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SCHOUT - n\'- :\'ACHT.
Deezen titel voert, onder de NederM
landfche Zeemagt, een Bevelhebber, (lie den rang heeft, onmiddelijk boven de Kapiteinen. Behalven de algemeene plig.
ten. welke op alle de Hoofdbevelhebbers van Schepen, in
dienst van den Staat, rusten, brengt zijn post mede, en is hij
bijzonderlijk gelastigd, op het gedrag der Kapiteinen :Jgt te gee·
ven in het fluk van Soldaat. en Zeemantèhap, de nalaatigen
tot hunnen pligt te vermannen, en van derzelven pligtverzuilll
a3n den Gezagvoerder der Vloote naauwkeurig kennis te geeven.
SCIIOCTEN, ( WILLE~1 I{ORNELTSZOON) een fiout en kundig
Zeeman, gebóoren in Noordholland , in de Stad H?ofn. in
het laatUe gedeelte der Zestiende Eeuwe. In de hoedanigheid
van Stuurman, Schipper of Koe. p:nan deedt hij verfcheidell
togten ua oe Oostir/dien, en h3dt, door zijne opmerkzaamheid, zo van de Zeevaartku!Jde, als van de gelleldheid dcr
Landen, eene grond:~e kCl::Jis bekoomen. In het 1':00rdho1_
l'andsch Dorp J:'g;J;(ll;d woonde, in het begin der Zeventiende
Eeuwc, de bekende ISAAC LR MAIRE, een vermaard Koopman
van A,,;!lerdam. Om zijnen handel ver.!er uit te breid~n,
vooral om voordeel te docn met den handel op de Oos:i:;dien,
koesterde dceze e"n ernllig verlangen. Doch daa: tegen fiondt
hem in den weg-, het Oktrooi der Veréénigde Nederland[che
Oostimliîche l\laatfchappije, verbiedclJde allen l:Jg.:zeeteGcll
der Nederlanden den vaart op de Oostindien , Oomvaarts
'Voorbij de Kaap de Goede Hoop, en Westwaarts door de
1I1ageIJf1{Jrjèhe Straat. LE l\1AIRE hadt kennis aan onzen
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SCHOUTEN. en gaf hem, meermaalen, in bedenkinge, of 'er
geene mogelijkheid zijn zoude, zonder letterlijk inbreuk te
masken op het Oktrooi der Maatfchappije, zijnen wensch te
verzadigen. SCHOUTEN, wien het hart na nieuwe landomdekkingen en het doen van langduurige fcheepstogten jeukte, de
geopperde bedenking in aanmerking genomen hebbende. verklaarde, eerlang. van verfiand te zijn, dat 'er, behalven de
lJfagellflanfche Straat, nog een andere doortogt l1tt de ZuidZee moest loopen, en wel ten Zuiden van de gemelde Straat.
Verfcheiden waarneemingen, door SCIIOUTEN gedaan, benam~n
lrem bijkans allen twijfel omtrent het daadelijk aanweczen van
zülk eenen doortogt. Zo men dien vOlide, oordeelde men,
zonder fcl'lennis van het Oktrooi der Algemeene Staaten , den
fcheepvaart en handel op de Oostindien, langs dien weg, te
mogen voortzetten.
Door zulke en foortgelijke reJekaveUngen maakte men elkander het ontwerp dermaate ftn:lakelijk, dat men te raade
wierde. hetEel\l'e daaclelijk ten uitvoer te brengen. DIensvol.
gens vrienk men het eellS, dat LE l\UIRE de eene helfc der
kosten zoude draagen. Om de andere helft te vinden, zoude
SCHOUTEN zijne vrienden aanfpreeken. Deeze vondt hij onder
eenige RegeeringsJoeden van Hoorn, die. -deels uit hunne eigen
beurzen, deels uit die van anderen, de verlangde fomme zalIlenbragten. Thans rustten zij. te lIoorn. een groot Schip
uit, de Erndt'agt genallmd, groot honderdtacl1tig .lasten. beo
mand met zesë\1zestig Koppen, en met een goed getal Gotelingen en Steenilukjes gewapend. SCHOUTEN voerde hier op
het bevel als Schipper. LE MAIRE bevondt zich aan boord
Vin een Jagt, insgelijks tot den togt befl:emd. Het oogmerk
der uitru'Stlnge was een diep geheim, aan geene anderen dan
aan de geldfchieters, zelf niet aan de matroozen en verdere
fchepelingell bekend.
Op den veert:enden ,lunij des Jaars 1{)15 flaken de beideSchepen in Zee. Onder het voonzeilen tot op li:.ikans vier
en een halven gta'ld Noorder breedte gevorderd zijnde, hoorde SCHOt)TE~, terwijl hij in zijne Kajuit zat, op zekeren dag. ~
een vervaàrlijk gedruis in het Schip; hij meende dat iemand
'tan liet boot'Svotlt in Zee was gevallen. Op het dek getree.
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den zijnde, zag hij, tOt zijne uiterlte verwondering, bet wa.
ter, tot op eenigen afJland van het Schip, met bloed geverfd.
De oorzaak van dit verfchijnzel bleef onbekend, tot dat men f
thlderhand, het Stuip, in zekere haven, kielhIlalende , vernam,
dat een groot gehoornd ZeefchepzeI met zo veel gewelds tegen het Schip waS geiwommen; dat de hoorn was afgebroken. Bijkans teven vó'eten onder warer, Was dezelve I door
den dubbelen huid van het Schip, doorgedrongen in een zwaar
inhout, alwaar de hoorn was afgebroken, en het fruk nu nog
vast zat. Op den vijfentwiiuig!lefi der laatstgeooemde maand
pasfeerde SCHOUTE:'< de Linie.' Than~ gaf bij opening van het
oogmerk des togtS aan her 9tbeepsvolk; 't welk. in de hoop'
op eenig aandeel aan de voordeelen der gezogte ontdekkinge,
dallt over zijne welvolda:tnheid betuigde.
Door den fnellen voortgang bevondt zien 002~e leeman. m
het begin van December, op ruim zevenënveertig Graaden
Zuider Breedte. Hier deed': hij por 10 DrJif"ado aan, 01'11 eenige
verllertehingen te zoeken, en zijn Schip nevenS' het Jagt til
kalfateren, Tetwijl bet volk met deezen arbeid beiig was,
floeg, onder het branden van het onderfehip van het Jagt.
de vlam na boven .. en verteerde' het genoegzaam geheel en al.
Met het Sehip de' Eend,"ggt moest men dan den togt voort.
zetten. Öp de Brèedte van vierënvifftrg Graaden en zesën.
,'eertig MinUten ontdekte' men, 's daags voór K~rstijd, lanlt
aan \vederzijden. In de hoop op cenen doortogt, deedt
scrrotJTEN na de onderllelde opening fiuurel't, tot op den vijf.
emwinrigften Jnnuarij des Jaars 1616. wanneer hij de Ovse.
kust was genaderd. AJlengskens begon zich het water blaauw
te verwonen; cen bewijs, meend'e men, van ht:t vinden van
den getogtcn doortogt, en dat men nu reeds tot in de Groote Zuid - Zee was gevorderd. De waarheid deezer gisfinge
wlerdt, eerlang, b~vestigd. Naa lang zeilen, zag men geen
I.and meer. De doortogt, ten Zuiden van de Magdlfltm[ç/ze
Straat. lag op zevenënvijfrig Graaden achtënveertig Minuten
tui der Breedte. l\1et algemeen overleg gaf men 'er dcn naalll
:aan van Straat Ie MaÎ1 ti; de mlam van lVil/em - Sdouuns,strafll zou beter gevoegd hebben, als hebbende die Zeeman
Eeeeee 2
den

4

SCHOUTE~.

(WILL EM KORNELISZOO~)

den weg derw93rts aangeweezen, cn door zijn beleid de gevaaren des doortogts ontworaeld.
Nu belloot men, een der Eflanden van de Zuid- Zee alm
te doen. Het volk hadt zeer veel geleeden aan de Scorbm .
aan wdke, onder andere, JAN KORNI:LISZOO:\f SCHOUTE~, broeder van onzen WILLE:ll SCH~UTEN, die ~chipper op het verbr:jnde Jage geweest was, over!eedc. Verfche groente , en
vooral zoet water. was dus eene noodzankJijke ben oefte.
Verfc3e:den Eilanden deeden de Ol:zrn aan, up zommige van
welken zjj een gunl1i ti, op andere een mi; der aapt;enaam
onthaal b:j çe La'ldza:ncn vonden. Men wendde het, eerlang, om de Zuid, in de hoop van aldaar ontdekk:ngen te
zullen doen. Vrugtloos, egter, was dit zot:ken: weshalven
ollze SCIIül;TE N den Scheepsra:td beleid hébbel~dc, :JlJnar in 't
midden bragt, dat zij meer Westwaarts gedreeven zij.,.le, dan
hun voorneem en was gew~est, i!'dien zIj de"un koers volgde, ongetwijfeld ten Zuiden van Nfeuw-Gui11ée zouden vervallen, en zo zij ~lddar geen en è,)orto.;t vonden, waar toe
zich geringe waarfchijnlijkhcid opdeedt, fch!p en goed oofd!baar zoden verlooren zijn. Zijn voorflag , om van koers te
veranderen, en den {leven Noordwaarts re wenden, en alzo
de l\1olukfche Eilanden op te zoeken, wit:rdt gretig :langellomen. l\Ien naderde. ee:iang, een Eiland, welks Koning aan
boord van 't lIollandfche Schip een bezoek afleide, en zo
armoed:g was, dat hij een tinnen Lepel als een waardig ge~
fchenk nanvaar,ide , en, tot een tegengefchenk, t\Vee Varkeus
zondt. Vetfcheiden za:nenlwmften hickkn (wze rdzigcrs met
deezen Vorst, ió welke hij b!ijken ve!tounde van het ge·
noegen, welk hij in de verkeering met de IIollanders vondt.
Hij regeerde over een gc'fl9gt, zo rijzig en ldoe!, van geHalte. dat de kldnfh:n de ho()gt~ berei!a,'l1 van die in 1I0lIJnJ
van m~er d:lll gemeene grootte worden aallgeliel1 • Du en
eenige andere E:I~nd.!l1 in de n1!Jnurr'.hap, noemde SCIJ(,UTE:>I,
r.:lar zijne gebrlo;tellad, de IlOrJtnfche Eilor.Jcll. Onder tet
voortzeilen dcedt SCllûUTF::.'<, onder vede a'1dere, een hiland
11110, 'W(::-s Vrollwen eén zeer af:dgtig aanzien had.!èIJ,
t.11 Ielijk"r waren. dan hij, op den geheelen togt, e~wg~ !lade aan.
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getroffen. De hcrsteu. 11~~ tw('e darmen hiug-en hlar tot op
den navel. Han:-e buik .01 W3ren dik :l1s tonnen, de rug gebocheld. op welk'!11 zij ba'l~e kin,ler-cll dr )egen; 11'ldden voorts
dUlJ'h: fpiglige be,m\ n en ;l'n1!'. tronien als die van Aapen,
de fcham cheid I'e ickt; en cÎl,d('!:~k zeer kor. hair op het
hoofd: G :enCJ inwlJol1er 1,~i!.en ze. voor 't ol1eri,;e, die niet
eenig ge~m.,ll hildt r1e ee!:e \.ns feheel, ('(~n 1!.nuer hadt dikke
beenen, I"n een dt'rlle wnl,iiallif. t;iikke armen.
Ond"r dit nl~en ~,u ,nJt z;(h ~CHÖUTE:>l l""t z'jne tog'tgenoor en ir.: g,!~ne !deine vcrlegel,ll\';d. Zij '" isten piet, waar
ze wa;{'-n. Vl'rre van of digt bij de Indi[che l<,:lar,den, of
om~rent de Kust van Nicuw-GtlÏl1ü. De Zee:.aarten, welke
zij aan boorJ hadden, konden hun desaangaande geen licht
geeven. Nog-thans vervolgden zij hunnen koers, West-NoordWest ftuurende. Nu en dan def:'den ze een der Eilanden aan,
welke in hunnen weg lagen. De Landzaaten bezorgden hun
Kokosnooten en andere vcrverfchingen. Tot hunne verwondering vonden zij, op een d:er Eilanden. ijzeren pottcn. Van
de Spatlj~arden, we~1{e dit Eiland, in tijd en wiJle, badd,en
aangedaan, onderfielden zij dezelve afkomftig te zi:n. Aan
een der Eilanden, flegts een hal ven Gr~ad ten Zuiden van de
Linie gelegen, gaven onze Zwervers den naam van SckoutensEila1ld; het was langwerpig van gedaante, overal groen en
zeer bevallig op het oog. Nog al genadig voortzeilende ,
omdelnen de onzen, eerlang, de vaste Kust, en ontmoetten
eenige Negers, met welke zij, hoewel gebrekkig, woordwisfeling konden houden. Onder 'lIudere naderden hen twee
Praauwen, Vredevlaggen voerende. De Negers berigtten de
onzen, in de Terntltltfcke taaie, dat een Jage van Amflertlllm, de PtltlUJII genaamd, omtrent· drie maanden geleeden,
van daar eene Jaading rijst gehaald hadt. Blijder tijding konde
de onzen niet gebragt worden. Hunne leevemmiddelen liepen
op het" einde, en zij hudden dus uitzigt op nieuwen VOorraad. Met deezen gefterkt. vervolgden zjj de rei ze , en Feten, eindelijk. op de Ree van Terna!e het anker vallen. Kapitein SCIIOtJTJ!N, nevens den Heer LE MAIRE tradt hier aan
land, om den Generaal LA URENS REAAL te begroeten. Zij
'lUierden minzaam omvangen. cn zetten, naa ecnigen tijd ver-
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toevens, hunne reize voort na ]l1pa.·a, en van da3r na Jaccalra, alwanr zij, in de maand October des Jaars 1617, de
ankers lieten vallen. Niet lang hadden ze aldaar gelegen, of
de Generaal JAN PIETERSZOON KOEN omboodt den Kapitein
SCHOUTEN, nevens den Heer LE ~lAIRE, in èen Raad. Ilij
deedt bun de Qnaangenaame aanzegging, dat zij hUil Schip aan
den Prefident moesten overgeeven, als zijnde hetzelve, ui~
last van Heeren Bewindhebberen , verbeurd verklaard, om
reden dat hunne onderneeming eenen inbreuk maakte op h(~
Oktrooi der Nederlandfche l\laatfchappije. Alle vertoogen
daar tegen deeden geene baare. Naa een moeilijken togt.
wierden aldus SCHOUTEN en LE MAIRE in hunne oogmerken te
leur gelleld, en tevens van Schip en Jaadinge omzet. Bij
zijne aankomst te Jaccatra vernam SCHOUTEN, dat hij, met
de Zon, den aardkloot zijnde rondgezeild, éénen Zonsondergang, en alzo een gehee1en dag verlooren hadc. Van Maandag kwam hij onmiddelijk op Woensdag. ScHOUTEN en LE
1I1AIRE vertrokken, eerlang, onder het geleide van JORIS VAN
SI'ILBERGEN, na het Vaderland. De eerlle kwam 'er behouden
aan; doch de andere overleedt op de rei ze.
Zie Nederlandfclte Reizen,

SCHOUWEN, een der Zeeuwfche Eilanden, doch onzeken
van waar het deeze benaaming ontleend hebbe; het naast,
van de gebeete Provincie, aan Holland grenzende, als zijnde
gelegen tegenover het Lang van Goerée. De ged~ante deezes
Ellands is onregelmaatig, zijnde, aan de beide einden van deszelfs grcotfie lengte, breeder dan in het midden. De grootfie
lengte wordt begroot op vier en een half uur gaans, en de
gemiddelde breedte op een klein uur gaans. Behalven de Zeedijken, voornaamelijk aan den I,ant van de SclJelde, van wel.
ke dit Eiland, aan de eene zijde, wordt befpoeld, zijn de
Du;nen de natuurlijke Voormuuren tegen de aanklotzende Gol.
ven en het geweld der Noordzee. E\'en als op verfcheiden
andere plaatzeIl in de Nederlanden, alwaar men Duinen aantreft J plagten dezelve, ook op het Eiland Schouwen, vtel mee.
der
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der te zijn. Door het affpoelen der Stranden vau buiten. en
het overftulven der Duineu binnenwaarts. is deeze verzwak~
king veroorzaakt. To?gen de eerst gemelde oorzaak van verzwakkinge van d.n dierbaaren Voormuur heeft men zich niet
in fl:aat gevonden, eenig hulpmiddel 't werk te 1l:eIJen. De
verl1:uiving. hoewel men haar niet volkomen heeft kunnen
meester worden, heeft men merkelijk doea verminderen, door
het ncllcn van Rijsfchuttingen e!l het planten van Helm. IIier
door heefe men aan den drijvend;)n grond eenige vastheid
weeten te geeven. Van hier dat dit werk, door daar toe ge~
fielde Opzieners, zeer zorgvuldig worde gade ge!1agel1. Al
van ouds wierden deeze Duinen bewoond van een he1rleger
van Konijnen: zo dat, reeds. in den Jnare 1593, de Beeren
klaagden. dat hun te velde fta:mde Koom door dezelve ver{lonoen wierdr. lIet uitfJuÏiend regt, urn ia de Duinen op
bet Wild te mogen jaagen, wordt, van tijd tot tijd, verpagr.
Een ander middel, om het affpoelen van het Eiland te voorkoomen, be1l:aat in het leggen van ZoJcdijken. 1\ :et 'led oordeei zij!:! dezelve aangclcid: aaa d~n buitenkant vlak en langzaam afloopende , om ill;.:o ~~ kr«gt der ~anrollende en afloopende golven te gemakli;ker te breeken. Dewiji, evenwel.
zonder de noodige voorzorge daar tegen. door bet geduu.
fig fpoelen van het water. de aarde los en ze;:waarts
zoude geOeept worden, trage llIen zulks te voorkoomen t
door den voet met Rijs, Steenen en P~alwerk te beOa,;n, en
den hellend en grond met Kramwerken van Stroo te dekJ,CIJ.
Binnen den eigenlijk en Zeedijk ontmoet men, op verfcheiden
plaatzen , Binnendijken, elders Slaapeys. hier meest Inlaagen
genoemd. Zij dienen tot waarborgen tegen het gevaar van
doorbraaken , waar mede de Buitendijk gedreigd wordt, door
Grondbraaken of rallen, van welke men hier menigvuldige
maaien de droevige ervarenis gehad heeft. Deeze r«Jl!cn of
Grondbraaken worden veroorzaakt. door de fierke Eb en
Vloed, die, door de Plaaten cn Zandbanken. tegen den Dijk
worden gedrceven, en voorts den grond ondermi:jnen. De
meeste Dijkvallen gebeuren bij laag water, als wanneer de
ondermijnde grond, aan het water gecnen fieun hebbende, in.
110ft, en eene diep(e, lvll1t"jds vlin verfcheidcn Vadcmen, iJl
E ceeee 4
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de plaats laat. Sèllouwen mag onder de vrugtbaare Eilanden
van Zeelmd geteld worden. Tot aller:ei GraalJgcwas is de
grond, op zommige plaarzen, zeer ge[chikt, terwijl men el.
ders vrngrbaare Weilanden aantreft. Men roemt de vette Pa'liug, welke, aan verfchillel1àe oorden, in diepe Weelen of
Putten wordt gevangen. Langs den Duinkam ontmoet men
rijklijk gèhoomre, 't welk 'er zeer weelig tiert. Zo bek.waam
is aldaar de grond, tOt het voeden van Houtgewas, dat men
'er, 'volgens geloofwaardige aantekeningen, eertijds Ei'kenboo"
men vondc, die voor honderd en nog meer Gulders verkogt
wierden. In de oorden, ten platten Lande, alwaar men geen
of weinig geboomte vindt, en het Land niet behoeft gemest
te worden, hebben de Opgezeetenen de gewoonte, wn de
Mest van hun Vee zièh tot brandllofFt! te bedienen. Zij vormen dezelve, door aflleeken, in de gedaante van Turven, en
fiapelen ze op luclnige hoopen om te d'roogen. Van ouds
plagt het Eihnd Schouwen in zes deelen verdeeld te worden.
In gevolge der herhaalde affpoellngen, telt men 'er tegenwoordig nict meer dan vier deden: Post.Ambdgt; het ZuiderFierdedeel, ook wel Kerkwe,."e genaàmd; hat Oóntr. nerdedeel; het Wesler- P'ierdedeel. Men heeft 'er niet 'Uileer dan
twee Steden, Brouwershaven en ZierikzeI!. De Dorpen aijn
de volgende: Z!,idland Reiget'skerk, Onze YrO'Uw op Zee,
D1Iivendi;k, Weiland, Seroskerke, Hasmfl<Mc, But·gt en
BurgtJluis, 't Huis K rl'tijeflein, Rellesfe en 't Huls. ~1\>hu,
mont, Outlendijk. Leliemitu! EI/emeel!, EIkenlee , VriijJ.
dorp, Annoedef lleek IGûus K;;;derenkerk, Wl'sterfckc/J,'Wen Drcijfchoor, Zc'!n ':'Izeer , Noordgouwe ,. Kt.pelie en 't
Huis' Zw'w~r' !ti;, g Nf"uwe1 llerk, Ou,lè'l'kerk, 1?iauen, OosIerland, en 't 5''1t Oosterflein, Fl~cr· jansJand, BruinesJe
of OOIt ~ Dt,ivelantl. De meeste van deeze Dorpetl worden
op bi!? :"lc1ere A:t'k.:lcn, in ons iFoorJenoock, befchrecverr.
Wij merkw ;-:,,( nog aa'1. dat Schouwen met Vuiveland thans
zo U~il!!W is V(;itC."Î':Il, da z;:, lèhoon üorlpronldijk afzonderlijke Eilanden ~ lle6ts ééa Biland fchijncn uit te maaken.
Zie

