDagts.
4. Andries 'Van SchooIen, in den Jaare 1574, in het beleg van Leiden, .ongehuwd ge!1orven.
5. Gijsbert van Schooten, insgelijks ongehuwd overleeden.
Hij hadt zijn verblijf, onzeker in welke hoedanigheid, [en
huize van den Graave VAN BARLAIMONT.
6. MagdaJena Vaf) Schooten, gehuwd met Christfljfel
Fader, een Hoogduitfch' Kapitein te Haarlem, in den JaaIe
1572 ; zij liet eenen Zoon Daa,
.
Tf7f1em Vader genaamd.
7. Lucretia van Sclloolen, de Echrgenoote geworden van
N. N. Kraanhals, Zoon vnn N. N. Kraanhals, Hoofdfchout
van Haarlem. Uit deezen echt wierden kinderen geboorel1.
~. Mtlri4 van SchooIen, ongehuwd overleeden , te Haarlem, in den Jaare 1573. Haar dood was het gevolg der
zwaare wonden. geduurende het beleg dier Stad bekoomen;
zijnde haar de beide beenel1 afgefchootel1. lVIisfchien behoorde
zij onder de pende van Vaderland. en Vrijheidminnende Vrouwen, door de vermaarde KENAU H.\SSELAAR verzameld, om
de aloude Stad tegen de bloed- en fchenddorfiige ontwerpen
der Spanjaarden te verdeedigen.
SCHOO-
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-------.~-------~--~----------SCHOOTERBOSCH, eene Heerlijkheid, in het gedeelte van
Holland, KeI/flemer/anti genaamd, tcn Noorden van de Stad
Haarlem, aan welke dezelve in eigendom behoort, tusfchm
het Spaarn en den Delft. 'Er blm,ide, van ouds, en /log in
den Jaare J617. in HoHalld, een adelijk Geflagt, 't welk
deezen naam voerde, en, misfchien, dien badt ontleend van
het Slot, welk in deeze Heerlijkheid plagt te 11aan.

Zie LAlIlS Handv. van Kennemer'aiJd.

SCHOOTERLAND, cene Grietenij, in Friet/and, in het Kwart-ier van dat Gewest, de Ze~'emv()uden genaamd, in 'e wdk
dezelve, in rang. de vijfde plaats bekleedt. Het is eene der
Zuidlijkl1e Grietenijen der Provincie, grenzende zeer ua aan
Overi;sJd. Haare lengte wordt begroot op zeven, doch de
doorgaande breedte op niet meer dan twee uuren gaan5. D~
aloude benaaming deezer Grietenije was Schooterwel f, en dezeI ve, eertijds, met de nabuurige Grietenij Stellingwerf vcreenigd. Te zamel] kwamen zij met den Utrecht/ellen Eisfchop, FREDRIK VAN BLANKEN HEIM , welke, even als zîjre
Voorzaaten, zijn regtsgebied tot hiel' toe uit!hekte, in een
gefchil, welk in eenen openbaaren Oorlog zoude geëindi;;d
zijn, ware het niet gei.veest door de tusrchellkomst van [cheids1ieden, welke de twistenden met elkander bevredigden. Over
het verdeedigen der Vrijbeid , tegen de inkruipingen des Kerk.
voogds , was deeze twist om1l:aan; in welken de Landzaatcn
gerugf1:eund wierden door LEQNARD, Heer tot Schwartzenherg, en HENDRIK DE GRAAF, Er/heer 1Ian Erkelens, die,
van wegen Hertoge KAREL VAN GELDER, hier de Landvoogdij
beldeeJden. 'fen blijke van de VriJheidsli~fde der Schooter_
kmders vindt men wijders aangetekend. dat dezelve, ten tijde
der Saxifche en Durgondifche Regeeringe, niet dan !lal het
r.ieden van kloeken tegenftand, bunne halzen onder het dwangjuk kromden. Ter geleg(nheid, dat, in den Jaare 1594, een
Meirtje, groot honderd Ponlh:!\l2aten, of veertig Murgells
Lallds. in deeze Grietenij, wierdt droog gemaakt, vonde men
Dddddd 4.
aldaar
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aldaar penninp;en van zeer ou ie mnet: Zij hadden de grootte
van onZCll hedcndaagIcben [>.:h::!ll:;f., en moeten gellagen geweest zjjn, in of lla:! h;;t J:l~r l37 I. Dit mag men ufleiden
uit bet Bijfchrifc AIlNOLOUS De G!UTli\ EI'ISC0PUS TRAJECT.
Zijnde f,af'ww, in gemelde J.wr, llislChop V211 Utrecht geworden.
. De Landen, onder Sdoo!et, /,wd behrJorende, zijn, in het
Wfsclij;, gcJeèlle, mee:,tal, lang, en· oenaan Uit Veen- q~
Hooilanden, Meer Oostwaarts on:mc:ette men, eertijds, veele
hong-e en moernsfige Veengronden. Sit:t~ men het wat~r af.
iet1pt, en de 1'urf daar val. hec:fc llfgegcaaven, heeft men)
in de plams d~ar van, zeer goecJe l:ouw- en Weîianden he.:
koomen. Men telt in deeze Grietenij achttien, pf meer eigen.
lijk ncgts veerticn DClrpen. welke, in de gemee:le zaaken.
rebt van fiemmir:gen hebben. De eeri1c bepaaling heeft halHen
~rond in den mis(]ag, volgens welken zommigen vier Buunell
'1001' {:o yeele Dorpen genome!1 hct>ben.
Behalven de He:vormden, ontmoet men hier twee Doopsgezinde Gemeenten ~
~n eene Statie van Roombcl1gezinden.
Zie