JI.\LMA,

en Tegel'w. Staat ,'an Zee.
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~"CllOUWEl"BfJRG, (Graf'/ ]":'37 VAN) \\35 B '; l'el'l(':'~} èr ,
O!ltk ," Fri ns W1LL ,- Xi D2;>.' I, rcn rijde al, Gr~ ;!f WI: EW \î,,,

'" Pr i [lr~n bïOcdcr, iiJ J(!ll J ~'\ ïe 1568, ecn Geve?;r hiel de 'm d
,kn (;,aave VAN ARr.M ~~ i'G , bij het Klci o~ re r Uei!lg2rlcr, in Je
pftJVineie van GUJ nir;ge n. Dcrwanrs zOiidt zijne D oorluch .
tigheid den Graaf VAN SCIl OUI\'CNBL'RG , tn ," [ eeee v erf: t~ i, ng
van Hoogd uit[che K':egteu en H uitetî,ic. '.,' ier jaaren I~~t~r
kwam de Graaf anderJmnl over il' Gwni ng!O r!and, dcrw;ml~
gezollden door Prins Wl LL EThI, om hf. t' Sü:dhüud t r[ch ap aWr

dat Gewest, en over de Provillc!e l:f ie~/qnd re beldl2edel1.
Eene aanmerkelij ke verandering maakte scno , W F.j'JJ URG in h ·~ t
laatstgenoemde Gewest. De gewoone vCiblij lplanrs van het
Hooge Geregtshof W ilS de Stad LeeUW ftrdcl1. Doeil, 11'o:;\,"el
een 3alJzienIijk, en wel het grootfte gedeelte des L3 ,'ds den
PrinCe was toegeval1en, hieldt deez·:! Stad het nog m~t Spa11je.
'feil einde nu ' de 5tedën en D:!1rikttll van zijnen :l;;l: l:~ ! :g ,
door gebrek aan re g 's'Jerr:~Li!lf;C, geen r:a:lcel JllOg tCIl lij ,~eli,
fielde He Gr~af 'VAN SCIiOV\VF.~;nlJ;;G een 111'CUVI Ge,eg t ~!lOf in,
en gaf a~lI1 hetzelve lie Stac! F.aneker t~t- vablijrpb:itzc. V:iil
geen la'ngen duur, I1q;;th ~;Js, W:lS 's Graaven L~lld v00~J ij en
verhlijf'ia Frinlar:rl N'\i~ in h ·~ t b (~"en g;:t~G21;~ ,!e Jirlr ; 57 2
begonnen 's: Pr :::C<:11 zaak~11 2jd~xr m l~rkéliik" a Gt"iïV&~rCl te bopen .

K MP.m RQJ:i ,ES, l-le ~'" vria BiI~y,

hadc, b ij .'t(JI".?;-c;: ,

zesduiZend m:m l\Ia s:f,lároo~Tr oepe il g :: j]~ !;cn . Djt t:. i:dt deu
fchïik overfb:u rot de meeste Prinsgezinde Steden; di t:! VO Orts
haare pO'Jrteu 'loo~' den Spanj;lilrJ hadrlp n mOEt0'J opell": .'.
SCHOlJWJ:: NBIJR G
om het gevaar, ~mr!lI[!3 mogelij k was, tI')
Oii twijken. was lla den Z!!.ekant arg.ezakt~ (lil hadt in. het Vlek
Makk ulil ecneJ1 Scltl lls ~o:!, opwerp ::n. Hij kdocldc- dna!.'
mede een twee'J,Judig o oglÎ~lr.k : deels om uit zjjne ~:ei"be
den vijand het hoofd ((' l"tieqf'n: deels om i!1 a11"11 ge"211e eene
a ~ tercleur Opè l1 te llOdd<;,11 01)1 Ze.; te kbzen en na Hol;and te
kl1 nll~l1 vlllgum.
D'Je" de Schans kW~lD niet tot v()lkolîlCn~
heid; SCHOUWENTIUP G verliet d ~iJ z el 'lell, eer hij nog voltooid
was, uit ~'feeze voor de a~l1\1aGeri ng van dClJ z';gev!(renden
. lIeere VAN BILLY, en rl}imd ~ met ecn het Gewest. \Var 'er,
zeden, van hem geworden zij, in ons niet ;gebleeken.
Zie nOR ell HOOFT.
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ecn Dorp, in Friesland, in het Kwartier Ira"
onder de Grietenij flónzer,7J.el. De Vaart, tusrchen
de Steden Franeker en rtór!ffJ1J1, loopt door dit Dorp. Het
getal der Huizen is niet zeer groot; ook telt men 'er niet
meer dan dertien Stemdraagende Zaten of Boerderijen. Nog"
thans heeft SCtlraard zijnen eigen Leeraar , die onder het
Klasfis van lJolswerd en If/orkum behoort. Aan den Kap vall
eCll oud Gcil:oelte, wel eer toebehoord hebbende aan het Ge!lagt van AYLVA, leest men de volgende dichtregels
SCHRAARD,

IiJrgfl,

" In patria Bacchus puerili retate triumphutn
,. DllCit. et ex hederà fena vi rente gerit.
,. Nee portatlls reql1is, fcd on us matresque viriqlle,
.. Dutn fubeunt, late tympana runea fonant."
Wel1te de bedoeling zij van dit zonderling Opfchrifc aan een
Kerkgeil:oelte, bekennen wij niet te vatten. Van ouds ontmoette men te Sdraard een Stins of Slot, Ayll'a - State
genaamd. In den Jaare 1500 woonde op dezelve Jonkheer
SJOERD AYLVA, die, bepevens eenige andere Edelen, voor.
flanders der Frierche vrijheid, het bevel voerde over het Le_
ger voor Frander, ten tijde als de Hertog van Saxen daar
binnen belegerd wierdt.
Zie Tegenw. Staat van Friesland.

SCRREVELIUS, (TIIEODORUS) gebooren te Haarlem, in den
Xanre 1572, hadt, in die Stad, eenigen tijd, den pOSt vall
Raad In de Vroedfchap bekleed, wanneer hij, bij de verandering der tijden, in den Jasre 1618, van deeze waardigherd
wierJe verlaaten. Dewijl hij een man van meer dan gemeene
geleerdheid was, en vooral in de Taaien zeer ervaren, belette
deez'! afzetting niet. dat hij den post als Rektor van het Latijn[óe Schoni, w;Jlken hij reeds lang bekleed hadt, bleef
behouden. Niet lang. evenwel, bleef hij in het Schoolbe"duu. De wijze s op welke hij hetzelve verloor, wordt,

door hem zelven, aldus verhaald.
Ondet
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Onder andere veranderingen. welke. naa het eindigen en
vastltellen van het DordrechtCche Sijnode, voorvielen, was
ook de hervorming of verbetering der Schooien. Aan de
broederen van het Klasfis was deeze. door de Afgevaardigde11.
van he, Sijnode, 3lmbevolen. Zij hadden dien last niet onte
vangen, of, ra gader met de Ouderlingen der Haarlemfche
Kerke, vervoegden zij zich bij Burgemeesteren om verlof,
Jat het bij een roepen van de Schoolmeesters, en om onder~
zoek te doen omtrent derzelver regtzinnigheid , aangaande de
vnstgeftelde leerbegrippen. tt Leedt niet lang, of Heeren
lJurgemeesteren van Haarlem zouden, op den eenëntwintig.
tlen Januarij des Jaars 1620, door eenen Stads Bode, aan
SCHREVEI.IPS, mitsgaders aan de overige Leermeesters van hee
LatijnCche School, eene dagvaarding, bij welke zij voor hee
Klasfis , op het Prinfenhof vergaderd, ontbooden wierden.
Biunen geflaan zijnde, Ins men hem voor, de Akte van Toe~
fiemminge of Verbintenisfe. behelzende eene erkentenis en
aanneeming der Leerbegrippen, zo als dezelve, onlangs, op
bet Dordrechtfche Sijnode. waren vastgefleld. Het Voorzittend Lid hadc' niee volëinpigd met leezen , of hij vraagde.
" of de Rektor en zijne Amprgenooten de voorgeleezen Akte
,. met een goed geweeten en vrijen onbedwongenen wille
f ' konden ondertekenen ?"
De Akte behelsde, onder andere,
eene betuiging. dat men de Kanons der Dordrechtfche Kerk~
vergaderinge goedkeurde. en voorts beloofde, dezelve ra
verdeedigen en der Jeugd te zullen inprenten. Doch voor
;1:0 veel, aan den Rektor SCHREVELIUS, geen affchrift der Kanons ter leezinge was ter hand gefleld, verzogt" hij eenigen
.Iijd om zich te mogen beraad en. Eenigermaate reden van
zijn verzoek gaf hij door de Verklaaring. welke hij thans
deedt, " dat men, zijns oordeels , de Velborgenheden der
" Voorbefchikkinge van alle Eeuwigheid, met den aankleeve
.' van dien. veel liever hadt in eere te houden, dan deze!.
,. ve nieuw$gieriglijk te doorfnofFelen, of met ongewasCchene
.. handen aan te tasten; als mede, dat eene nederige on wee"tendheid beter was dan eene roekelooze weetenCchap.
Zulk een antwoord en verzoek, als geenzins vallende in den
fmaak der tijden, in welke men eene onvoorwaardelijk Ver_
ldaa.
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klaaring vorderde, deedt terltond, Ilangaande zijne regtZtnUlg.
h-eid in de Leere. eenig vermoeden opvatten. De lIgting.
evenwel, welke vee1en den Schoolleeraar tOedroegen, gepaard
met de redelijkheid van zijn verzoek. waren oorzaak. dat
bem zes wecken, om zich te beraaden, wierden toegellaan.
Dien tijd verl1reeken zijnde, verfc3:~en SCHREVELlUS, van
nieuws, voor bet Klasfis , en toonde zich bereidvaardig om
rekenfchap van zijn geloof te willen geeven. met nevensrrevoegde aanbieding om de Sijnodaale Kanons te ondertekrnen.
Geene andere verwagting voedde hij, of deeZ'e aanbieding zou
'Van de daadelijke aanneeming agtervolgd worden. Doch de
zaak viel anders uit. De Leden van het Klaslls, om redenen,
welke, in 't vervolg, eenigermaate, zullen blijken, voedden
eenigen agterdogt, en waren vervnld met vreeze, dat hier
een Slang onder het gras verborgen lag. Immers zij weigerde11 de aangeboodel1e Ondertekening te aanvaarden, en bevolen
de zaak aah den Haarlemfchen Kerkenraad'. Een harde fchok
was deeze voor het gemoed van SCIIREVELIUS. Ligt doorzag
bij de gevolgen deezer weigeringe , en hoe dezelve op de
verlaating van zijn Ampt konde uitloopen. Uit liefde voor
zijne leerlingen, vOOr zijne kinderen en voor tijne Geboortenad deedt hij al wat mogelljk was, befulanooar met een goed
Geweete11, om dien !!edugten fiag te weeren., Hij zelve beri~p
zich op zijne onfchuld cu op voorheen gedaane dienllen.
Zijne vrienden, met 's mans lot begaan, fpraken voor hem een
woord ten hes te. Alles even vrugteloos. Drie dagen befieed.
de de Ketkenraad aan overleggingen en raadpleegingen , om
de z113k ten bedoelden einde te doen uitloopen, en bragr dezelye" naa verloop van dien tijd, voor Btlrgemeesteren; wel.
ke, eerlang, SCIlREVELIUS op het Stadsbuis onthooden, en,
door d~n mond van het Voorzittend Lid, het volgende Von_
llis deedt'.n aanzeggen: "Dewijl de Kerkenraad over u niet
" voldaan is; dt:wiil gij dert burgeren niet zeer aangenaam,
" en bij zommige Ledemaaten der Kerke verdagt zijt, en ook
" aan de Stad weinig nut kunt doen: daarom verlaaten wij
" u van uw ampt, en beveelen II te vertrekken, werwaarts
" gij wilt."
Naa
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Naa het fchoolbewind den tijd van bijkans vierëntwintig
jasren , met grooten lof, bekleed te hebben, wierdt SCHRIlVEafgezet. Om
LlUS aldus, onverhoeds, van zijne beJieninge
fhooide men
gecven,
aan deeze behandelinge eenen glimp te
gereisd zijnt
Bf'ah/m
na
tijd
uit, dat de Rektor, op zekeren
hadt, tot
vrijheid
,
Befiand
het
nde
geduure
elk,
toe
de, waar
de vijanden was overgeloopen, en met de Jefuiten heimelijke
gemeenfchap hieldt, tot nadeel van Kerk en Stnat. Daaren.
boven befchuldigde men hem van ketterij, van fchijnheiligbeid, van afval van de wa:lye Leere. Zommigen firooiden uit,
dat hij zich uiterlijk als een lIervormde aanflelde , doch in
zijn hart h,~t Pausdom was toegedaan. Doch SCIIREVELIUS
zelve en de Remon!1rancen van dien tijd meenden de waare
oorzaak van den opgevatten haat te moeten zoeken in 's Mans
gemaatigdheid. Cit de boven gemelde Verldaaringe is reeds
gebleeken , dat hij een vijand was van fioutmoedige bepaalingen omtrent duistere leerbegrippen. Nog Vroedfchap zijnde.
was hij, bij de ijverige Contraremonfiranten, in verdenking
geraakt, om zjjne gemeenzaamheid met eenigen, die bij hen
verdagt W2ren van onregtzinnigheid. Daarenboven hadt hij,
in de gemelde hoedanigheid, zich gevoegd bij die gemaatigde
Regenten, welken de fcheuriog ln de Kerk te Haarlem en
elders tegen den borst fiondt, en die, aan de Befluiten der
Hooge Overheid, tot rust en vrede der Kerke, de kragt van
eeoe Wet zogeen te geeven. Dit, meenden zij, was de waare
reden, om welke zijne vijanden hem thans d~n voet dwars
zette den • en zijn verderf bewerkten.
Naa dat het Vf)nnis der afzettillge over SCtIR.EVELTUS geveld
was, liet men hem nog vijf maanden in het fchoolbewind,
tot dat men eenen anderen in zijne plaats verkoozen hadr.
Thans vertrok hij met 'er woon na Leiden. Hier maakte hij
zijn werk van het onderwijzen der Zoonen van de lIcerell
van {)BDAM en SCJUGE N, en van eenige andere aanzienlijke
Hollandfche Edelen en voornaame Leidenfche burgers. Op
ve~zoek der Ouderen, woonden de Jongelingen bij hem in
h:llS. Inmsfchen kwamen de IJa-arlemfche Predikanten tot gunfilger gedageen omtrent SCIIREVELlUS, en [oen den zi:::h genegen,
om met hem te verzoenen; die zich, van zijnen kant, d~artoe
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toe insgelijks gereed betoonde, Thnns boodt de Wethouóer
fc.hap van Leiden aan onzen SCHRIWELIUS het R.ektorfchlJp
aan, in het School van haare Stad f 't welk hij gewillig aan.
nam, en voorts bekleedde tot in den Jaare 1642. Thans den
OI:14ierdom van zeventig laaren bereikt hebbende, vcrzogt bij
zijn ontnag, en met een om van zijnen Zoone " CORNELlUS
$CHREVELJUS, te worden opgevolgd;, 'e welk hem wierdt toegefiaan. Hoewel 't zich, ten eenigen tijde, dns gunftig niet
liet aanzien, eindigde onze Grijzaart zijne dagen in rust en
vrede.
Zie THEOD. SCHREVELIl Har!emum,
en Diatribe ScholafliclI; BRANDT,
/JiJI. der Reflmnalie.
Q

SCI'lRIVlRtUS. (PETRUS)

volgens zommigen, met weglaating

van de letter H, SCRIVERlUS, hoewel, onzes agtens, de eet-

fie fpelding voor de echte moet gehouden worden, als zijnde
zijn Doopnaam geweest PJETER SCIIRYVER. Hij wierdt gebooren te Haar/em, in den Jaare 1576, zijn Vader was fIENDRnt
SCIlRYVER, Amfierdammer, va.n geen onaanzienlijk geflagt.
Deeze, kort naa dat zUn Zoon zich aan de LetteroefFl!ningen,
lot welke hij, van de kindschhdd af, een brandenden lust
gevoelde, hadt toegewijd, met der woon na- d",Pe-,-d/111f
wedergekeerd, liet hem over aan de zorge van den broeder
zijner Huisvrouwe , die geene kinderen hadt. Zo ras de Jongeling de noodige vorderingen hadt gemaakt, om van hooger
onderwijs te kunnen voordeel trekken, zondt hem 'zijn Oom
na 't Hoogefchool te Lez"den. Zijn plim hieldt in, om hem
zich op de RegtsgeJeerdheid te do,~n toel~gge!l. Doch de
jonge SCHRIVERIUS voedde eene andere neiging. De Dichtkunde
en de Geleerde Taaien trokken dermaare ·~jjne aandagt, dat
hij zich meest geheel aan d:!zelvc ove:;gnf; m~akcnJe voorts
weinig werks van de beoeff~nillg der Regten. Van hier d~t>
llij ook den Trap van 't l\lcestelll:lJ~p niet heeft beklommcn.
Welke de reden zij, waarom hij geen Hoogleer:l:lrsgefroelre
heeft bezeeten, hoewel hij daar toe de noodige bevoegdheid
bezat, is ona niet gebleeken.. Mislèhien wierdt zulks hem
niet
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niet aangebooden; en dan kan de reden daar van geweest
zijn, 's Mans verknogtheid aan DE GROOT, HOGERBEETS en
andere Voorfianders van den tegenprinsgezinden Aanhang. Van
deeze verknogtheid gaf hij eene doorllaande proeve, door een
zeer geestigen inval, wel waardig hier verhaald te worden.
Terwijl de twee gemelde Staatsmannen, in 's Graavenhage,
gevangen zaten, woonde ~CIIRIVERIUS te Leiden, alwaar hij
een ampteloos leeven leidde, zijnen tijd t1ijtende met het vervaardigen van Oorfpronklijke Werken, of met het uitgeeven
van oude of laatere Schrijvers. Geduurende het gemelde tijd.
fiip hielde hij zich onledig met het vervaardigen van eene
uitgave dt:r Dichtwerken van den vermaarden JANUS SECUNDUS.
Al lang was hij op middelen bedagt geweest, om den gevan.
genen, van 't geen thans in Holland omging, eenig uarigt te
doen toekoomen. Thans verzon hij het volgende middel.
Onder het drukken deedt hij, in de Proefbladen, eenige re..
gels van zijnen Dichter wegvallen, en vulde de ledige plaats
met dichtregels van zijn eigen maakzeI , bevattende de zaaken.
welke hij zijnen vrienden wilde mededeelen. Voorts deedc
hij de Bladen, welke het geheim bevatteden , in zulkervoege
innaaien, dat ze, onder het affnijden, niet geraakt wierden,
maar geflooten bleeven. Aan HOGERBEETS en DE GROOT zondt
bij ieder dusdanig een AfdrukzeI. De bedoelde Dichtregels
waren de volgende:
" Nefioris examen tardum efi, longumque gubernal;
" Limen ad offenfum fubfiirit iél:a nave.
" Seria Liligeri ju vat indignatio Regis,
" Rt facie hue aliquid moms in urbe tua.
" Spernituf interpres faéter hie, Gradivus amatur;
" Et terquinque duces, fi numerentur, erunt,
" Hrec retro quosdam fua vertere lumina eogunr.
.. Si qua fides diétis, jam cito finis eric.
" Talia legati I1eétoridum refponfa tulere.
,. Quos pronos caufre fcito favere ture.
" Conventum patria! mox noara Batavia cerner,
" Quindecimum dcderis tu mod6 Jane diem.
" Tune de judicibus eertum ea difponere Vefiris."
De
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De zin deezer DichtregeI.en kwam, hoofdzaak~lijk, hier Of>
neder " dat het ondervraagen van den Advokaat JOHAN VAN
" OLDENBARNEVELD traagelijk voorrging; dat men nog iet!'.
.. goeds hoopte van het misnoegen des Konings \'311 Frank" rijk, wiens Gcz:mten de zaak der Gevangenen ijverig wa" (cn toegedaan, en die tot am woord hadden bekOOinen, d:l t
" men fchfelijk met de zaak voortgang eu aan dezelve ecn
,> einde zoude maakcn; dat de Staawn van Holland op den
" vijftienocIl Jlnuarij zouden vergaderen, en alsdan gewisfe" lijk Regters Over de' Gevangenen zouden benoemd worden;
" dat de Predikailten
Leiden veragt wierden; dat men
,. ficrk van Oorlog [prak, en het. getal der Legerhoofden be,. paald was; dat de ber.óerte, onlangs te Rotterdam voo.·
" gevallen, eenig nut zoude uitwerken."
DE GROOT. welken de, leeslust zelf in den Kerker was gevolgd, hadt het Doek niet ontvangen '. of hij Ilam het bij' de
hand. las het, en ontdekte het geheim. SClIRlVERlUS hadt
hem, en zijnen lOtgenoot, tevens eenige middelen aan de hand
gegeeven, om nieuwe berig ten te ontvang~n. Van deeze bediende zich DE GROOT. Doch 1I0GERBEE.TS, hooger bejaard
en niet zo luchtig van geest, leidde het Buek ter zijJe: wesha!ven SCIIRIVERIt:S hem eens en andermaal liet vraagen, of
hij het Boek bade gelee zen l el1 hem daar toe erofiig deedt
aar,fpooren. Doch dil: verwekte lIgterdoi\t, en was oorzaak
(lat hem het Dichtwerk wierdt afgevorderd; waar op, bij
~andagtige leezing , de welbeleide vond ol!tdcke wierdt. Ge~1l
leed, nogthans , wedervoer deswegen SClllCV::R[VS, maar wel,
wanneer hij, eenigen tijd daar naa, Ol,(;er het afbeelJzel van
JlOGERBEET3 een Latijnsch Bijfc~rift gefh'IJ h"~)!)('ndc, vf;rmeldende, in 't kort, 'sl\1ans daaden, in den lanUien dic1ltfcgel
vrl1~gde, " waar nu het loon van Z,) vldc vcrdicnfien bl~c
" ve?" 1I!j wierde deswegen in etllC GelJbol;'te van tweehonderd Guldens beQngen, wdke hij zich bij Pandillg of Exe.
$:lItie liet afhaalen; laatende zo veele van ziine Boeken vcr~
lwopen, als de gemelde fomme bedroeg. BoertrOl:e z,ide
hij " dat zijne Uoeken de fchuld h3dden, en da~,:,om ook
" moesten lijden." SCHR!VERIUS verloor het gcbru,l;: van zijn
gezj~t ~ eenige iaaren voor zijnen dood J wi:lke voorvid Ïll

te
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den Jaare 1660; het vlerënraclltigfl:e van zijnen ouderdom.
In zijne Htflorifche Belch"i) ving , te vinden agter het Oua.
Ratavia • ontmoeten wii de volgendè aanmerking, door hem
gemJakt, ter gelegenheid van de veroordeelinge der Remonllranten; waar uit 's Mans denkwijze over de Kerkelijke VergaJeringen duidelijk genoeg bn worden afgeleid: "Ik weet
" voorwaar uiet ", dus fchrijtè hij, " hoe het magh bijko.
;, men, dat alle; die de Sijnoden hebben beroepen, en bet. leidt, altijd hebben getrilll:Jpheert, en dl' beroepenen heb.
" ben moeten onderle,(gen. Macr Godt weef alle dingen."
Behalven de Aantekeningen op Oude Sch1ijvers, beeft SCURI_
VERlOS veel gelèhreeven, wt ophelderinge van de Vaderland"
fche Oudheden.
Zie ZWEEltTIl AthenlC BelgiclC'

SCHRYVElt, (!{ORNELIS) eerst Kapitein, naderhand Luitenanti
Admiraal van Hulland cn Wcsrfricsland, wordt, in 's Lands
Gcfchiedenisfen, met lof vermeld, v:1o wegens verfcheidel1
kloeke daaden tegen de Ihrbarijfehe Roovers, in de Middel.
l:mdfche Zee verrigt. Hij volvoerde dezelve in de eersrge.
melde hoedanigheid; zeden zijne bevord,.ring, naa het fluiten
van den Vrede, om welken re bewerken hij dotJr 's Lands
Sranten wierde gebruike, hadt hij minder gelegenheid om zijne
Iüij;;sd;:pperheid te oefft!nen. Van wegen de aanhoudende
Knaperij:m der A:gienjl1t11, CH de daar uit ontlbande belemmering van dcn Nederlandfchen Scheepvaart, zonden 's Lands
Staatcn, in den Jaare Iï24, den Schout bij nacht GODI.N, met
eenige Oorlogfch::pcn derwaarts, om over den ·Yred e te hail_
del~ll. Als K3pitcin voerde KORNELIS Sl:llRY\'&R bet bevel of'
cen dier Schepen. Doch vermids de Yrcdehandeling gC€nell
voortgang hadt, benomen de onzen tot wcderwraak op de
wuflÎcke handej{l~orders. SCHRYVER, in de maand Junij, op
de hoogte van Kaap S. Vincent, een AlgierfCht:n Kaaper van
zer,ëndertig Stukken Gercnut ontmoetende, tastte het aan, en
maalne 'er zich 11Jeester van. Nog in dat zelfde jaar, in de
maand Oé1ober, eenen anderen Kaaper omd(;kc hebbende,
lnaakte hij 'er jagt op. Doch deeze ontkwam hem door harJ
XX VIl. DEEL.
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zeilen, in zulkervoege , nogthans , dat hij 't bij Tetuan moest
op ftrand zetten, aiwaar hij den brand in zijn eigen fchip flak.
Twee jaaten daar naa wierdt de' Vrede met Algiers gellooten.
Geduutende den OorloS' hadden de Roovers een goed aantal
matroozen en andere fchepelingen van de NederiandCche fchepen genomen, en tot flaaven gemaakt. 't Liep aan tot in den
Jaare 1729, eer 's Lands Staaten mhldelen te werk flelden,
om deeze ongelukkigen te losfen. Aan den Heere SCHRYVEil
wierdt dit werk toevertrouwd, en hij, met drie Oorlogfchepen', derwaarts gezonden. Ter bel1emde. plaatz-e zijnde aangekoomen, maakte hij flraks eenen aanvang met de onderhandeling. Gcduurende dezelve zag di! Ileer SCIJRYVER, in de
maand }unij des gemelden Jaars, op zekeren dag, twee Nederlandfche Oostïndifche Schepen de Ree van Algien nade.
ren, geleid door vier Kaperfchepcn van die Stad. Het waren
uitgaande Schepen, en bleeken hem, bij n~der onderzoek,
genomen én opgebragt te zij.n, onder het voorwendzei dat
de Bevelhebb\!rs geen Algierfche Pilsfen hadden kunnen toonell.
Verontwaardigd over de~ze handelwijze, vervoegde zich de
Heer SCHRYVER .bij· den Divan of Raad, om de onbillijkheid
der bemagtiginge te bewogen, en de losIaating te bewerl,en;
hij vertoonde, onder andere redenen, dat de OOSlïndiCche
Schepen ,. geel) bijzondercn eigendom zijnde, maar aan den
Staat hehoorende, geene vrijpasfen lloodig hadden.. Te vet,
intus[chen, was de buit, thans binnen gel1eept, dan dat de
Divan zich nlet 25-ulke r~denen zoude laaten afzetten. Spree.
kende op een hoogen toon. Doeg dezelve geelle mindere
dreigementen uit. dan de Schepen, nevens derze!ven laadin.
gen, te zullen verbeurd verklaarell. Veele moeite ];ostte het
den Kapitein SClIRYVEIl, om de Leden van den Raad eenigzills
te doen aan de hand koomen. Eindelijk, naa lang en verdrietig onderhandelen, gelukte het hem, het ontfJag te bewerken, voor de helfe van het gemunt geld, welk zij h:nnen
boord hadden; dit bedroeg eene fomme van hondcr ... .leVclJ\!Gdertigduizend Guldens. Naa de bedongene penningen rc hebben afgeleverd, vervolgden de Oostïndir.:he Schepell hum e
reizet en keerde de Kapitein SCHRYVER. met de vrijgekogte
Slaaven, eerlang na het Vaderland te rug.

Naa
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Naa het tJuiten van den Vrede met Algiers, haddën 's Land,
Staaten den Oorlog met den Koning van Marokko nog om
Jlanden. De Kapitein SCIIRYVER, in het yolgende Jaar 1730,
van !}f~uws i bij en in de Middeland[chc Zee kruizende, hade
nu wederom hd geluk; een aanmerkelijk voordeel te behaalen. Il;j ontmoette, naamelijk, een Sa/eejèhen Kaaper, onder
de Vlag hebbendt! een IIollandsch F'luit[chip, met zout gelaa~
den, welk hij ge;;omen hade, en Waar mede hij thans koers'
zette na de Barharijfche Kust, Zo ras onze moedige Kaphein
den' Roover onder het bereik van zijn Gc[chut hadt. geeft
hij hem de Jaag, en nO;Jdzaakt hem te t1rijken; doende ~oores
het Kaaper[chip te Kadi>;; opbrenóen. Vcrfcheiden zijner land.
genomen, die reeds de Oaavernij voor oog en hadden, \vier·
den dus wederom in vrijheid gefield. In 't volgende Jaar
1731 deedt de Kapitein SCflRYVER, andermaal, eenen ragt ua
Afi!,iers, ziinde derwaarts gezonden door '8 l.ands Staaten ,
deels om Slaav~n, welke 'er nog gevangen wierden gehoud'.!n,
te los[en; dcels, om den Vrede, in den Jaare 1726, door
hem met den voorgaanden Deij gelboten , thans met den Deij
t.BDY BASCIIA te vernieuwen tn te b..:krugtigen. Zinrs dicll'
lij J deedt de Heer ~CHRYI'F.R nog ver[cheiden audere tagten ,
klom, aIJengskens, op tot hooger rang, en. eindelijk, toe de
aanzienlijke waardigheid van Luitenanr -Admiraal van Holland
en Wescfrfesbnd. D'! Hecr SCIlRYVER heeft eene Dogter naa·
gela~[en, gehuwd aan den Heere J. F. D'ORVILLE, Schepen en
Raad van A . lIjlerdam.
SCHUDDE.IlEURS;

z:e

SIMONSflAVEN.

SCHUDDEIlEUIlS', eéne Buurt of Gehtrgt, van eenige weinige
Huiz·cn, op het Zeeuwfehe Eiland Schouwen, een groot half
uur pmns; ten l'\oorJen van de Stad Zierikzee, in geen on·
vermaaklijken oord gelegen. De Kermis,- welke 'er juulljks
wordt gehouden, lokt derwaarts zeer veele jonge lieden uit
b~t omliggende land.
SClHJJLENBURG,

een oud Adelijk Huis of Kat1eel, in Cel.

derlarl{J, onder het Kwartier van Zulfen , meer bt!paaIJeIiJIr·
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in de H(Jagheid en Bannerij van 'nsc~. De grond', op wet·
l:ell het Gcrrigr lc;;t, is op eene hoogte, aan de Rivier de
'lSfe!. Naast het geblJUW, w.::!k zeer oud is, naat een dikke
vierkante Toren. Een Rentmeester, die bet ampt van Rigtcr
over de onderhoorige Land.::n bekl.;edt, van weJcn de Rekenkam;:r des Kwan;e[s, houdt aldaar z.ijn verbiijf. Even als de
meeste andere Adclijke Geftigten, ten pratten Lan;;e, bede
ook Schuilel1burg voor vij:mdelijke aanvallen bloot gefiaan.
Van wegen den Spaanfchcn Koning maakte 'cr zich de Ad.
minmt VAN ARRAGON me~stcr van, in het heettle v~n den
Spaanfchen Oorlog, in den J.. a-c I,'i9~l. 1"1lJFHIK VAN DonT
lag tO~Il, m~t een Vaandel Kncgu!ll, binr.cn ht;t ~lot in b\!-zetti::g.
SCnUJLE'-"Bt:RG. (}o.\:-<) gebooren in GfOllil';"crTand, ell.
van WfgW dat Gewest, Afgevaafll:g,;e Ier V çr~\aderillge v:m
de Algemeene Staaten , tCIl tijde wanneer mcn, in d\!11 ]aare
1661, over het voortzetten \ an den Oorlog of het Ih:irOl
nn den Vredo.) met PortlIgal, in or.d~rha:;dditg was. \'GI·
gens bel1uit der S::.uten van St,UI en Lande. en den I:sr,
dicr.svolgens. hem opgedraagen. was hij bcho,lden. f"r Hooge
Staatsvcrg::tderinge, tet;cn het fluiten van den Vre,Je te !leüIl1Ien. l'\'pj!;lhans ovcrtradt hij dien last. en v(J~~de zich hij
de Provincien H(Jllmid, Uttec,it, Ft ie)!and en (h erijs./et, die
zich voor den Vrede verklaarden: we~halven deleive, iu de
mr:::nd Augustus, I!:cfiooten en getl keliJ wierdt. Groot mit';noc;en behaalde hier door SCIlUILENIIURG bij zijne Lastgevcrs; tcgen wier vervolgingen hij ziLlJ evenwel, een tijd
lang, wü,t te dekken, met het gczag van li oHane!. 't Welk.
evenwel, niet beletten konde, dat hij, naa verloep v;,n ccd.
gen tijd, vnn zijne Ampten wierdt verlaaten. Or.rustig van
i'1borst en heerschzuchtig va!1 aart zijll-de, wi~t SCHL'IL'è~_
llUilG zich kwa~lijk te fchikken tot het bedrîjvclooze lt;e :en.
T2f gelegenheid van een gefchil, IUsfchen de Heeren \a1 èe
OmmellinJen en die van d~ St:ld. warm de gemoederen lbns
eenigzills opgezet, en, uit dien hoof,!e, \'!).)f het af>,'.!zc~tc
Staa:slid, de ;jjd~n niet ongunfi:g tot het aamvcnden v~'1 Pu()si!lgen tot herLlcl. Eerst vervc;~gde zich SCllL'lLE)'KllG bij
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verfcheiden n:Jrgeme"HC~rs en R~aden der Stad, met h:lof(ell
en gefchcnkcn, dC:le!ven traglende over te ha~t!c'n a'n zijne
berl1elling te hevc"Jeren. Niet zeer !!e!uni;; flaagde hij hier
in zijne 'Ünderneeming: wcsh~il'cn hij de to(!v!ugt nam tot de
Bouwmeesters en OIJerm~\1s of Ohrli\!d~n deI Gilden. Naa
31voorens. bij deeze, ziin bekl~('; gedaan te hehben, over het
onregt, tegen hem geplrcfd, in de omner.:r.!rg van zijne
Ampten en Waardigheden, bei'on h:j br.:ed uit te meeten verfcheiden mishruiken, ilJ de Rer.;ccl'ing ingefloopen, I1rijdig
met de Grondwetten, en de Vrijheden en V(lorrertcn der Bur_
geren, en die. ge\l('lglijk, herfielling llooJig hadden. Deeze
opl1ooking hadt de bedoehi:) uitwerl:ing'. De Bur~,erij, van
cl\! aangevoerde redeneu de lucht gekrcci;cn hebbcDJe, en
tot de vereischte hoogte zijnde opgewonden, lkp eerlang te
wapen, en vervoegde zich, met Verzoeklchriften. bij de RegeerÎng; die, van wegen de zwakheid der Krijgs'Jezwinge,
in vergclijkin;,: der gew2pcnce Hurgers, zich geno'ldzaakt
wnde te bd,ken, eu de bc'gcerde hcrfle!hr; În te willigen.
Doch, cla::r het SCIIUlI.f.l'iBlJRG voornaameiij', om te dom
was, dc Gemeente liet z:ch niet te vrede fl~.len, voor dat
de Akte, bij welke hij tot de Regeering onbe1:v:aam was verklaard, zo veel de Stad aanging, was ingetrokken. Dit dee,lc
hem de hoop opvatten, in zijne waardigheden, eerlang, te
zullen heriteld worden. Doch in deeze venvagting wierde
hij te lenr gefield. Zints het bcdMren de; ]ongfte opfchuddingen hade de RegeerÎng der Stad h~nr gczng hervat, en
St:IlUJLElI<BURG, welken zij vcrdagt hieldt v:m een ontwerp
tot nieuwe bcweegiu.gen. door twee Soldaaten, iu zijn hnis
(loen bewaaren. Volgens den eisch der Ommelander Ileercn,
die op den kW1l1èfiooker [el gebeeten waren, zoude de Raad
der Stad nu hebben moeten overgaan tot het fiellen van Regtel'S, om zijne zaak nader te onderzoeken, en hem ter (lruGt!
te vorderen. Doch de WCthouderfchap, weetende dat SCHUjLENBURG ceu talrijkcn aanhang hadt. cn, uit dien hoofde,
voor nieuwe op[chuddjnJ~n vreezende, wierde hier door Van
frrcnger m~3tregelen te rug gehouden.
Onder dit alles hadt men zeer heimelijk aan de verflerldng
der Bezettinge bearbeid, met ltrnnisfe van PrinCe WILLE;>,! VAN
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NASSAU, Stadhouder van Frie;land en Gr0I1!11gen. Naa dat
Zijne Doorluchtigheid ilJ de Stad was gekoomen, en zich
aan 'c hoofd der gewoone Bezettinge hadt gdleld, Zllg men,
onverwagt, een goed getal Kllegten en Ruiters de Stad binnen
trekken, en zich van de voornanme Posten en Wagthuizen
meester maaken. Duidelijk begreep nu SCHUILENBURQ het gcvaar, welk hem boven 't hoofd hing. Den Stadhouder had~
hij"niet op zijne zijde, en, van dit veelvermogend ficunzel
ontbloot, zag bij zijnen naderenden val. Zijn verblijf in de
Stad dus niet veilig oordeelende , fbk hij zich in Vrouwengewaat, omliep zijne Wagters. en verliet met een de Stad.
Eerst begaf hij zich na Brem~1J, en van daar na Mun(lel ,
welks Bisfchop hem vervolgens zijne befcherming toezeide en
in dienst 'nam.
Ter goeder uure, tot zijne lijfsbehoudenisfe, was SCIIUILEJ'\BlJRG uit Grodngen geweeken.
Zo raS eenige l100dige
verrigtiugen, welke vooraf moesten gaan, zulks geheugden ~
wierden over hem achttien GedeligecrJc of Gemagtigde Regters, uit d~ Stud cn de Ommelanden, aapg~ileJd, welke, tcn
overnaan van den StaQhouder van het Gewest, de zaak der
Gevlugten zouden onderzoeken, en daar pvru: uitfprllak doen.
't Liep ~,all tot èen denigfien December des Jaars J663 , eer
het Vonnis over hem gevdd wierde. Verfcheiden misdaaden
wierden hem in hetzelve ten laste ~eleid, onder andere, "dat
" hij oorzaak was geweest van den oploop, de plonderingen
.. en de onwet:ige Regeeringsverandcringe in den Jaare 16.57.
" en dn3r voer e~ne fruote [omme gelds hade getrokken;
,. dat hij 's Lands penningen verkort, en, tegen zijnen Eed.
" giften en gaaven h:ait ontvangen; dae hij, in de onderhar. ..
,. deling met POl tugal, aangegaan was tegeu zijncn last" een
" na.1cele van den St3at en van de Westïndifchc lVIaatfchappij,
" en dat hij, door zijne drifc om den Vrede te !luiten, niet" tegcnilaal.ldc 'cr twee aanz.icnlijke Provincien tegen fiern den •
" zo veel in hem was, den heilzaamen eendragt van den Sta3t
" gezogt hadt tc verbre,;·k"n; dat hij het voorilel van Hol" land, f\lakende de onderhandeling met Portugal, badt doen
" drukken en verfpreiden , en de Staaten van Stad en Lande,
" zijne Mecsters en Lastgeevers, in zekere zijne gedrukte