WINSr.MlUS,

BeJ;:hrijving van Fri~s~

kmd.

SCHOOTER - VLIELAND, een Ambngt, in /{enlleme;"/tmd, ten
Noorden van de Stad Haarlem, tus[chen het SpatJrtJe en
a€ll De.'!t.
1en Westen grenst hEt aan den Ban van Vel-zen.

Naa cl;;l het Amba1St, zeden het Jaar I~,70' ver[cheiden maaIen, van eig"naar was vèranderd, wierdt het, in den Jure
1730 , door cl..: Staaten van Holl:!l1d en Westfriesland , uit de
Graafliîkhe::1s Domeinen, verkogt, voor eene fpmme van
;1chthonderdët1vijftî~ GUldens, met bet regt van aanfrellillge
van Schout en drie Schepenen,

SCHOP.E" te gader met Plake, twee onderfcheide!le Hecr~
li]kheden, op het Zeeuwlèl:c Eiland Zuidbeve/rmd, doch
die, in het Kerkelijke, v:>rcenigd zijn, en aan cellen zelfden
Am~
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A nl'lagt.sberr behooren. De Heerlijkheid, daar wij thans van
(1w.:ken, kleiner dan de andere, bdlaat duizend en v:iftig
(Jemeeten en honrlerdachtënJertig en eene halve Roede li::hot~
baar Land. Het Dorp van dien naam, hoewel, een als he~
aud..:r, zeer gering, heeft zijne eigen Kerk.

SCHOTANUS , CBERNARDUS) Lid van het vermaard Frie,ch
Geflo.gt van dien naam, afkolllfl:ig uit, of gebooren in het
boven vermelde Dorp (Schoot) Oude, 't welk verfcheilkn
mannen van naam en geleerdheid heefe uitgeleverd. Nao. den
pose van Advok!lat, voor het Hof van Ff'iesland, eenii!en
tijd, bekleed te hebben, verkoozell hem de Verzorgers '"m
's Lands Hoogefchoo! tot Hoogleeraar in de Regren. V,1Q
daar vertrok hij na Utrecht, om nevens het onderwijs b de
Regtsgeleerdheid , ook dat der Wiskunde te paaren. Een z;:;n~erllllg eerbewijs genoot hier de Hoogleeraar SCHOTAr-WS. Am
de Nederlandfche Hoogefchoolell oeffènt een der I-Lo~le~r21ri_n
het hoofd bewind , over zaaken, het algeme'::ll bd.. n b b,:t,.j:'
fer.de, geduurende een jaar, om vervolgens door e'O,'Cll zij.
per Amptgenooten vervangen te worden, ondé!l" den t':d \'an
R eElor Mognificus. Aan den Heere SCHOTANUS w'erót (l",~ze
vJaardigheid voor zijn leeven , althans zo lang hij " Tl!,<'(;U
den Hoogleeraal'slloel zou bezitten. opgedraagf'n, onder "cn
t:ce! van ReI:'Jor. Maj!nificu$ Perpetulu, J~ier Jaflg, eve11wel,
:";.111 tJet Leî,E:he
bekleedde hij deeze hooge waardigheid.
HoogcfcllOol verfpreidde hij vervolg-'ns den glans zijner kundigheden, vereerd met den titel Vlln Pt"ifes(or Jlmis Pr jmtl.
rilts et Co:zjitiarim Acadm:itl!, Opper - He)' ~-'eet ::':11' in de
Regten en Akademie- Raad. De Heer llERNARDVS SCW!TANtJS
i;adt een fmanlijk einde; hij ovt'rleedt aan den Steen, op
~(;ll vijfden Oétober d~s Jaars 1652. Hij heeft gefchreevell,
é,ndcr andere, Examen JUI·idicum, en Commen/tit lus at!