" Ver~

SCrIUILE1\i'BURG, (]OAN) enz.

23

J> Verh111d~ling,
fchamperlijk badt doorgelheeken; dat hij,
" la3t!l:elijk, m~t de Bouwmeesters en eenige Gcmngligden
" uit de Gilden, hatJe z:tm~ngefpal'lnen, en ~ <loor oproer,
" den Raad gedwongen om hem te hcrf1:ellen, bij welke ge" Iegenhcid hij tevens hadt gefnoefJ, dat hij het leeven van
" eenige Heeren uit de Regeering in zijne handen badt." Om
alle d.:cze l1lbJll~dó:ll wierdt SCflUlLENBlJl.\G, bij Vonnis der
Rcgteren, veroordeeld.om omha:sd te worden, zo dra men
hem ir. handen zoude bckoomen. Bij mangel hier van, maakte men, met het ander gedeelte Vim L.ijn Vonnis, inhoudende
VerbeurJverklaaring van alle zijne goederen, terflond eenen
aanvang. SCflUILENIlURG bleef, zeden, in dienst de~ Bis.
fchops van MUl1(Jer, trckl:ende zijnen hant zo verre, dàt hij
een vijand des Vaderlands wierdt, en zijnen nieuwen Meester ~
toen deeze aan den Staat den Oorlog hadt verklaard, de hand
boodt tot het veroveren van vtrfcheiden Plaatten en Sterk.
ten, ja zelf hem eenen aanfIng op de Stad Groningen aanraadde; die, egter. geenell voortgang hadt.

Zie
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SCHULTETUS, (ADRAHA:ll) gebooren te Crunóer/t, In Si/ofte y
op den vierëmwimig!l:en Augustus des Jaars 1566, naderhand
Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Heidelberg , vordert alleen in zo· verre eene piaats in ons WOO"denboek, om dat
hij~ van wegen den Keurvorst van de Pal/z, wierdt afgevaardigd op het. Dordrechtfche Sijnorle, in de Jaaren 1613
en 16J9, en in de onderhandelingen, aldaar voorgevallen,
geen klein aandeel hadt. Veel goeds beloofden zich. in 't
eerst, de Remonf1:ramen van deezen Gedgelee-rde, als die niet
flegts, door zijne geleerdheid en naarfligheid, een grooten
roem beh91lld badt, maar om dat hem ook de naam naaging
van gemaatigdheid en verdraagzaamheid in godsdien!1:ige gefehiHl:ukken. Hunne verwagting wierdt bevestigd, om dat
llÎj ,. onder zijne minder zagtzinnige broeders, dikmaals van
vrede fprak, zelf niet zeer lang naa het openen der Kerkver.
gaderjllgc, in dezelve eene ReJevoering had( gehouden, beF fffff of
hel-
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helzende eene ernftige vermaaning tot Kerkelijken vrede
Doch SCH()LTETn fchijnt geen Man geweest te zijn, die zo)
vast in zijne begin zelen fiondt. dat hij, door tegenrpreeken
of omllandigheden, zich niet liet omzetten. Hij zelve erkent
~ulks, in zijn berigt wegens zijn eigen lee ven , daar hij ver~
klaart, in 't eerst te hebben gearbeid. om de Contraremonfirnnten en Remonftrnmen met elkander te bevredigen, doch
hier toe geeneD kans ziende, het rechtzinnlg gevoelen, uit
alle zijne vermogens te hehben verdeedigd.
En, inderdaad. meer dan eens hoorde men hem, met groo.
te hevigheid, zijn gevoelen tegen de Remonftranten uitbrengen. " Zij waren ", verklaarde hij in de tiende zitting, zints
hij den bovengemelden Vredezang gezongen hadden, " niet
f' waardig, dat het Sijnode met hun in ont1erhandeling tradr,
" Men behoorde hen niet te verzoeken, Om door hunne te.
" genwoordigheid deeze handeling ten einde te helpen bren~
" gen, maar hen veeleer uit het Sijnode te werpen, als beo
" fchimpers en lasteraars van die heilige Zielen (de Leeraars) ,
" die den Kerken zo groote dieullen hadden gedaan." In de
hevigheid van zijnen ij ver ging hij. dus voort: " Wij zijn
" gewisfe!ij k wel arme Zondaars, die Callen uuren, ja alle
"oogenblikken de hulp der Godlijke Genade noodig hebben•
•, Maar in die luiden ( de RemonUramen), heb ik, van den
" tijd af, dat ze bier gedagvaard en verrçheenen zijn, noch
" in hunne woorden, nuch in hunne werken. noch in hun
" gelaat, den minften druppel van godzaligheid kunnen m~r·
,. ken. Met hoeè~,nig een gemoed zij handelen, blijkt daar
" uit, dat ze, hoew'el van dc:n Voorzitter daar toe vermaand,
" de naam en der Godgeleerden, welke zij zo onberchaamde" lijk doorhaaIen , niet willen op~nb:laren. Zij oordeelen met
" geen go~d, maar met een kwaad, ja met een verdorven
.' geweeten. Daarom heeft men ze aan het oordeel Gods
" over te geevell, en aan 't believen der Hooge Overheden:
., (fi' oa. o'e met hu" hap-c'e~e!l, gelijk hunne onbuigzaame
'" h:lrc1nckkieheic '/erdll.:!lt." In den zelfden zin fprak ECHVT•.,.
1ETUS op een anderell tljd, heo ht:tÎgtcnue, " dat ze, doot
" hunne hardn.:kld,jheid, IDce:lwil en ongehoorzaamheid, het
~. geduld der Hecren Politiken en van het Sijnode lIlisbrui~.
" tea.

scnULTETUS. (ABRAHAM)

15

~,ten.

Zij konden, zeide h;j, de beiluiten tier Heercn Staa.
ten, hunner Af5evaardi.;den en van het Sijnode met een
" goed geweeten gehoorzaam en." Hier naa een kort verflag
sedaan hebbende van het gedrag der Remon(l:ramen, zints den
aanvang der Kerkvergaderinge, beOoot hij llIet te zeggen.
J' dat ze zich nict dan met lengenen , bedriegerijen, uitvIng·
" ten en wederfpoorigheden hadden beholpen; dat ze de be.
" fluiten en bevelen hUllner wettige Overheden en van het
,. Sijnode hadden verfmaad; dut het niet dienO:ig zijn zoude
" dat het Sijnode hUll verder te gemoet ging." Op een anderen tijd, fpreekende van de zekerheid der Verkiezinge, be.
weerde hij de noodzaaklijkheid voor ieder mensch, om ze.
kerheid te hebben van zijne zaligheid, doch eene andere 2:ekerhcid, dan, zeide hij, ARMINIUS verdicht hadt; vermannen.
de, voor 't overige, de Heeren ern1l:elijk, om toe te zien,
dat de gruwelen der Remonl1ranten geene plaats greepen in
hunne landen. Onder dit alles kreeg SCIIULTETUS eenig gefchil
in. het Sijnode, met de Godgeleerden, van Bremen in de
Kcrkvcf;radering gezonden; en liet zich, ten hunnen opzigte.
ecnige fcherpe uitdrukkingen omvallen; waar over hij, egter.
ll:derhand zijn leedweezen betuigde, verklaarende dat hij hen
hieldt voor opregte en godz3lige Leer3llrs. Toen het Sijnode
op het einde begon te loopen, wierdt SCHULTETUS, nevens
eenige andere Godgeleerden, gelastigd, om met den Voorzit.
ter en de Asfesfooren de Kanons van het Sijnode te nellen
en voorts aan de afzonderlijke Kollegiën rond te zenden.
SCHULTETUS overleedt te Embrlen, werwaarts hij, ter gelegen.
heid van het beleg van Heide/berg, de vlugt hadt genomen
€Il alwaar hij, zeden, tot Leeraar was aange!1:eld, op de~
vierëntwintigH:en Oaober des Jaars 1625, het negenënvijfdg.
11e zijns ouderdoms. Onder eene menigte Schriften, door
11em naagelaatell, wordt zijne Medulla Patru1lJ, of Merg van
.-je SchrifteIl der Kerkvaderen, meest geroemd.
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SCHUL TlNGlUS, ( KORNELn.:S) ge"onren te Steenwijk, in de
Previncie van OverijsI" , OllnrUlt h;!t mi';d~!l der Zestiende
Eeuwe, naa zich, volgens clçll fmaak zi>~r t!jJC:l. h de
\\1*begeerre en Godgeleerdheid te hebben r;COC~~!~.!, beklom
den trap van Licentiaat in de laatgenoemJe Wc,tc:;h:h'lp, en
wierde vervolgens aangelleld tot Regent van S, Llillrens - KolJegie, en daar Ilóla tot Kanunnik in d.:! S. llml.i::ókerk te Keulen. SCIlCLTINGIL'S was, in zijnen tijd, ecn der ijverigUe
Voorvegters van de Leere der Roomsch - Katholijke Kerk.
De Prote;tantell, vooral de Hervormden, ging hij te keer
met alle de wapenen, welke zijne bedrevenheid in de Ge.
fchilvoerende Godgeleerdheid hem aan d~ hand gaf, l\let
JOANNES C,~LVINtJS en PETRCS ;\lARTYR tradt hij, vooral, in
bet ftrijdperk. De vrugt daar van was zijn vermaard Werk,
't welk tot titel voert Bibliothcca Cathoiica et Or,hodoxa
cont/'a Summam totlus Theologictl! Cab'iniantl!, in bJlitu.
lion/bus Jo. Ca/vhd et L~cis C{J11Z11Jttni!-us Patr; JJJtlrtjl is
Comprehcnfce. Een ander Werk van hem, dienende ter verklaaringe van de voornaamlle Leeringen zijner Kerke, is voorbanden, onder den titel van Bibliothcc,~ Eccl~fiaJlica, fil1e

C1mmentariortmz SacrorullZ de cxpofitiolle II1ichatfs et Bre"icus Tom; IV. SCHULTINGIUS overleedt op den twintigllen
April des J::ars 1604. El.'l1 broeder van hem. insgelijks te
Steenwijk gebooren , PETRUS SCHUL'l'INGIUS genaamd, bekleed-

<te het Hoogleeraarampt in het Kerkelijk en Waerddlijk Regt,
en was tevens Penfionaris te Keulen.
Zie
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VAL. ANDREAS,

SCHl'I'PEN, (SIGISMUND) was een Bevelhebbér in dienst der
1'\ederlandfche WestÏndifche Maatfchappij, vermaard om zijne
verrigtil1g~n op BraziI. Naa dat hij reeds voorheen eellen
togt derwaarts gedaan, en, op de Porttlgeezell, verfcheiden
voordeden hadt behaald, zonden hem de Bewindhel,bers. anoerma31, na dat Eiland, in den Jaare 1646, in gezelfchap van
vijf bekwaame en aanzienlijke mannen, welken het bewind
van
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van Reg('eri~ge was aanbevolen; fCHCPPEN moest !:ct bewind
IJver Krij:;szaakcu voeren. J)\.:crn'~wa"rdig was, ten dien tijde, de toe11and der Nçderj,mderen in het Recif, al\V~ar de
PorttJgcczpn hen deerlijk bl'l)aauwden, en zij, hoewel in cen
,elèndigen fiaat, nog eenigw tegenfrand booden. De aankomst
dcr Vloot brag! aldaar den overvloed Vllll Mond- en KrijgsJ1oodwendigheden. Om de afvallige Portugeezen tot hunnen
pligt te brengen, olltving SCIWPPEN fira ks bével, om met
eenige benden tegen hen op te Wokken. \'erfch,~iden ma ..len
raakte IJij met den vijand handgemeen, doch md weinig voor·
deel, alzo zijn volk geenen ftand wilde houden, maar, op
d.:n geringllen tegenftrrlld. te rug deinsde. Met fpijt vervuld •
.en om aan anderen een affchrikkend voorbeeld te geeven.
velde SCHUPPEN, met eigen hand, eenen Vaandrig en verfchei.
dene Soldaaten. Vervolgens ontving onze Veldheer last, om,
met tweeduizend man, het land rondom het Redf plat te
(cheeren, en, door dit middel, het vernestelen aan den vijand
aldaar te beletten. Doch hier in ommOi.!tce hij zo veel tegenUands, dat hij, ten zelfden oogmerke, na het Eiland Tapa..
tiprl wierdt gezonden. lleter Daagde hij hier in zijne onderneeming. Alles wierdt aldaar verwoest en verdelgd, en tweeduitend Opgezeetellen over den kling gejaagd. Doch hij
vondt zich, eerlang, genoodzaakt, dat Eiland te verlallten •
en te rug te keeren na bet Recif, 't welk, uit eenen opge.
worpen Schans, door de Portugeezen, heevig befchaoten ell
deerlijk wierde gehavend. Uit 's Lands Gefchiedenisfen is be.
kend, hoe het. Eiland Brazil, eenige jaaren laater, te wee·
ten, in den Janre 1654, aan de p(jrtugeezen overgegeeven,
en door de Hollanders geheel ontruimd wierdt. Nevens WALTER VAN SCHOONENBURG en HENRIK HAAKS, hade SCllUPP;::N.
ten dien tijde, het voornaamlle bewind in qanden, zo in zaa.Iren van Regeeringe als van Oo~log. Bij bunne aankomst in
Holland frondt tegen hen eene menigte van klaagers op. Zij
wierdde befc1mldig-d, hun gedrag niet te kunnen verantwoorpen, zelf niet voor de redenen, w\,'lke zij aanvoerden, O!\1
welke zij het Redf en de andere verfierlue pla3tzen hadden
overgegeeven, g€enc voldoende bewijzen te kunnen bij bren.
gen. Even als de anderen, wierde, diensvolgens, SCIIt.:l'l'EN
in
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in hegtenis genomen. Veel viel 'er te doen, wie de anderen
moest vonnisfen. SCHVPPEN, als zijnde een KrijgsmJl1. wierde
te regt gefield voor den Krijgsraad in 's Graflver.hage. Deeze, geenen grond vindende om hem van lafhartigheid, vetl
minder nog van verraad, te befchuldigen, ftelde hem, n~a
eenige maanden zittens, op vrije voeten, met geene andere
firalfe, indien het dien naam moge voeren, dan' met verlies
van zijne Wedde, zints den tijd dat hij het Recif badt verlaaten.
Zie MONTANUS Brnji!.

(FRANcrscus) een deerlijk flagtOlf~r v:m
genallmden Godsdienfiigen ijver, zo ftrijdig met den verclraagenden Geest der Leere des Euangeliums, en een fchand.
vlek der menfchelijke natuure. Hij bekleedde het Leeraarampt
onder de Hervormden, te Deventer, in Overijsfel , in den
Jure 1599, en liet zlich, nu en dan, een bard woord ontvallen, tegen de Roomfche Ketk en der zelver Geestelijkheid.
Dit gekoomen zijnde ter ooren van zekeren Roomschgezinden burger, HENDRiK VAN ACHTERVELT genaamd, omftak
deeze dermaate tegen hem in dolle woede, dat hij het moord.
daadig beO uit nam, om hem zulks betaald te zetten. Hij vol.
voerde bet fuoad opzet, op Zondag, den eenëntwintigfl:en
]anuarij des geme1tlen Jaars 1599. Terwijl SCHVRRICHMAN.
op dien dag, naa bet eindigen der Leerrede. van twee zijner
vrienden verzeid, na zijne wooning wilde wederkeeren,
wierdt hij, van den mOClrdzieken ACHTER VELT. van agterell
onverhoeds. aangevallen. en, met een twecfnijdend mes, in
uen nek dermaate gegriefd, dat bet moordgeweer , Ge tong
aanrnakende, ten monde uitkwam. De Leeraar viel tl:raks tcr
:aarde, en overleedt. niet lang daar naa, aan zijne wonde.
De moorden'l~r nam firaks de vlugt; doch de Dienaars van
llet Geregr, hem te paerd volgende, agterhaalden en namen
'hem ge~·~mgell. Vergeefs zogt men, door pijniging, hem te
l1oo(l;;a~ken om zijne opfl:ookers tot het gruwelftuk te noemen. Hij bkef 'er bij, uit e gen beweegtng en buiten iemands
'!.;enl1Ïs het fdc gepleegd te hebben, om geelle andere reden,
dan
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dan om dat de Leeraar tegen den Paus badt gerproken; noe·
mende voorts zijn bedrijf een werk van verdienfie. Dit niet.
tegenf1aande verwees het Geregt den moordenaar tot dQOd..

firaff<!.
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SCI!UUR~IAN, (ANNA II1ARIA) is eene der beroemdlle Juffer;;
van de Zeventiende Jo:euw geweest, zo wel door de veelvuldige en verCchilIende lakken van geleerdheid en frllaije konfien,
waar in zij uitgemunt, als door de ongemeene zedigheid,
welke z'j altoos behouden heeft, in 't midden der openbaare
toejuichingen, welke zij van alle k::nten ontving. Zij was uit
cene edele familie, zo wel van Vaders als Moeders zijde,
gerprooten. lIaar Grootvader FREDRIR SCHUURlIAN was getroulVd in de familie der Graven VAN LU~IEY, en week, ten
tijde des Hertogen VAN ALBA, na Antwerpen. Zijn Zoon,
insgelijks FREDERJK genaamd, zettede zig neder in het Land
van Neuburg, en huwde in den Jaare 1602, met de Dogter
van cen Edelman van het Land van Keulen, DE HARF genaamd; hij was door zijne Vrouw overgehaald om den Hervormden Godsdicnt te om,helzen, waar in zij zelve onder.
wee zen was door fiueER, dIe de Hervorming in het Land
van Km/en predikte, onder het gezag van den Aartsbisfchop
I1ER~IAN, in den Jaare 1543.
Cit dit huwelijk van FREDRIK SClIUUR:\IA!'f, en van EVA VA:Il
nARF, wierdt ANNA :.\IARIA SCIlUUR~lAN, den vijfden November
1607, te Keulen, gebooren. Zij gaf al zeer vroege blijken
van een zonderlingen geest, en ongemeene talemen, welke
zig mee de jaaren fieeds duidelijker ontwikkeldeu, en zlg
allengs zo fchiuerende verwonden, dat men haar het wonder
huarcr Eeuw g'tmoemd h>:(:fe. 1'o[n zij drie Jaaren oud was ~
konde zij ver!l:aanbaar en onderlcheidenlijk leezen , zond.:r
dat 'er eer:e meer dan gemeene vlijt aan l,Jaar onderwijs was
tI.! kost gelegd.
Op baare zes jaaren kor:de ANNA MARIA SCHUURMAN met
de Schaar en bet Pennemes allerbande voorwerpen, en zelfs
tckcnlh:!;jes, [nijden. Met haare jaa.ren groeiden haar begrip
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en talenten. in dezelfde evenredigheid als dezelve tig vroeger
dan naa gewoonte vertoond hadden. Zij toonde welhaast eene
overheerfchende zugt om alle&' te leeren , en al wat konstig
is uit te voeren, en men !Jadt nooit een voorbeeld gezien
van e.me Leerlinge, die zo g-elukkig !laagde iu alles, wat men
naar voorleide, of wat zij zelve goedvondt te onderneemen.
Haar bc!!'rip was ten uiterlren vaardig, en haar geheugen verwonderlijk 'Vast en gerrouw,· om het geen zij gehoord hadt te
bewaaren; waar bij lunre handen e)J vingers zig naa alle ver..
tigtingen fcheenen te willen voegen, die zij goedvolJdt dezelve af te vergen.
AI vroeg hadt zij eenige behandeling vlÏn het Penceel gekreegen" en fchilderde welhaast allerhande foorten van bloemen, van dieren, van flangen , hagedisfchen, rupfen en ka.
pellen, [choon zij deze oelfening op geene andere tijden, en
tot geen ander oogmer k vr-onzettede, dan wanneer haare
geest, door te, veele boekoeff~ning uitgeput, voor geene lan.
,ere infpanninge vatbaar was, maar rust noodig hadt.
Bijaldien 'zij goedgevonden hadt zig op deze of op eenige
andere konst, men mag bijna zeggen, welke zij wilde, een
weinig toe te leggen. zoude zij, waarfchijnlitk, boven aHen
daar in uitgemunt hebben. Ten getuige of blijk hier van
ftrekke, dat zij enkel met een mes, zonder eenig ander beeld.
houwers gereedfchap te gebruiken, Portretten van Palmhoutfneedt, diç eene volmaakte g-elij'kheid met de Origi11f>elen hadden. Zij heeft dus baars Moeders, Broeders, en haar eigen
Portret, op de' gemelde wijze, zo konfliJ en juist gefneeden.
dat men ze niet konde zien, zonder die te herkl~nnen. Men
verhaalt zelfs, dat de Konstfchilder HONTll<lltH h':t Pomet
van haaren Broeder inzonderheid op 1000 Guldens h\!Clc gef~hat.
Van haar eigen beeltenis. halverlijf in wa,ch geboetzeerd, zullen wij in het vervolg nader ff1reeken.
Op haar zevende jaar leerde zij het borduu~ell bhnen drie
nuren tijds, waar op zij wel ras de Zang- eu Toon!:0nst liet
volgen.
Haar fchrii[ in allerhande taaien was onvqreUjklïk fraai ~
zo dat hetzelve bij veelen als konstUukken , of ab zd"zaamheden in de Kabinetten, opgehangen en bewaard is.
MUN.
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l\'IU:-;STE Tt verhaalt, oat zij met de punt van een diamant
verfcheiden Portretten zeer nauwkeurig op glas gefneedell'
heef•.
l\1.,ar ik heb fira1:s beloofd van haar eigen geboetzeerd af~
beeldzd te zullen fpreeken; dit doet zien, dat zij in het
boe:z\è\èren n:ec m:nder dan in a:le de and(!re gemelde konsten
uitmuntte. Zij heeft inderdaad haar eigen afbeeldzei ten hal.
ver lij ve, voor een Spiegel, in wasch geboetzeerd, met zulk:
eene ~lleruiterne nauwkeurigheid, dat daar niets dan het leven
aan fcheen te ontbreeken; en zij heeft dat wasfen hoofd.
pa~rl~n, inögelljl:s van w~sch gemaakt. in de ooren gehangen,
die zo volmaakt natuurlijk vcrroomlen, dat de omfranders zig
niet anl~ers o\'crrecdcn kon Jen , of het waren egre paarlen:
zo dat zij ten laatf1:en verpli2t was hen, door daar een fpeld
in te fieekcn, van het tegendeel te overtuigen.
Ha:lre wr1!andelijke vermogens ,.aren uiet minder verwon.
dellijk. Op haar elfûe jaar luisterde zij haare Bro::ders, wan·
neer deze wegens hm,ne vord(!rÏ::.;cn in 'e L::tijn onderzogt
wierde:J, en in hUl:r:e ::a;:\~'OO~d.;il b?erd(;ll, reeds in, wat
zij zei'igen moest'~Il, flhoon zij, tot dien tijJ toe, geheel
geen werk van de llucEilil g(m::a!:t, en t'lootc;:j:, onthouden
hadt, het geen zij als in het voorbijgaan hoorde, als haare
Broeders het leerden. Haar Vader ondertusfchen zulke ZOIl·
derlinge gaven en zulk eene gefchikthcid voor Ge geleerdheid
gadcflaandc, f1'oord~ Inar tot de letter- oeffe:;i;;gen aan, en
gaf h:m al vrcc;;( s::;;::r:A te le~zen. Zij trage ll~t vervolgens
zo verre, dut z:j d~t all een de L3tijn[chc, Gri..:kfche, Hebreeuwfche, SijriCch;!, C::.;ldceuwfche, Arabifche en Ethiopifehe tQalen ver11011dt, 11'" ~r ook de dri~ e(:!"/lc, nevens de
Fran[che, Er.f'I'ICche en I:,,:laanfchc, vollwomen kOil fpreeken.
Ouk was zij 111 l1e L",:d- en W creIJ'Jefchrijvil:;;, (Ie St:me~
kunde, de Nntumkm:c.:~, en nl1d~:e d~~~lcn van de WiJsgeerte, en ta1,ken van de Wcete::[ch~pp~n in het algel:1'~èn, zo
wel bedrecvea, è::ë z;j o\·cr r.l\;) dezelve met de meencrs
dier Wcetcnfchappen, c;k in het bijzonder, bondig redenee-

ren k01:de.
Gclijk dit !llles ondertusfchen nog te ldcin en te gcrieg
fcbeell voor haarcn verheven geest, zo kidde zij zig met een
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bijzondi!ren ijver op de beoef.f<!ning der
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geleerdhdd toe, waar in het te beklaagen is ~ dat zij geen

beteren redeneerl'rant gevolgd heeft, om veilig te zijn voo~
de Geestdrijverijen vsn L-ABBADIE-, dàar zij aaderhant! toe vervallen is, gelijk wij op zijn pIn nIs melden zullen. - Wij
hebben haar tot hier toe van den k{lr.t hnarer gaven, geleerd11eid, en konsten berchouwd; wij moeten ook iets van haaren levensloop zeggen.
Zij wa~ nog maar een kind, toen haal" Vader zig met zijn
gantfche Hll:sgezin na Utrecht begaF, om zijnen Zoon aldaar
onder l\~lESIUS te laat en ilLUleercn, alwaar bij ook in t Jaar
1623 fiierf.
Zij was na;; geen veerrien jaaren oud, tocn :.:if door dell
Heer J. CATS, Raadpcllliollaris van Holland, ten IluwelijlG
wierdt aangezogt; welke onderhandelint , egter, fchoon dezel.
ve al vrij verre gevorderd lèhijnt geweest te zijn, h w~e"
lliet om wcUce redenen, is afgebrooken; en Juffrouw SCHUUF<:MAN heert naa dien tijd niee tot het huwdijk kunnen bel1uiten, maar is tot baaren dood ongetrouwd gebleevcn.
Gelijk eene gtoote zedigheid haare onJerfcheid<!nde verdienfie was, in zo verre dat zij zelve nauwelijks fcheen [C weeten, dat zij in geleerdheid en zo vecle andere talenten uitlImntede, zo was zij, niettegentlaande Imare meerderheid van
geest, zeer gefchikt en genegen om over allerhande vrouwe.
lijke bezigheden of tijdkortingen, met haare vr:endlnnelJ, bij
alIe voorkomende gelegenheden, mede te ptantcn; en meli
zoude haar, in een kring haarer gezellinnen gezee.en, evelt
weinig voor eene Scavante genoomen hebben, nls lTIen nader:hand de ruisterrijke verdien!tcn en StIpericure wiemen van ecnC!
onzer eertle Dichterestt!u iu cl.!ne gelijkf;.>ord..;e ge;cbcnhcid
vermoedcn zoude.
Door deze zedigheid v:m onZe Dame, cn haure weinige
tugt [(.( onderfcheidin[!,", zou m"n weinib' van l;r.~re WectCllf~happen en verdienr:cn géwCetcll hebben, zo n;ct de vcrluaarde Mannen, RIVETUS, VOSSJUS , Sl'ASHELI1, SALlIAS:US j
liEVERWYK en ll'UIGZNS, htrar, bijna tcg(;1l liaaren cia; k, op
11~t oneel der waereld gebragt hadden. Dezen rekenden het
lig tot cene eer, briefwisfeling met haar te houden, hmue
:1.11 ...
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antwoorden aan anderen te kunnen vertoonen, en h:1:1ren lof
bij alle gelegenheid te vl'rbreiden; het welk andere Geleerdél1
opwekte om na die zelfde eer te !laan, en SM.tAK. GAS'"
SÈNOI, Vader MARSENNE , BOCIlART, CONHAR1', en verfcheiden
IIndere beroemde .Mar.n~n van den eerl'ten rang In de geleerde!
waereld, aanfpoorde om haar insgelijks te fchrijven. Dus
wierdt haar naam allerwe~en Zo roemrijk bekend, dat Perfaonen van den hoog!len !laat, Prinfesfcn en anderen begee.
rig wierden haar te zien en te fpreeken. De Prinfcs MARIA
GOi'>ZAGA, als des Konings Bruid na Polen gáandcf en de
Hertogin VAN LONGEVILLE, die, b:} gelegenheid van den Munller[chen Vrede, te J!.Jflr.(ler gekoomen was. verëerden haar
ntet haar bezoek. De Prinfes V~II Bolteme, door DE.SCARTE~
zo geroemd, beminde haar härtelijk; en de Kardinaal J')EI
lUCHELIEU gaf haar blijken van zijne bijzondere hoogagting.
Toen CIIRISTINA, Koningin van Zweden, haat op zekeren
tijd een bezoek gaf, omwierp zij, terwijl zij met die Vorfijn fprak, haar afbeeldzeI zo nauwkeurig. dat dezelve deswegen iu verwondering opgewogen was. Ter zelfder tijd
redentwistte zij met de Jcfuicen, die ln het gezellèhap der
Koninginne, en daar bij tegenwoordig waren, zo fijn en bon...
dig, dat men haar naa gaf, dat zij met den .Duivel moest
ottJgaan, om ia veel bekwaamheid en vernuft in twee zulke
ver[chillende onderwerpen te kunnen wonen.
Het eeril:e dat zij liet drukken, was een gedigt op de
11igting van het Hooge School te Utrecht in het Jaar 1636.
13EVERWYK gaf. in den Jaare 1639, de antwoorden van veele
gèleerde Mannen, aangaande het vraagpunt, de Terl1lino vitte,
of het tijdpunt des levens. in het licht J waar ouder ook een
van Juffrouw SCHUURl\lAN was.
In het Jallr 1641 kwamen haare Latijnfche Redevoeringen;
over de vraag, of het vrouwelijk ge{]agt ook mag !ludeereu, nevens eenige van haare Brieven, met RIVETl'S daar
ovcr gewisfeld, in druk uit. Eenige jaaren daarnaa. bragt
de beroemde FREDER)I( SPANllEIM. IIoogleeraar in de Godgeleerdheid te Leiden, hoewel met groote moeite, te weeg,
Orlt z:j hem beloofde eeue verzameling van ver[chcide werk.
jes, welke zij in rijm en onriîm, in het Hel>reeuwsch.
XXV11. D~EL.
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Grieksch, Latijn en Fransch gemankt hadt, ouder den tijtel
van .1nn a Mad a Il •.'\chIJurman Optlscu/a, in 't licht te zul~
len geeven, het welk in het Jaar 1648, gefchiedde.
Naa het Jaar 1656 kwam 'er g:oote verallder;ng in haarell
Haat, door dien zij tot nog toe, zelfs naa haar Moeders dood"
zig met geene huisfelijke zaaken hadt behoeven te bemoeien.
dewijl haare Moeien dezelve waarnamen; maar nademaal deze
IlU zwak en blind wierden, viel de zorg daar van ten een~
maal op haar.
Toen zij naa het Jaar 1653, nevens deze twee vrlenuhmcu,
na [(eulen moest reizen, en aldaar twee janren vertoeven"
ontfrondt in den beginne te Utrecht, en daar naa op an~ere
Godscllcnst
plaatzen , het gerugt, dat ZIJ" tot dRoomlichen
en
"
' van wier
' dt aan eentge PredIwas overgegaan' de fchul d I11er
'
, welker Pre d'l'
kanten gegeeven,
I,atlen
ZIJ"u'tet mogt h0orCll
, " ..
is
het
evenwel
ook,
dat
zij
daar
zelve
veel
aanL:ldlllg
Zeker
' ti]".1 geheel.
toe gaf, met den openbaaren Godsdienst in dten
of bijna geheel te verwaarloozen.
Naa ha are te rug komst te Utrecht verkoos zij het eenzaam
landleven; in het welke zij volhardde haare Godsdienstoeffening afzonderlijk en buiten de kerken waar te neemen. Se.
dert 13l1gen tijd namelijk hadt zij iets van die Godsdienstigheid gehad, welke zomtijds met den naam van Fijnheid wordt
befl:empeld, en die van aUe Geestdrijverij moogelijk niet ge~
heel was vrij te pleiten, Het geen hier bij mede werkte, om
haar den openbaaren Godsdienst te doen verwaarloozen, was
een hevig verfchil, 't welk te Utrecht omfl:ondt. over de
kerk",ijke goederen. Tlvee Predikanten, die van haaren fmaalt
waren, en de voorregten der Kerk~lijken tegen de Overhedell
te geweldig verdedigden, wierden gebannen; dit mi3h3~.gde'
haar tel: dt:,rfl:en, en zij week met haare Moeien, een Broe~
der, eC! tv"''': Meh~en na Le:xmond. een Dorp bij f/ianen,
alwaar zij zeer afgezonderd leefde. en haaren Godsd i 211st bim,cn
haar htJis bepna1de. De dood haarer bei(le Moeien, en het
ve~ ,;ek v~n ha~ren Broeder J die uit een Goclsdicnstigen Cve!."'
eelle reis na nuitsc't/tmd en Z'<vil/'t'rIn1Id ondernam, f:;hoGn
hij reeds meer dan vFftig jaaren oud was. verp!i~teden haar

Da Utrecht te rug ti keeren t 't welk omtrent twee jaarea
daar
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daar naa gebeurde. OndertusfchetJ hadt haar Broeder op zijne
reize LABBADIE te Gencve leeren kennen, en deszelfs gaven
en vroomheid zo voordeelig aan haar afgemaald, dat zij hem I
toen hij te lIJiddeiburg was gekoomen, en zij hem zelve
hadt leeren kennen, fl:andvastig. ook naa dat hij van zijnen
rllen§t afgezet was, en eene eigen Gemeente hadt opgeregt.
heeft aangekleefd.
Zij was reeds vrij oud, toen zij zig tot hem na Amflerdam
begaf. Toen hij naderhand met zijne Aanhangers zig na Her_
fort. in Westphalen, en van àaar eindelijk na Altona begaf"
is zij hem ook derwaards gevolgd, en heeft aldaar het eerile
deel van haar Traktaat, genaamd E ux,ÀI'; ~lIt, of de verkiezing
van het beste deel, opgefleid , waar in zij de gefchiedellis
van LABBADIÈ en zijne afgezonderde Kerke; nevens haar Ie.
ven ~ heeft befchreeven, en haare tegen!l:reevers geantwoord.
én dit boek in het Jaar 167~ in het licht gegeev,~n. Dus
fpràlc zij in zeker gezelfchap, daàr de vermaarde WILLIA~l
l'ENN tegcnwoordig was 1 en volgens des zelfs berigt. over
LABBADl~ en zijne Leer; " lij fprak ons; zegt hij in z;jne
" Reize door Holland en Duitsch/and, van haar voorgaande:
"leeven ; van haare tugt voor de iludien, van haare ver~
" knogtheid aan den Godsdienst; waar in zij opgevoed was ol
IJ erkennende, dat zij al den vorigen tijd GOD of JRSUS
~, CIlRYS1TS Diet regt gekend hade; dat, fchoOll GOD' iig aan
" haar i van haare jeugd af, op veelerhande wijzen hadt ont~
" dekt, zij egeer zijne genade nooit zo kragtig gevoeld t.adt,
;, dan door den dienst van J. DE LABBADlE; dat zij , fint~
" dien tijd, hadt bemerkt, dat alle haare weetenfchap Deg"
" ijdelheid w~s, en dat Inare Godsdienst flegrs gelijk was
I, aan een dood Ligh~am; dat zij benootcn hadt de fchallde
" te 1reragten, af te flaan van hnare oude levenswijze, en
H alle andere verhintenisfen te verbreeken, om zig te voe·
I ' gen bij dat kleine
hoopje, tt welk de waercld verJaaren
'J bade, en waar in zij wenschte eene levendige ofTcrhande
" te zijn, geheellijk toegewijd aan den dienst des H~eren..
" Zij (prak met eene houding en toon t die niet ncgts ernfiig
" waren, maar waar uit ook bleek, dat zij ten uheraell ge" troffen was, zo dat zij onder het fpreeken eelligziGs b\!cfde."
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SCHUURMAN , (ANNA MARIA) enz.