1'.'1::.1d'!(]fo

Zie

WITTE,

DiariufIJ Biographicum.
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SCHOThNUS, (CHRISTIANUS) .waarfchijnlijk de Zoon des voorgaanden , Taal-, Oudheid-, Hiftoriekundige en Godgeleerde,
naa alvoorens, een tijd lang, het predikampt te hebben waargenomen, beklom het Hoogleeraarsgell:oelte ce Frone/eer. omtrent het Jaar 1655. Eerst gaf hij onderwijs in de Griektche
Taal, vervolgens in de Kerkelijke Hill:örien, en eindi!lijk ook
in de Godgeleerdheid. Hij h~eft verfcheiden, meest Godgeleerde Werken, in de LatijnCche taaie, naagelaaten. Beter dan
door deeze, is hij den beoetftnaaren der Friefche Oudheden
bekend, door zijne Gefchiedenisfen. Kerckelijck en Wereldtlijck van Friesland Oost ende !rest, zillts de vroegae tijden tot op het Jaar naa Christus 1573.

SCHOT ANUS, (lIENRICUS) waarfchijnlijk een Voorzaat der
nu genoemden, althans reeds in het begin der naastvoorgaande
Eeuwe overleeden , was Hoogleeraar in de Regten , eerst te
Doua'J' en vervolgens te Frûnefter. Eer hij derwaarts vertrok, hadt hem de Koning van Frankrtjk verwaardigd met de
hooge eere, om, te Bourges, de plaats van den doorluchtigell
en wijd vermaarden Regtsgeleerde CUJACIUS te vervullen.
Doch SCHOTANUS bedankte voor die eere, en leende het oor
aan het dringend verzoek der Staaten van zijn Vaderland, om
het onlangs opgerigte Hoogefchool te Franeker met den luister zijner kundigheden te verheerlijken. Hij overleedt aldaar,
in den Jaare J605. Bij zijne leeven hadt hij eenige Regts,geleerde Verhandelingen doen drukken. Naa zijn overlijden
wierdt nog in 't licht gegeeven een C~mmentflrius in tres
~riores lióros Codiûs.

SCHOT ANUS , (MEINARDUS ) gebooren, in Friesland, in den
Jaare 1593, bekleedde eerst het Leeraarampt, in zijn Vaderland, in het Dorp BritHJm, om hetzelve, eerlang, te ver.
wi6ft:1en met het· Hoogleeraarampt aan het HoogefellOoI van
het genoemde Gewest. Naa de bemagtiging van 's Hf!I togenlUJsch. door Prins FREDRIK HENRIK , wierdt hij derwaarts beI'Qepen, om 'er de Kerk te befiuur.en; doch hij wees dit aan.
zoek
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2flCk van de hand. Den tijd van zeven jaaren hadt hij. te
Fra1Zt ker, als Hoogleeraar gelleeten • wanneer hem het gewoone Leeraarampt, in de Hoofdfiad van het Gewest. wierdt
opg.~draagen; 'c welk hij aannam. Niet lang, egter, vertoef<le
SCHOT ANUS te Leeuwarden: hij keerde. eerlang, te rug cct
zijnen voorgaanden post, met welken hij nu dien van Bi"!i thectlrius, of Opziener der Boekerije van het Hoogefchflol
paarde. In den Jaare 1637 beriep hem de Wethouderfchap
van Utrecnt aan haar onlangs opgerigt Hoogefchool, om 'er
de Godgeleerdheid te onderwijzen, en tevens, voor de we.
derhelft met den vermaarden GYSBERT VOETlUS , het gewoon
LeeraaraUlpt waar te neemen. SCHOTANUS overleedt alda~r.
in den Jaare 1644, het eenenvijftig!1:e zijns ouderdoms. Behalven verfcheiden Latijnfche Godgeleerde Gefchilverhandelingen, heeft hij eenen boudel Leerreden naagelaaten; als mede
Verklaaringeu over eenige Brieven van den Apostel PAULUS.