Naa den dood van LAIlBADIE vertrok zij met de andere Lab ..
badisten na IYicwert, een Dorp in Friesland bij LeeuwtJi den.
gelegen, alwaar zij het ander deel van het genoemde Traktaat, weinig dagen v66r haaren dood, voltooide, het welk te
Amjlerdam in het Jaar 1685 is uitgàoomen.
Zij fiierf aldaar, naa dat zij alIe haare bedienden hadt afgefchaft, en GOD in CHRI~TUS haure ziel bevolen, in 't Jaar
1678, het tweeënzever.tiglle jaar haars ouderdoms.
I-Iaare zinfpreuk waren de wooràen van IGNATIUS: Amor
meur crucifix liS cjl; " l\lijne liefde is gel;rulsfigd." l\I~n
zegt. dat zij van voorneemen is geweest een groot Letterkundig en Philologisch Woordénboek uit te geeven, waal:
van men egter tot nog toe niets gezien he~fc.
Men vindt in het Supplement van den Heer CHAUFEPJED ..
op het bekende Diétionaire van IHYLE, Geze bijzonderheid
van haar aangetekend, èat zij een groot Liefhebller was vall
Spinnekoppen te eet en.
SCHWARTENZENBERG, is een aanzienlijk oudadelijk Geflagt!<
lJog heden ten dage in Fries/aml bekend, en in het bezit van
hooge waardigheden, hoewel de Leden van hetzelve thans p
op verre na, niet zo talrijk zijn als voorheen. De Stamvader
des Geflagts, voor zo verre het zich. in de gemelde Provin.
cie, beroemd heeft gemaakt, was ]OIlA:';NES ONUPHRlUS, FriJneer van SchwtJrtzenherg en HoJlenlansberg, een Edelman
lJit Frankenland , alwaar het, onder den naam van Seinsheim
of S(Ju'~'eshe;m, reeds eeuwen lang bekend geweest was, en
~ldnar 'gebooren in den Jaare IS I 3- AI vroeg, volgens de
gew00nte dier tijden, begaf deeze zich in den Krijgsdienst.
en volgde Keizer KAREL DEN V na ItrûÎc, toen deeze Vorst,
jn dat Gewest, tegen FR.\NÇOIS DEN I, Koning van Frnnkrijk.
den Oorlog voerde. Niet hooger d,Ul den ouderdom van
twintig jaaren TJadt hij bereikt, toen hij. in de hv:.:danighcid
van Kolonel, over eene bende van duizend paerden h.;t b~vel
voerde. In Franken/and leefde, ten dien tijde, een EJelman. FRITS of FREDERIK VAN GROl\IBACH geheeten. Deezen
zondt Keizer !{AREL lIa de Nederlanden, met naame na FriesilJnd, alwaar hij zijnen rvleester zo getrouwelijk diende, dat
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hij tot Drost van Harlil1gen wierdt nangel1eld, toenmaals een
zeer gewigt;g ampr, alzo de g~melde Stad van een fierk
Blokhuis of Kal1eeI voorzien. en, aan dien oord, de fleutel
van het Gewest was. Geduurende 7.ijn verblijf in Friesland,
kwam de Heer VAN GROMMen in kennis en gemeenzaame
verkeering, en wierdr vervol:':':!1s in den echt verbonden met
LUCIA, Dogter van Jonkhecre HESSEL VAN l\lARTl::'IIA, van
Beetflun:, Ridder en Gl.'heimen Raad des Hertogs van Saxen.
De Heer VAN GllO~lB,\CH ve, wekte bij zijne Echegenoote vier
kinderen, MARIA, SIXTOS, KAREL en HR~SF.L, overleedt op
Marteml- State, een fraai Slot, nog heden. in het Dorp
Beetgum in wee zen , en wi"rdt in de Kerk begraaven, alwaar men nog re;;ellwoOïdig. op het Famlliegraf, de volgende
Latijnfehe dkhtregels leest:
JA:'WS ego IIlufiris, qui Scnwartzenbergius Heros
" AtJle fui ex Fnmcis n~:IlS in Imperio,
" MortuIlS hic recuw, ct m~cUln mea blaudula conjux.
" Ex Grombachi:ca nobi!it:lte, jacet.
" Cum vhd, arma tuli, et cum Crerare canra fecutus
" Carolo. in haHa digna Trophrea ruU.
S') NUllc me huc fata vocant, ac commoda funera condunt •
" In Betegum cum (pe, cumque quiete, fide."
"

Naa het overlijden Vlln den Heere VAN GROl\lBACH, beGoot
zijne Weduw, nevens haare Dogeer MARIA, eenen keer te doen
na Fral1kenland, om haare Zoon en , welke zich aldaar op de
Vaderlijke Goederen onthielden, te bezoeken. Intusfchell was
de Vrijheer VAN SCHWARTZENBERG uit Italie te rug gekeerd. De
gemeenzaame verkeering, welke hij met de drie bovengemel.
de Broeders hieldt, bragt hem in kennis met de Zuster Jonkvrouwe MARIA. die. welhaast, in wederzijdrche genegenheid,
en voorts in een huwelijk veranderde. De echtverbintenis
wierdt geOooten, op voorwaarde dat de Heer VAN SCHWARTZièl~mERG zijne Echegenoote en Moeder na Friesland verzeIlen. en aldaar zijn vast verblijf zoude neemen. Dit viel voor
in den Jaare IS4S. Hij bereikte een hoogen ouderdom, zijnde overleed en op den zevenëntwintigllen Maart des Jaars
Gggggg 3
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1;;84. het cCl:i!nzeventlgl1:e zijns lecftijd~. Sints dien tijd.
tot heden ra.;, is 's \ll!ns n3a~;f:ilagt. in cenc rechte lijn.
voortg('ll!ant. zij::de daar uit vl'(,rtg~koomen Jonkheer GEORG
FREDER!I{. Baron t~oe Sd:l'a.rtzenbrrg t!lZ lJo~enla'lldsbcrg.
in lee Ven GrietUlan van Menaldumadeel, l\1eesterknaap van
pet Jagtgerigt. en Kurator van 's Lalltls IIoogefchool te Fra~elrer; een Edelman van meer dan gemeene kunde en erva·
renhcid in de Vaderland:'che Gefchieüenis[en. Getuigenis hiel'
van kan draagen. de nurtî~e Verzameling, met ongemeene
moeite bij een gebragt , bekend onder den tijtel van C'1tIrler~
boek van Fries/ard. Zijn lIoogcdde, door een onverhoed..
(ehen dood. in den bloei des Jecvcns, aan het Vaderland oDt.
rukt. heeft eenen Zoon, en tot Opvolger in de waardigheid
van G:it'tma'1 over lvlcnaldullJlldeel, naagelaaten, Jonkheer
Ç>LORG WGLFGANG KAREL DG!W, Baron thoe Sclzwartzenberg
eil Ilohenlan :,het g. Behálven de reeds gemelden, heeft dit
Geflagt ver[cheiden· Ledtn uitgeleverd, welke, in de Provin·
çil! Ft ieiland, aanz:elllijke waardigheden bekleed hebben. Een
derzelven e.m Kr'i:~sman van hoogelJ rang, was tevens Be.
velhchber "3n I\'.. ;;;cn, teil tijde als de Algemeene Staaten ~
in h 'r Kalleel dil'r Stad, Krijgsbezetting hielden. Een der,
Zoonen, door hem naagelaaten, is, terwijl wij dit fchrijven:l
(:irietman over ll7o'llzeradecl.
Zie Tegenw. Staat van Fries/am'.

SEBASTIAAN EGBERTSZOON, WIlS

de Zoon van

EGBERT MEt.

IiERSZ, van wiens lèellensloep en lotgevallen wij. elders, in

het Dertiende Deel deezes Woordenboeks, op een afzonder·
Jijk Artikel, verfJag gedaan hebben. In zijne jeugd leide hij
sich toe op de beoelPellillg der Geneeskunde, en beklom,
eerlalJg, in die WeetenCchap den trap van het Meesterfehap.
Naa zijne bevordering zette hij zich neder in zijne Geboorte..
ftad .dmItfrd"m, om 'er de Geneeskunde te oeifenen. ten
beste zijr.ar kranke medeburgers. Zijne aanzienlijke afkomst 1
gepaard met zijne hedreevenheid, ook in zaaken, het alge.
meeue welzijn betreffende, m:lakten hem geregtigd tet het be.
klee..

SEBASTIAAN EGBERTSZOO:'J.

S.9

klceden van de hoog~c waardigheden in zijn,) VaJerllad. In
den Jaare 1593 beklom hij, voor de eedle maal, het Sche.
pensgei kelte, en zat, vervolgens, in hetzelve , in de Jaaren
f
1594, 1597. 1598. IÓOO. 1601. 1603 en 160+, zij'1 le,
bap
VroerlJr
de
in
Ra~d
tot
inmiddel~, in den Jaare 1604,
Grootden
1606,
Jaare
den
in
ens,
vervolg
ungetle ld, om,
agtbaaren Zetel der Burgemeesterlijke waardigh~id te vervullen.
Niet meer dan eenmaal, egter, behalven de eerfie rei ze , te
weetcn in den Jaare 16oj, bekleedde hij dien gelVigtigen
post. Geduurende de drie daar aan volgtnde jaaren hadt hij
2itting, van wegens zijne Gebcort efiad, in het Kollegie valt
Gecommitteerde Raaden der Staaten van Ho !land en lPestfriesland. Onder alle deeze zorgen van het Stads en Staatsbewind , verloor Dr. SEBASTIAAN EGllERT EZOON, zo als hij
gemeenlijk wierdt genoemd. en zijn naam op de Regeeringslijsten wordt vermeld , de beoeff~nil1g der Geneeskunde nict
uit het oog. In een zeer gewigtig deel dier Weetenfchap,
te weeten de Ontlee:lkunde, meer dan gemeene ervarenheid
bezitten de, verJedigje hij zich, om over dezelve openbaare
Lesfen te houden , in de Gehoorzaal, boven de kleine Vleeschhal , in de N"s; welke, zedert de jongfle vertimmering vall
dat Gebouw , niet meer in w(!ezen i$.
ingen ODt~u de onrustige tijden, uit Godgeleerde zintwist
die getot
hij
fchijnt
,
beleefde
AN
SEBASTIA
Dr.
fiaan. well,e
maatigde Regenren behoord te hebben, welke de verwijdering
der gemoederen wenschten te voorkoo men, of, daar dezelve
reeds ontfiaan was, tot elkander te brengen. 'Er zijn nog
Brieven voorhan den. uit welke blijkt. dat hij geenzins eell
vijand van ARMI:\'lUS geweest is. ~ll in welke deeze zijn ge.
moed uitflortte bij den Burgemeester, onder de befchuldigingen. met wclke de Hooglee:aar wi,'rdt aang'~~ast. Terwijl hij
in het Kollegie van Gecommitteerde Raadeu zat, liet hij z:clt
meer dan eens te werk [kUen, om de Predikanten en Klas_
fen over te haaien ter b~rustil!ge in de maatregelen, door de
Heeren Staaten , tot rust en vrede der Kerke, beraamd. Nat
verloop zijner driejaar:gc zîttinge , in het Kollegie der Get:ommitteerde Raaden, ontmoeten wij den Heer EGB!1RT.'ZOON
in geene opellbaare bedieningen, behalven die van Raad der
Stad.
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Stad. Bij de buitengewoone verandering der Regeeringe, t(J
Amflerdam, door Prins M1\URITS, in den Jaare 1618, wierde
hij, neven~ eenige anderen, van dien post verlaaten, en dus
buiten allen bewind gefield. Volgens zommigen zou hij drie
jaaren daar naa overleeden zijn, hoewel anderen zijnen fierf..
f;ijd, eenigf:! jaaren laater, llaamelijk op den açhtllen Augustus
des Jaars 1628. 1l:ellen,
SECLUSIE. (Akte van) Bii deezen naam, is, in onze Vaderlandfche Gefchiedenisfen, bekend, een zeer vermaard Be.
t]uit der [leeren Staaten van HoJtand en Westfriesland , 'e
welk tot zeer veel twistens aanleiding 'heeft gegeeven, en,
onder andere. wel voornaameliik eene der aanleidende oor.
:zaak en is geweest tot het akelig treurtooneel, in den Jaare
l672, in 'sGraavetJlzage, geopend. Van het voorgevallene,
ter gelegenheid des altoos gedenkwaardigen Ben llitS, verwagt.
met regt, de Leezer eenig verOag in ons lYoortienboelr.
In bet Verbond van Vrede, in den Jaare 1654, tusrchen
den Engeifchen Protektor OLIVIER KROMWEL en de Algemee~
ne Staaten genooten , las men een Artikel, betreffende den
jongen Prins vtm Oranje, naderhand onder den naam van
WltLEM DEN III vermaard geworden.
Bij hetzelve begeerde
de Protektor. dat de Prins VAN ORANJE. voor altoos, van de
Ampten en Waardigh<!den zijner Voorzuaten zoude worden
uitgdlooten. zo wd in zaaken van Krijgsbewind als van Re~
geeringe. De zaak, gebragt zijnde in de Vergadering det
Staaten van Holland, gaf fioff<! tot ernfiige raadpleegingen.
'Vel dra, n0gthans, liet bet zich in diervoegen aanzien, dat
de eisoh des Engelschmans geringell tegenfiand zoude vinden.
Reeds bij de eerlle rondvraaging, verklaarden zich verfcheiden
yoornaame Steden, onder andere Dordt echt, Amflerdam en
Couda. voor àe uitfluiting; andere zouden haar ge\'oelen
nader melden. Dit gt:rchieride in 't begin van Maij, wanneer.
de Leden van nieuws befchreeven zijnde, ter befiisfende af.
doeninge de 1l:emmen wierden opgenomen. Thans bleek het
dat de meerderheid der Edelen, en verre de meeste Steden
voor de UldJuiting fie:'1dell; zijnde de Steden Haar/em, Lei.
den, Enkhuizen en ErJam alleenlijk daar van uitgezonderd.
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.A 'fmatl1" hadt zich niet verder vçrklaard, ón dat het :n de
Uitfluiting zoude bewilligen, mids dezelve met ce: paar:ghcîd
wierdt vastgelleld. Veele modte deedt de Radpcr.tlonaris
IOAN DE WJTT, om deeze Eenpaarlgheid te h, w~rkep; ,·n.
toen hem zulks niet gelukte, deedt hij den voorUag. um met
de meerderheid te ben uiten. Hier tegen verklaarden zich
Haar/em en Leiden I beweerende dat, in deeze zaak, geene
Overllemming mogt plaats hebben; nogthans gdoogden zij,
dat de zaak, zonder verdere omvraag, zoude worG';n '-'pgemaakt. Nu vraagde de Raadpenfionaris DE WITT Vl:lluf, om
zich eenige oogenblikken te mogen afzondereu, tor h~t opfiellen der Akte, in welke de meeste Leden bewilligd ha ~den.
Dit verlof bekoomen hebbende, begaf hij zich in de Vertrek.
kamer, en ol1tworp aldaar, in allerijl, de befaamde Akte van
St klufte of Uitfluitinge, bij welke Hun Edele Groot Mogenden de Stnaten van Holland en Westfrjesland verklaarden,
" den Prins van Oranje, of iemand van deszelfs n~akoome_
,. lingen, nimmer te zullen verkiezen tot Smdhuuder of Ad•
.. miraal hunner Provincie; noch ook, zo veel de {km hun" ner Provincie aanging, te zullen gedoogen, dat hii ooit
" wierdt aangef1:eld tot Kapitein Generaal van de Krijgsmagt
,. der Algemeene Staaten. " Naa het vastllellcn deezer l\kte,
op de bovengemelde wiize, wierdt, egt er , beGooten, bij het
overzenden van dezelve, aan de Heeren BEVERNI::-;CH en
NIEUWPOORT , StaatCche Gezanten in E1Jgeland, te b~'asten,
de Akte niet over te leveren, zonder alvoorens getragt te
hebben, den Protektor te beweegen ter berustinge iu het
geen. in het Oot des Vredeverdrags. ten aanzien der toekoo.
mende Stadhouders en Kapiteint'n- Generaal, was vastgelleld,
volgens 't welk dezelve zouden gehouden zijn, het Verdrag
te beëedigen. De bovengemelde Steden verzuimdea niet, tegen
de vast1lelling haare Aantekeningen te laaten doen. Hildr/em
verklaarde, dat de Akte inGoot eene kwetzing van de eere
en vrijheid van den Staat, die door de Voorouders van den
tegenwoordigen Prinfe van Oranje, onder des II::mcls Ze.
gen, gegrondvest was. Alkmaar dcedt aantekenen, dat d~
Seclufie van den Prins de vrije beCchikking van 1101land be..
paalde, en onlust tllsfchen de Gewesten en onder 'r Vulk
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41----------.-------~---~-----------zou kunnen veroorzaaken. Niettegenftaande dit alles, wierde
de Akte, reeds des anderendaags, den vijfden van Maij des
gemelden Jaars 1654, na EI/geland gezonden.
Het merkwaardig beauit kon njet lang verholen blijven.
{-Iet kwam, onder andere, ter ooren van de Prinfesfen MOI!der en Grootmoeder van Prinfe WILLEM; die firaks, zo ter
Vergaderinge der Algemeene Staaten als van die van Holland.
een Gefchl'jft deeden inleveren, waarbij zjj zich over het genomen BeÜuit ten ernftigfte beklaagden, en Hun Edele Grooe
Mogende verzogten , dat zij het niet ten uitvoer wilden brengen. Doch hier op volgde geene andere gunst, dan dat de
Staatfche Gezanten gelastigd wierden, de overlevering der
Akte, zo lang mogelijk was, te verfchuiven. Zij kweeten
zich van dien last, eenlge dagen laater, wanneer KROMWEL
hun de Akte hebbende doen afvorderen, zij het ontvangen
van dezelve bewimpelden: tot dat zij, eindelijk,naa herhaalde
lIfvraagingen, van de Staaten van Holland alvoorens daar toe
last ontvangen hebbende, oP den twaalfden Jnnij. het veel
gerugtmaakende Gefchrift aan den Protektor overgaven.
Ligt was het te venvagten, zo ras het gerngt van het Hotlandsch BeÜuit zich verfpreid hadt, dat de overige Gewesten
niet zoud~n fii! zitten. De meesten toonden zich zeer misllOeg J over den :Jfzonderlijken handel, en befchnldigden Holland
van, fch"nl1Ïs[e van het Verbond der Utrechtfche Vereeniginge.
Friesland en Zeeland, in 't bijzonder, deeden hier over zeer
fcherpe Vertoogen inleveren. Op den achttienden van Maij,
en dus meer dan drie week en voor dat de Akte wierdt overgegeeven, deeden de Afgevaardigden van het eerstgenoemde
Gewest, ter Vergaderlnge van de Algemeene Staaten , eene
zee:' fierke Verklaaring. Zij behelsde, onder andere, " dat
,. Holland badt gehandeld tegen de algemeene Unie, tegen die
" lTIet Zeeland, en tege'l eene Verklaaring, onlangs gedaan,
" volgens welke de benoeming tot het Kapitein. Generaalfchap
" flegt5 vCi[chooven, en over dezelve niet dan door alle de
" Gewesten moest beÜooten worden; en eindelijk tegen het
J' eenpaarig gevoc.len van alle Gewesten, Holland inge1looten,
f' volgens 'r welk hzt Artikel, waar bij de UitÜuiting wierdt
.. begeerd, volfirekt moest verworpen worden; dat de Akte
niet
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" niet het werk WilS van :!IIe Leden van Holhnd, ma~r van
" ~enjge driftige Regenten, onder voorwt!ndzel van een be·
,. driegelijken nood. Dat hier mede cen blijk was ;·.èl';eeven
" van de hoogt1:e ondankbaarheid tegen het lofFdijk Huis van
" Oranje, welk zo veel bloeds geltort. zo veel goeds ver" rigt hadt, ten dienl1e v,m het Vaderland; dat het onredelijk
" en onbarmhartig was, eene onnozele fpruit, die niemand
" beleedigd hadt, met zijne ongeboorene naakoomelingen, te
., veroordeelen en te bederven. En gefchiedde dit (Jan het
" groene hout. aan den jongen Prinfe, we!lcen men. als Ge" vaders, ten Doop geheven hadt. wat zoude aan het dorre
" gefchieden? aan de nndere Gewesten, over welke men
"zich eene foort van opperfl:e magt fcheen te willen aanma·
" tigen. om 'i Lands Vrijheid over te geeven aan den Prûtekti tor, dien mell, op gelijken grond. daar naa 's L~nds opper".11:e magt zoude mogen willen aff1:a:m. Dat de Prins Vtm
" Oranje ook begreepen was in de Unie, die door zijnen
" Over· Grootvader bezworen was. en waar mede deeze
,. Uitlluiting fireedc; dat de beenderen van deezen Vader des
,. Vaderlands, deeze oorzaak van 's Lands Vrijheid cn wel,. vaart, uie zijn Graf, te Delft, wegens zulk eelle ondank" baarheid, wraak zouden roepen over het Land, maar voor" al over hun, die 'er oorzaak van waren. en dat God ons
,. of onze naakoomelingen, gewisfclijk des wegen firalf<!n zou·
" de." Wat laater, op de vernietiging der Akte vall Sec/u/ie,
van nieuws, hebbende aangedrongen, begeerden de Afgevaardigden van Fries/anti, daarenboven, ,. dat de Prins l ' lJn
" Oranje. van nu af, tot Kapitein en Admiraal- Generaal be.
" noemd wierde; dat de Algemeene Staaten bijzondere zorge
" zouden draagen voor zijne opvoeding, en dat de Heeren
,. VAN BEVERNlfIOGH en NIErJWPOORT, die de Akte, in El1ge" 1,1nrJ, hadden overgeleverd, uit alle Generaliteits Kullegiëll
,. zouden gefloo!en worden." Op de eerfte Verklaaring hadden de Hollandfcbe Afgevaardigden ter Generaliteit doen aantekenen " dat ~ij de Verklaaring der Friefche Afg~vaardigdell
" hielden te zijn vol onwaaragtige ftellingell, hoon ende fcheld.
" woorden, onbefchaamde lasteringen en onchristelijke vloekSJ wenCchen a en dat zij zich niet ~enoeg konden verwonde·
J) ren,
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" ren, hoe men de Provincie van Holland, in deeze door~
'I' luchtige Vergadering, hadl durven bejegenen met eene taal,

" die befcha~fde lieden, ook in geene bijzondere bijeenkom.
" fien, gewoon waren tegen elkander Ie gebruiken; dat zij
" zich hierom met de Afgevaardig6en van Friesland niet ver~
" der wilden inlaaten, maar wel ten overvloede verklaaren,
" dat zij niet wisten, dat Holland in eenige onderhandeling
" met den Protektor getreeden was, die de Algemeene Staa" ten betrof, en dat zij het tegendeel wel volmondig beves.
" tigen konden. gelijk zij deeden." Wat de Staaten van
Holland antwoorden op de befchuldiging van ondankbaarheid
tegen het Huis van Oranje, zal frraks verhaald worden.
Eene niet minder ernl1ige, doch meer befchaafde taal fprakel1
de Afgevaardigden van Zeeland, in een Vertoog, ter zaake
van de Akte van Seclujie, omtrent dien zelfden tijd ingele.
verd. "De Uitfluiting" beweerden ze, door Holland ge.
" fchied. om de vrugten van den Vrede te bekoomen, konde
" niet gefchied zijn zonder eene voorafgaande handeling ms11 fchen den Protektor en de Staaten van Holland; dOCh zulk
" eene handeling ftreedt met de Unie, waar bij het handelen
" over Vrede aan de Generaliteit verbleeven , en het maaken
" van Verbonden met uitheemfche Mogendheden aan de bijJ' zondere Gewesten ontzegd was.
Eene handeling, die ook
" de andere Gewesten betrof. moest niet zonder kennis der
" Bondgenooten gefchied zijn; Hólland was hier mede aange.
J, gaan tegen verfcheiden Verk1aaringen, onlangs gedaan, in
" welke 1Jegts uitael der bevorderinge van den Prinfe vlln
" Oranje onderfieJd was. Het verleenen der Akte liep ook
" aan tegen de Verklaaring van Holland ter Generaliteit, bij
J' welke de verwerping vnn den eisch, raak ende de Uittlui.
" ting, ecnpaariglijk gefiemd was. 't Scheen ook onredelijk,
,. een jongen, onnozelen Prins, buiten nood, enkel op beo
"geeren eeuer uitheemfche Mogendheid. onlangs met ons
~, verzoend, uit te fluiten van de waardigheden. tot welke
" hij door zijne hooge geboorte en aanzienlijke goederen.
J' meer dan iemand was bevoegd: zo dat ook Holland, vol" gens de Unie, meest door zijnen Overgrootvader bewerkt.
1" gehouden was, hem in dezelve te handhaven. Holland,
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in 't bijzonder, was altoos van verftand geweest, dat de
Staat niet in rust en vrede kon blijven, zonder Heeren van
aanzien; onder welke de Vorl1:en uit het Huis van Oranje
't naast in aanmerking kwamen. De Heeren BEVERNINGH
en NIEUW POORT , hoewel Onderzaaten van Holland, zo lang
zij in den eed der Generaliteit waren, konden zich niet
wettigIijk laaten gebruiken tot het uitvoeren van een en last,
firijdig met het oogmerk der Algemeene Stuten. De nood
tot de Uitfluiting was 'er niet geweest, vermids het Ver.
drag van Vrede reeds getekend was, eer 'er door Holland
toe beflooten wierdt. Was vooraf hier omtrent eenig ver...
band gemankt met den Protektor, 't moest buiten de Bondgenooten niet gefchied zijn. Dat 'er zulk een verband niet
was, bleek, om dat anders die van Holland, zo lang naz
het befluit tot de Akte van Seclujie, niet zouden hebben
aangehouden, dat de Protektor zich met de verzagting ge.
t ) liefde
re vergenoegen. Om den flap, thans gedaan, uic
" omzag voor den Protektor, zou men hem in zaaken van
" minder gewigt, te ligter believen, waar uit fchande en
" veragting buiten en binnens lands, en oneenigheid onder de
" Leden van Regeeringe te wagten was. Het voorwend zeI s
" als of de verzagting in het Verdrag door de Engelfche Re" geering eerst begeerd was, bleek, van agteren. ongegrond
" te zijn: waarom men Holland van eenigen llinkfchen handel
" mogt verdagt houden. De naanwe Vereeniging • welke
J, eertijds, tusfchen Holland en Zeelat,d, hadt plaats gehad,
5' gedoogde ook niet, dat eene zo gewigtige zaak buiten keu" nis van Zeeland ondernomen wierdt; vooral daar die van
" Hollant!, onlangs, op de Zeeuwfche Staaten zo ernf1:ig be
,. geerd hadden, van de benoeming van eenen Kapitein Ge,. neraal vooraf kennis te mogen hebben."
Onder een zo veel gerugts maakend gefchil, msfchen eeni4
ge Provincien, valt het ligt te denken. dat het niet aan poogingen zal gehaperd hebben om dezelve te bevredigen. De
Staaten van Gelderlrmd, Utrecht en Overijsfel deeden den
voorflag, dat de wederzijclfche fcherpe Gefchrifren en J\nnte..
keniI1gen uit de openbaare Registers geligt, en vervolgens in.getrokken moesten worden. Het zelfde zogt men te bewer..
ken,

46

SECLUSIE. (dktt

fltJn'