SCHOTANUS , (PETRUS PIEnIUs) bijgenaamd ft SMENGA, in
onderfcheiding, hoewel een bloedverwant, der voorheen vermelden, die den toenaam à STERRINGA vuerden, was Hoogteeraar in de Hebreeuwfche en Griekfche Taal te Leuveu,
alwaar hij insgelijks, op een vast Jaargeld van den Koning
van Spanje, openbaare lesfen over de Geneeskunde gaf.
Daarenbove1l bekleedde hij verfcheiden waardigheden a~n 't
gemelde Hoogefehooi , en voerde den titel van Raad van den
Aardsherwg ALBERTUS "aH Oostenrijk. De tijd zijns overlijdens is ons niet gebleeken. Hij leefde nog omtrent het Jaar
1620. Men heeft vnn hem eenige Geneeskundige Verhande.
iingen, onder andere Speculum luis peftiferd!.

SCHOTEN', (FRANS VAN) een beroemd Wiskunfienaar, in het'
begin der naastvoorgaande Eenwe, gebooren te Le:den, bekleedde den post van Hoogleeraar in de Wiskunde, aan 'e
Hoogefchool in zijne Vaderfiad; doch op voorwaarde, dat
hij, OUl ook aan zulke Jongelingen, welke alleeu hurm&
Moederfpraake kundig waren, gelegenheid te geeven om zich

in

:l4S
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in die edele Weetenfdl1p te oefj-ènen, zijne lesfen .en voor.,
!eczingen in de NederduitCche taaIe zoude houden. Behalven
de Wiskunde in 't algemeen, ftelde de Hoogleeraar VAN
SCHOTEN to.t eellen voornaamen t:lk zijner beoeJfellinge tot
gede;:ice v~n dezelve, welk mc~r bepanld..!lijk over de rÜijgs_
bCl1\v!mndc hèi.l'd~lt. Ais zodanig trok hij, met Prins FREDRIK
HEN lUK , geleid:':il'Je het Leger van d;:n Sta~t, met di.:n Vorst,
meestal te Velde: uit welken hoofde hij ook, des Zomers,
van het ge even van olHkrwijs onrl1agen was. Hij overleedt
in zijl!e geboorteplaats, in dl.:n Jaare 1646, ·rulalaatend.e twee
Zoon en , die beiden, de een naa den anderen, hem. in 't
Hoo~lec;fOlaramFt, zijn opgevolgd; de oud1le, insgelijks fRANS
gCfl,;,j.nd, db een.e Vcrhandelinz badt ge[chreeven, .over de
WerktUigen om verCcheiden Kromme Lijnen op een vlakken
gr~md te trekkeu • terfrond naa zijns Vaders overlijden; de
undere, PETRUS genaamp. heeft, naa zijns broeders doo~.
nog IJ!l:; het Hooglee aarsgc!l:o~Jte bezeeten.

Zie

SCII':TLERns,

(JOANNES)

SOIlRMANS
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bekleedde het Predikampt

in

de

O'l':: lj"lèl!èhe Stad Kampen, tcn tijde als bet Sijaode te
Dórdrecht vergaderd was. Zijne Amptgenooten waren WESH

.p.n

VOSKUIf.. .,

THOMAS GOSUINUS

en

ASSUERUS

MATTH.ISIVS.

deeze .1londen in de gevoelens der Remonl1ranten, vooral de twee laatstgenoemden, welke, des wegen , voor de Kerk.
ve:;:Llerl!lg, gedagvaard waren. Merkelijke oneenigheid om·
üo',dt hier uit, in de firaks gemelde Su:d, en rees d-::zdve
Ze) lwClg', dat men te raade wierdr, de zaak voor het Sijnode
te br"i':;e·,. Ten dien einde vertrokken n3 Dordrecht eenige
l\L:~;"la~.; d;gJen der Gemeente te Kmi/pen, aan 't hoofd van
w"'lk,~ ZIC,) bevondt JOANNES ACRONiUS, Hoogl.;;eraar in de
Godgele0rdheid te Franeker. die de afgezonderde Contrare.
monfi:amen, te Kampen, thans, bij leenÎng. bediende. Zij
.varen voorzien van voorfchrijven van Prinfe MAURITS. en
h~c\.~cn geroor in de Kerkvergadering, op den negentienden
pecember des Jaars 1618. De Hoogleeraar ACRO.NlUS voerde
l\l!e

het
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flet woord~ Rij' leid'e den gemelden Prediianten verfcheiden
nukken ten laste, onder anderen, dat ze nieuwe leeringen
ingevoerd, oproerige predikatien gedaan hadden om de Ge-meen tc op te !looken, door bunne boekjes en tafereelen de
Kerk fchandeiijk beklad hadden, en zich toeleiden om de Ge-meente van de waare Gereformeerden afkeerig te maaken,
zo dat men, zomtijds, boorde fpreeken van dezelve wederom
uit de Kerken en uit de Stad te werpen. Hij befioot zijne
aanklagt met een verzoek aan het Sijnode'S om de Gemeente
in bauren nood te bulpe te koomen, en de vier Preaikantell
van bunne Amptell te verlaaten. Naa deeze befchuldigi»gen
gehoord en overwoogen te hebben, befloot bet Sijnode, on..
zen SenOTl.ERUS 7 nevens zijnen Amptgenoot VOSKUIJ;, insgelijks \loor de. Vergadering te dagvaarden. Eer de dagvaardiging wierdt in 't werk ge11:eld, befloot men, de Wethouder.
fchap van Kampen, uit naam van het Sijnode, febriftelijk te
verzoeken, zij wilde de Gereformeerde Kerkim ha=rrer Stad,
tegen allen overlast, befcbermen, en baate fwee Predikanten
belasten. om het Volk, met hunne fcbeldpredikatien, tegen
die Kerk niet langer op te hitzen , maar zich !l:i1 et vreed.
zaam te gedraagen. Twee brieven,· van de Regenten der meet
genoemde Stad, kwame, eerlang, hier op tot antwoord. In
den eerllen beloofden zij", te zullen zorge draagen, dat de
Gereformeerde Gemeente, in hunne Stad, het gevoelen der
COlltraremonfiranten toegedaan, van haare partijen niet verongelijkt of gefmaad zoude worden; ten welken einde zij hun..
ne Predikanten vermaand hadden, het volk tegen die Gemeente
niet op te fiooken. In den anderen brief verzogten zij, de.
wijl het Sijnode hunne Leeraars SCHOTLERUS en VOSKUIL ge4
dagvaard hadt, en de Gemeente alle haare Predikanten nier
te geliJk koude misfen , de punten van befchuldiginge aan deeze twee over te zenden, om dezelve fchriftelijk te kunnen
beantwoorden. Ten zelfden oogmerke fchreef ook de Kerkenraad eenen brief aan bet Sijnode. Doch beider verzoek
wierdt, bij de meerderheid, van de hand geweezcll, en tevens
bellooten, SCHOTLERUS, nevens zijnen Amprgenoot, voor dIJ
Kerkvergadering te ombieden. In antwoord, op het opont..
bod, zondt de eersrgemelde eenen brief, waarin hij zich ver..
out-
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(iOtfchuldigde van de ver[chijllinge~ uit hoofde eener krankteJ
Van welke hij was aangetast. Thans wierdt zijne zaak eerst
:l3n eenige Gelastigden aanbel/olen, en vervolgens in het vollel
Sijnode overwoogen. De Heeren Politijken waren van oordeel, dut hij in zijnen dienst moest ge["horst worden. Alle
de Leden der Vergaderinge vielen hun toe. uitgenomen de
Af,;evaardigden van Btemen; in een wijdloopig gefchrift.,
welk Zlj overleverden, raadden zij zagtere middelen aall;
'wDrdende, egter, hier omtrent. door den vermaarden GOMA~
RUS, opénlijk wederfproken.
Veel viel hier over te doen in
het Sijnode. en gaf deeze verfcheidenheid van begrippen aanleiàin;; tot langduudg over en weder fpreekens. Nogthans.
ging men voort met de ïchorzing; die. eerlang. van eene
geh~ele afzetting van zijn Ampt gevolgd wierdt. met aanfchrijving aan de Magi!lraac van Kampen. om in zijne plaats
een anderen bekwaamen en rechtzinnigen Leeraar te beroepen.
2ie G. BRANDT, Hijl. der Reformatie"
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