ti

ken, ten ~anzien del' vijf baven genoemde Hollandfche Steden, welke tegen de Akte van Sec/ufte geflemd hadden. In
een Gefeidft, welk thans in 't licht kv/am, wierdt, als een
middel all) de Uitfluitmg te doen intrekken, aan de hand ge.
geeven, dat de Staaten der bijzondere Gewesten, eerst
afzollrlt';l.jk, en indien zulks geene baate dtedt; gezamentlijk
2: dl moesten vervoegen in de Vergadering van Holland, OD!
}mu misl!oegen over het gehandelde te verklaaren. lndien dit
val} geene uitwerking ware, moesten de Gewesten overleg..
gen, om den Prins, van nu af, te benoemen tot Kapitein
Generaal, met eenen Luitenant onder hem; dat men hier vatl
den Protektor moest kennis geeven, met verzekering 1 dat de
Staaten en de Prins zich aan het geflooten Verdrag heiligIijk
zouden houden. Zelf fchreef de Protektor KROMWEL aan de
St2aten van Z~elant1, om hun de nadeel~e gevolgen van de'
verdeeldheid der Gewesten onder 't oog te brengen: alzo eell
nieuwe Vredebreuk den reeds kwijnenden handel ten eenemaal~
bederven, en voor de Vrijheid en den Godsdienst der twe~
Volken ten uittrlten verderflijk zijn zoude.
De Staaten van H~l/antl, intustèhen, dus openHjk aangetasC:
en befchnldigd, oordeelden niet te mogen zwijgen~ maar zich
verpligt, om hun gedrag, raakende de zaak der &c!ttjie, of
Uitfluitinge, openlijk l-;! moeten verdeeàigen. 't Was uit dieli
hoofde 7 dat men, eerlang. een uitvoerig Gefchrift, onder den
tijtel van DeduLiie, zag in 't lic'Jr koomen. De Raadpenfionaris JOAN DE WITt wierdt voor den voornaamllen Oplleller daar
van gehouden. Zommigen b':fchouwen dit Gefchr;ft als een
der merkwaardigfie Stukl{en, ";elke, van St:l3tswegell, ooi~
jn de Veréénigde Nederlanden zijn in 't Jicht gegec:ven. De.
wijl het met het onclerw,:rp VRU bet te;:.enwoordige Artikel ill'
een onmiddeliik verhand IJ:,; ,', oorèet'!cn wij, met het plul\tzell'
van den hoofdzaakd:H:ell "'houd, ;ja:~ veek'll onzer Leezeren,
geenen ondienst te zulle!' dC'<!lï.
De Deduc1ie wa~ I" 'wel! {l.'t!~11 onderf:;heiden. en ieder'
Deel wederOlIl in etFj1.,.: llor;fd'lIlH.:n gefmaldeeld. lil het
Eerfte Deel zogten (!e H.olh.ndfche Staaten 'J)~M'C'({ st aan te'
loonen, dat de Provioc'e vlln Holland, U;t kragt hU:lra ::;CI'Jve-'
reiniteit, het regt halit ujU de Akte van ~eclujie) ten aanzien
van
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van den Prins VAN ORANJE, te mogen maaken; deels, uiS
kragt des gezags, bij de Unie van Utrecnt, aan ieder Provincie voorbehouden en opgedraagen; d~els, in gevolge van
ver[cheiden voorbeelden, in 's Lands Ge[chiedenis[en voorhanden. Vervolgens, dat zij op de Groote Vergadering, in den
Jaare 1651 gehouden, geenerlei Verklaaringen, lllet dusdanig
eene Uitl1uiting firijdig, gedaan hadden. Ten derde wordt
onderzogt, in hoe verre en in welke zaaken, de Unie msfchen Holland en Zeeland de beide Provincien verpligtte, om
Communtcot;s Con[iliis, met wederzijdfche raadpleegingen , en
l1iet afzonderlijk te mogen belll1iten, en beweert men, dat
de /l1ae van Seclujie tegen deeze Verééniging niet firijdig was.
De Staaten van Zeeland hadden hier van een voorbeeld gegeeven, door hunne Verklaaring ter Generaliteit, in den Jaare
]652, dae men den jongen Prins, VlI1l toen af, behoorde te
benoemen tot Kapitein- en Admiraal. Generaal, zonder, voor·
af, Holland des wegen gekend te hebben. Die van Holland
hadden, gevolglijk, een even gelijk regt ten aanzien van de
Uidluitinge, zonder vooraf deswegen met Zeeland geraadpleegd te hebben. Het onderwerp van het vierde Hoofdlluk
was ~ een onderzoek, in hoe verre ieder Provincie afzonderlijk vermogt in gefprek te treeden , of te handelen met eene
uitland[che Mogendheid: en voorts een betoog dat Holland,
op verzoek van den Protektor, de Akte vlm Seclflfte hadt
mogen maaken, en lIan hem doen overleveren, zonder daar
mede de Unie eenigzins te [chenden. Volgens het Tiende
Artikel der Unie vermogt geene der Provincien eenige Confederatien of Vetbonden met eenige Nabuuren of Landen aall
te gaan, zonder toeftemming der Veréénigde Provincien elt
13ondgenooten. Doch men merkte hier op aan, dat Confede.
ratien of Verbonden geheel iet anders waren (jan onderlinge
gefprekken, naakte Verklaaringen of beloften, en gemeene
Verbintenisfen. Maar van den aart der laatstgemelden was de
Akte van Seclufie. Het ,'ijfde Hoofdlluk wees aan, dat ieder
Provincie ongehonden is, aan de lIondgenooten kennis te geeven van bijzondere gefprekken of handelingen met bijzo1ldere
Koningen, Prin[en of Staaten ; en dat Holland, over l':ulks"
zonder kennis geevilJ~ aan de overige ProviQcien, de Akre
mee
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met den ProtektOr hadc mogen manken: ja" dat, om verfcM(..
den lcdellen , daar van geene kennis behoorde gegeeven teworden. De berdwldiging, als of de Gezanten der Algemeene
Staaten niet hadden mogen gebruikt worden tot het overleve...
reil van eene Akte eener bijzondere Provincie. weder leiden ze
da3f mede, dar de Ge 'anten verpligt waren, volgens hunnen
last, I.':k tie [ljjzondl"re verzoeken, aan hun gedaan, aan tiJ
llct:mcn, en vdvoll'ens aan de geenen, welke ze betroffen,.
Ov\'r te t(:!H ijv2n.
De Staatfche Gezanten hadden dit altoos
J;t:, L,:m, niet alleen ten aanzien van de Provinclen, maar ook
va.. b jzondere Steden. In het zel'em/e Hoofdfiuk wierdr:
aarL;ew<:t!zen, dat het aan ieder provincie vrij fiaat 1 ter be.
vorderinge van den Vrede, iets toe te brengen. buiten kenn/§
dt'r B.Jodgenooten; en dat het verleenen der Akte van Uitflui~
tÏI'Ët! nict Rreedt met het Negende Artikel der Unie 1 inhou..
dende dat men geen Traktaat van Beftand of van Vrede zol!
mogen maakt'lI, dan met gemeen advijs en toeRemming det
Provincien: vermids het aan ieder Provincie vrij fiond" iets
te mogen to'!brengen om tOt een beHuit te kOOIDen; even ge~.
lijk 'prins WILlEM DE II, bij het fluiten van den Munflerfchel1'
Vrede, een VeJdrag hadt aangegaan, buiten kennis der Staaten, al7.O het tot den Vrede diende. Het laatfie Hoofdftulli
des BedIen Deels bevatte een betoog. dat de Akte van Sec/uje n\<.t firijdig was tegen eenige voorgaande Befiuiten det
Aigerneenê Staaten • bijzonderlijk niet tegen het geheim BeUui!
van den negentien~en Februarij des Jaars J654, doelende op
den boven gemelden middelweg ten aanzien van den Prinfe
VAN ORANJE, a~n KROMlVEL voorgeaagen.
Tegen dit Be~
fluit hadden de Staaten van Holland geenen last gegeeven.
J]l3ar veeleer daarop. zo lang do~nlijk was, aangedrongen.
In het Tweede Deel der DeduEtie wierde, vooreerst, deeze
fteUing beweerd. dat in een vrij Geenebest, niemand dool'
geboorte eenig regt heeft tot de hooge Ampren en Waardig~
heden; en dat de Uitfluiting van den Prinr.: VAN ORANJE niet
ftnjdig was met de~ze Vrijheid. Holland badt zich zel .. e w~l
de magt, of. indien men wilfie, de vrijheid benomen om den
Prins VAl'< ORI1NJE te bevorderen; maar het was om den Oorlog, die ook, in vecle opzigten, de Vrijheid benadeelde, te
wee~
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weeren. De thans klaag2nde Gewesten, dat Holland zich dus
aan eenen band gelegd hacit, hadden, in den Jaare 1635.
foongelijke verbindende Verdr3gen met Frankrijk aangegaan:
om te zwijgen, dat het dringen op de bevorderir,g van den
Prins VAN (>R.~NJE, terwijl hij nog e~n kind was, met d~
Vrijheid veel m<.:er onbduanhaar was. Op de mwriJging, als
of de Akte ",111 Sec!lJfie eeni~e lafhartigheid i..floot, wierde
vervolgens aanl!,emerkt, oat v,~rfch~lden Rijken, Staaten en
Landen, zOl1d~r onecl:e voor dezelve. v,'de zaaken hehben
toegefiaall, tot hunne beveiligillge en geru~theid; en dat de
Akte geene de minfi,: onderwerping of lafitamg'wid in!'oot,
om welke de S:aat, nij }lIJd~re ~Vlo~endhedt:n, lJli(jder zoude
geagt worden; dat 'er rij Jen en gelegel1h,~dell kur:,i"i1 ~ijn.
welke het inwilligen van dingen noodzaak lijk maakten, welke
men, buiten dezelve: niet zoude toegeeve n • Dus hadt de
Stad .AmjlerdfJJn aan WJLLEM DEN II tOl'geilaan d:c, cemge
Leden der Regeeringe van hUline Ampten wi"rden y,"r1a:-:<;!'J.
hoewel zij znlks niet verdiend ha L:kn. ~:ken om e,," '. ,:;1i!
te maaken aan de oneeni[,;heder.. ,lp .Je ,dagl', al$ 0'( ,l.:!
Provincien, onder elkander onecnig waren gtwillden cl,,),,: d~
.Afte van Secltijie , wi', rdt anng(lll..:i!n, d.1t d~ [cimld de.:'zcr
oneenigheid veeleer bij cle Hoofden moc!,t gezogt worden;
en vervolgens, dat zonder het verken en v~n de Akte J'fJ11
Sec/I!Ne door Hoi/anti, (~e 0onog mrt Enge/flnd z0ude heb.
ben moeten blijven voortduur .. ,;. Zonder deezc bcwil!iging
zoude men den Protëklor dcrmaate ver~itterd hehhell, dac
aan dcc ui ven g(;~n'~ hc'a :d'lll <; "':oude geweest zijn, indien
men" VOL:fllS den w,.':" cl) \,',n Z:JFJl'l' 1:,"'1, den Prins VAN
ORANJE hal~de bcvür lerd.
L: f',r VI!i..ie ~j.;ofdfiuk to'Jrden
de Staaten , lint (/,lOf de ,j;' te 1',,1) S 'ch/Î: mc;aan'Cl van e·,nige
VoOnC~~[fn wlerdt omzet; en dat ll1 C?:le vdje KegeerliJg.
alwaar de Al1lptcn ti~!l de waunH,;f1co monen worden op;{e.
draagen, nielDAnd, door gcbolll"é!, eeuigzins feiSL b~koomt
tot ecnige waardJhedt n en bedieningen. Cl' d~ bef~huidi.
ging, eindeliik. van olldankhaarhe;d tegen het Huis V.1N OIlAN.
JI':, a9n welke de Sraaten 'van HOlJ;ll'd, door de Akte Vat:
S,.clli(ie, zich lèhllidig ma;'luen, wkrdc. in het 7..~sde en
lantlte Hoof-llh.k, ollderzogt, well:e dal1kb~:dldJ lM Huis
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nan den Staat, en ds Stnt aan dat Huis verfehuldigd was; voorts, welke dal1kha~rh"id alle de Provincie aan
Ho;land en Zee/oae!, voornuameli]k aan de eer!l:e fe huldig
waren; en eindelijk ~angetoond. dat door het verleen en van
de Akre van Uitrluitinge geene ondankbaarheid tegen het gemelde Huis gepleegd was. WILLEM Di: I hade, inderdaad,
groote dienllen geÛll:Jn, en de grondf1agcn der Republiek gelegd. Maar, alles wel ingezien zijnde, badt die Prins gecne
minder verpligting aan de Staalen vall die Provincien, dewijl
hij aldaar eeile verzekerde verblijfplaats hade, welke hij ner.
gens hadl kunnen vinden; dat hij, geduurende zijn leeven ,
groote eer en waardigheden gellooten, en Hol/ar,,1 i:n Zeeland
hem het Graaflijk bewind ltadden lOegdegd, hoewel l.ij, door
een omijdigen dood, in het genot daar van nice geHeld was.
Ook waren de naakoomel:ngen van Prillfe WILL'olVl, zo binnens- als buitenslands, in groote ccre en aauzien geweest;
welk aanzien voornaame!ijk ontllandt uit de hooge Ampten
en Waardigheden, welk<:~ zij in de Nederlanden bekleed hadden. Een aanmerkelijk gedeelte der Vaderlijke goederen,
door de Spanjaards aangl!hoeden, wa" indcrda:\d, door Peins
MAUfUTS heroverd; cl< eh zulks W~3 gef~hied r.1C[ de Krijgsmage der Staaten ; die 'cr, Vef'w)g-CI13, ten hurr:en koste,
Bezettingen gelegd hadden. De ~(:\Voo:Je Ja.;rWëGJ~n, Penfioenen, Buitgelden , en ~e fH.'Woonlijke gillen van den Staat
in 't gemeen, en vali de Provincie van Hul/anti en West/; ieskmd in 't bijzonder, bedroegen, geduurende de tijden van
MAVRITS, FREDERiK HENRJK en WILLEM DEN 11, bOl -::n de
buitengewoon\! giften vat) de' Oost, en Wcsiïndilcfle Maalfchapp;;en deezer L;'lldell, bOVl;n de VCrCCl'll1;;en VUll eeni:~.,; bij7.vlldcre Provincii':n en Stedcn, boven de vuordeekn van de Veldtogten, die niet te berekenen zijn en zecr groote lommen
zouden uitmanken , en boven no~ meer an lere voordeeJen,
eene fomme van omtre:1t twe2rnalllhollderd Tonnen G"uds.
of twintig lVlillioer,cn Gu:dens; om nu pog nier lU l!Jrm''!ckil g
te neernen, den vrijdom voor de Prinfe,!n van de gew00ne
's Lands Imposten en bu;tengewo\>ne beiastingen. O? de befchu!diging VliJ ond:mkb:mheid tege;] de l'Augrd:1glt:ni3 vnn
WILLE;.I DEN I, door de Stuatcll van F, icslruuJ il)Zoüd~rh~.J
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aangevoerd, merllten die van Hol/arld aan, dat zij zelven ,
indien hunne aantijging nu gegrond ware, zich daar aau had.
den fchuldig gemaakt. Naauwlijks was Prins WILLEM DE I
overleedt'n, ef de Friefche "taaten verkooren tot hunnen Stadcè'
houder Graaf WrLLElI'T LODEWYK VAN NASSAU. met uitlluitipg
van Prinre M.\UHITS, die toen reeds een bekw:l:Jme ouderdom
berp,kt halt, zonder te vreezen dat ze voor ondankbaaren
zouden grhouden worden; niettegenlhande zij den Neef bove!' rien Zoon begnnüif,d hadden. Konde men dus, zonder
ondankbaarheid, ten aanzien van MAURITS handelen, zo gavell
de Staaten in bedenking, of zij van ondankbaarheid kondetl
beîchuldigd worden otlment een kind van drie jaaren, geboD..
ren van eenen Vader, die den Staat in zulke deerlijke verwarringen hadt gebragt , door het gevangen oeemen Van Gemagdgrlen hunner Provincie, en door 't beleg van A'IJ/lerdam~
WrLLEM DE I, was, daarenboven, geen Stadhouder en Kapi..
tein - Generaal geweest van alle de bijzondere Brovinciend
Nog onlar.gs h1dt de Provincie Groningen het voorbeeld gegeeven van foorrgelijk eene VitOuidnge, door bet voorbijgaan
van den jongen WILUlM, en het Stadhouclerfchap aan Gra3ve'
WILLEM FREDERIK op te draagen. De Stnaten beGomen hunn€l'
Deductie met eeoe optelling van de dlen!len van Holland, en
de 2anwijzing der daar uit volgende 'lerpiigtinge der overige!
Prov:nden tot danl{baarheid. hol/anri hadt voorzigtiglijk verhinderd, dnc de Landen niet onderworpen wartn aan dell
l{enog VAN A~JOU; Holland h3dr de oncworpene overheer~
fching de~ Gr~aven VAN LEfCESTER nrijdeJd; Holland hade
meer dan de helft der kosten van den Spaanfchen Krijg ge-draagen, en bovelldien, aan de overige Gewesten, verfcheidem
Millioenen opgeCchooten; even eens hadt HOlJ.17,d in den jong..
fieo En<-(elfchen Oorlog gehandeld. !l(}/Iand, derhalven , ba!èhouwde het als eer:e groete ondankbaarheid nan God, iu'"
dien men, naa zo veele gunnen, nog bleeve morren.
Zo ras decze DeduCtie, ter Vergad-oringe van HC'llmuf 1
was goedgl'keurd, wierde dezelve, door de Leden, in yr,IlCI)
getale, overgebragt in de Vergadering van Hun Hoog Mogen_
dèn. Doch, hoe zeer hunne Edele Groot NIoge;'den van dekragt der aallgevoerde bedenkingen, zich overtuigd hlclde.ll',.
Hhh hh h 2
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't was, egter, verre van daar, dat de St~:l!en der andere
Gcwes:en, v'HJfal van de drie Provincien, die tegen de Akte
"an Sl1clujie meest g'!livcrd hadden, zich daar door t0[ zwijgen lieten bren~cn. Vo~gens Gelde/I,md firee,it de /fEl;, met
de Unie van Utrecht, en met het belluit dcr Alt!;emecne
Slaatcn, raakende de vcrzagting, tij h::~ Verdrag met KRm.,Wi'LL belaamd; en moest de Jonge Prins VAN ORANJE, van
nu af aan, tot Kapitcin- en Admiraal- Genenl.ll worden VOOlgeCchikt. Zeel.1nd was van het zelfi.ie gevoelen.
ieslrmd
beCchollwJe de Dedué'lie als een G~Cchrif(, vol van gevaarlijke
inboezcn;ingen en grol!dregels, ft ,jdig met de Grondwetten
Van den Staat, wdks ond"r~ang daar uit te dugten was. 'Er
wierden. zeide men, verfcheiden ftrijdigheden in gevonden,
als m"de hoonende beCcl]u1digingen. door welke, vooral de
Staaten van F, ies/inti, zeer beleedif;d wierden; dat men de
doorluchtige daadelI valJ hUil, die de grolldlhgcn van den
Staat gelegd harid\!lI, in een nvereci'ltSch licht p!aatlle, en aau
der zelver goede oo~merken een verkeerd~n draai gaf, o:n
aan de '/lkte '1"1n S~t:!Zlji' eenigen glimp te vinden; d.lt men,
eindeliik. niet zonder verotltwaardi{l.ing hndt lmnnen zien de
ongehoorde ondar·kl)a:lrhcld tegen de gedagtenis van Pri"Ce
WILLEll DrN i, die de!1 Staat verlo"t h:dt van ondr2a~liJke
flalvernij. waar mede dezelve wierde gedrei,;d, en die. tot
des zelfs b;::houdenisC~. zijne go deren gcfpild, zijne eere in
de waagrchaal gdlcU en zIjn JeeveIl h::dt opgco!Ferd. Een
gUllfiiger oordeel, doch door zijlJe bekende onpartijdigheid
gemaatigd, velde naderhand de vermaarde Prcfidelit VA:.l BYNKE" mr!:K ol'er het IIvJlandfche Sta~tsb, nnit.
Hij beweert,
dat wat Je UÏlf1uilÎn~ valJ den Pril,fl;! VAN ORA]'; Jr., in hun
eigen Gewt~t, aanping , de Staat"n van ll"lim.d hiu orrltr~nt
gehanddd hadden, uit krllgt van lid Regt en de Vr;Jhdd,
welke hun, als Souvereine l'.l.lgten in hun eigen Lnr.d, onbe.
twiSlbaar toebehoorden; doch dat zij. \lan den an,kren kalöt,
zich zdven onder verbintenis gelegd h"ollt'llde, om ook tef
Algemeene Vergadering voor de Uill1uiting te zullen fttmmcl1,
een weil1i~ onuf'usch, en niet zeer vrh.'ndeljjk gt:handd i \ haddl!'ö: al;>·' bt't aJnftellen van eenen Kapitein-Generaal de Pro,iucie Hoi/nnd niet alleen, maar alle de Boudgenoot~n betror.
en
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~ het regt van Bloeder[chap tusrchen de BondL;CIIOO"en pluts
heeft, niet [cheen te I!edoo;;en> dat een Bon:!gcnoot, zonder
zijne Bondgenooten te hooren, antand dcedt van zijne fiern,
in eene zaak, die het Bondgenoot[chnp betrof.
Van geen langen duur, intus[chcn, was de berugte Akte,
over welke, in de Gewesten, zo veel onecnigheids ontlban
was. Naa den dood des Protelnors en met de herll:elling van
K AREL DEN 11 op den throon van Groot· Bntar.nie, namen'
de zaaken. zo in het gemelde Rijk, als hier te Lande, eene
andere gedaante aan. Koning ICAREL beval den jongen Prins
ernLlelijk zo aan de Algemeene Staaten , als bijzonderlijk aan
die van Hol/lmd. De twee Prin[es[en, Moeder en Grootmoeder van Prill[e WJLLE1\'! ,vel voegcic zich bij de laatMgemel_
den, met verzoek, dat hunne Edele Groot Mugenden zich
de zorge van des zelfs Opvoedinge geliefden aan te trekker.
Zo zeer waren de gemoederen thans veranderd, dat men, eerl:lng, het beOllit nam, om 's Prin[en Opvoeding te aanvaarden,
ten einde. zo als in het Relluit uitdrukkelijk gemeld wierdt,
hij bekwaam mogt worden tot het bediencn der Ampten. hIj
zijne Voonaaten bekleed. f\aa uusdanig een BtOu t konde
de Akte van Stc!ufie g~enen Rand houden. Delelve wi<!rdc
voor dood en vernietigd verkhard. op den negenëntwintigLlcn
November des Jaars J662, ruim acht jaaren. naa dat zij,
door de Stanten van HojJ~md. w~s vastgeneld. Sedert deedt
men ver[cheiden poogillgell, om de Akte uit EngdfJfj(j te rug
te bekoomen; doch zij W,tS o!'lder de pApieren van KROMWEL
nict te vinden. Vrugteloos hiddt insgeiijks de Raadp~nfiona
ris DE WlTT bij KAREL DRN II aan. om eene Verklaaril1g,
hoe Zijner M3Jo:ll:dt was j.!ebl::!eken. dat de Akte vlm .feelu/le
Riet door HolJa;;j canget'l{)odcn, maar door KROM WEL ge.
vorderd was. Men antwoordde, dat de Koning geene genoeg_
zaame kennis hadt ,raO 't geen omtrent de Akte was voorgevalkn, om deswegen eene fiellige Verldaaring te kunnen gee·
ven.
Zie AITZEMA; DE WTTT'S R, ieven;
Rej'o!ulien vall BIJI/and, enz.
SECUNT1US; (JANUS)

btadz.

zie

JOANNES SECUNDUS,

J92.
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SEGERS, (DANIEL ) gebooren te Ant ...'et pen, in het begin
der ;ongstvoorgaande Eeuwe, was een der meest vermaarde
Kumtfchilders van zijnen tijti. De beroemde JAN nttEUGE.[,
:was zijn Lef'rmeester. Toen hij een voeglamnen ouJerJom
bereikt hadt, namen hem de Jefuiron, in zijne Geboortefiad,
;lan als • Leekebroeder in hun Klooster. Volgens eene algemeene erkende waarneeUling bezat de Orde, door alle tijden,
eene ongemeene gelchikthei(l Or.1 de ttemme der Natuur, in
Jongelingen van weer dan g'Omeene begaafjheden, op te merken, CP de opvoeding nvereenkomftig daH mtède in te risten.
Dit wierdt bewaarheid ten aanzien van den jongen SEG~:RS.
De Kloo>tervo0gd de natuurlijke gefchiluheid tot de Schilderkunst in den Leekebroeder hehbende opgem(;l kt, zondt hem
na Brusfe', om de rCl'ds Gemaakte vor.1ertng-",n nog verder
voort te zetten. Hier fchiJderlt! bii. opoer audere, de Land.
fchapjes, welke men in de Kerk der JetiIi:en, boven de Biegr.
fioelen, ziet, en die eenige lotgevallen of ve:rrig,jlJgen der
M,aatfchappije verbeelden. Naa eenigen tijd verw"v . ns te
IJl urjeJ, deedt SEGERS eenen keer na Rome. AI wat zi~h.
in de Pale:zen en Lusthoven der Grooten, fraai en der naabootzinge waardig was, wierdt hier het werk van zijn onver_
Uloeid Penfeel. nuitensland~ zUnen Zgt hebbende bekoomen,
keerde hij weder na zijne Geboonel1ad. Sedert praalde de
Rerk van het Genootfchap met uitmuntende voorLbrengzeIs
~ijner kunst. De Keizer van bet Duit[che Rijk en de Koning
van Spanje fielden hem insgelijks te werk, dm hunne heerlijke Kunstverzamelingen te verrijken. Voer FREDRIK HENRIK ,
Prinfe van Oranje, [childerde hij eenen Bloempot. Zo wel
voldaan was Zijne Doorlllchtil~h.jd over het Kunstfiuk, dat
hij aan de Vaders Jefhiten daar voor ten gefchenke zondt
eenen Pnernoster van fiin Goud, van wellren de Kraaien zeer
groot, en in de gedaante van Or911Ïl'appelen gewrogt waren.
De Kunst[chilJer zelve o:ltving een Verfplank, nevens e(;l1ige
penfelen, alles van fij'1 Goud zeer fraai gewerkt. Voor de
Prinfes[e VAN ORA~'JE imgelijks eenen Bloerrpot gefchilderd
l1ebbende, omvingen de Jefuiten voor betzelve tCIJ gefchepke,
~en Gouden Kruis, 't welk meer dan een pond zwaar wa~,
pe llerftijd en Quderdom van 5~GERS is Oll$ niet gebleeken.
Al>
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Alleenlijk vinden wij aangrckend, dat hij, in den Jaare 1646,
den ouderdom van vijfenveertig ja2ren hade bereikt.
Zie

KA RE L V ER MANDER.

SEGERS, (GERARD) waarfchijnlijk een broeder des 11:raks
gemelden, als zijnde insgelijks van Alltwerpen, en in het ein.
de der Zestiende Ef'uwe aldaar gebooren. De beroemde ABRAHA,1 JANSZEN was zijn eerl1e Leermeester in de Schilderkunst.
Zucht na llleerdere vorderingen, zo ras hij eenen bekwaamen
ouderdom bereikt hadt. dreef hem na het kunstrijk /talie,
en bepaaldelijk, na Rome. Hier leschte hij zijnen bijkans onverzaadelijken feni!:lèrdOl'st, met het naaboo(un van de vermaardfle Kllnsltl:ukkell der meest beroemde Meesters, welke
hij 'er aantrof. Aldus verzamelde hij eene menigte Kopijen,
zommige van welke met de Origineelen bijkJns in éplle raug
geplaatst wirn!('!1. O!Ï(!er dit alles was SE GERS bekend geworden bij den Kard:naul ZAPAT-1, Afg-t'Z,l'lt wn den Koning van
Spmije aan het RoomCche Hof. Op fierk aanhouden van deezen, bei5af zich onze Kumuèhllder, onder het gevol~ van
zijne Eminentie, na Madrid. Deeze boodt hem den Koning
aan; die hem, voorts, te werk fielde tot het Cchilderen van
eenige uitgebreide Srukken voor het Koninklijk P~leis, als
mede voor eenir;e Kerken en andere Qper:oaar<:: p;ua'Len. Tot
erkenten;sfe verhief hem Zijne lVla jefHL lor den Adcif1alld,
fchonk hem een aanzie'1 l ijk Jaargeld op het Kaneel te Antwerpen, en gaf hem voort3 v2rlof, om na zijn Vaderland te
rug te keeren. Den roem, reeds buitenlands behaald, ver.
grootte hij nog, zeden zjjne we.~erkomst. Zijne Schilderij,
verbeeldende den gekruisten p;rl'RUS, mf;[ het hoolü nedel'.
waarts hangende, word' zeer geroemd; gelijk ook de Tafel
van het Groore Altaar in de Kerk der Jefuitell te Antwerpen ,
verbeeMende eene Kruisverheffing, en een werk van zjjne
vindingen. Voor den Hertog VAN NJEUWnURG fchilderde hîj
eene H. MAAG~). Bovtn Jen prijs, op wèlkcll her Scuk gefchat was, ontving hij daar voor ten ge f,;helJke , een GouclCll
Penning, hangende aan eeu Keten van het zdiûc metaal. Wij.
dm
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dcr~ gaan b prent uit verfcheiden fra~ie Nacbtgezigten, gevol,-rl f),,:lf te~ clllngen va,1 ZlJllt! h1nd. Door zo vee Ie Kunst!luk!".:n, en 'ien a:mz:,> .. lijl:en prijs, wç'lke voor dezelve
wicrdt
1
bt.taaIJ, ba,it RWB-RS ~'en aanmrrkeiljk vermogen bij een gebragt, en was hij door hetzelve in fi:~at geHeld, om een
pragtig Hrlls te doen bouwen; 't welk bij voorts met eene
men;gte van de kUl>!1igfh' Schilderijen verfierde. GERARD SEGERS overleedt in dfn Jaare 163 r, in den ouderdom van zestig jaaren. Hij moet, derhalven , in den Jaaren 1591 geboo..
1\':n Zijll.
Zie KArtEL VERMANDER.

SEGVELD, cene Heerlijkheid en Dorp, in het Ne1erkwartier "h·s ;,{icht~ van Urrecht. 1\3n drie lijnen, naamelijk ten
Nourden. Westen cn Zuiden pn~lt de l::Ie~rlijkheid aJn het
grondgebIed van de Provincie JI,)/Iand, bij de Dorpen Nimwkoop, Bodel?rave en Aclzttic/lho'·C'!1. Haarc uitgebreïdheid
wordt op zeventienhonderd en zeventig Morgens hegrOOf.
Het Kapittel van S. ,'Iiane te U/recht is 'er eigenaarcsfe
van. liet Dorp van dielJ 11aam beert een goed aZl1zien, door
een vrli groot getal Huizen. De Kerk is niet groot, maar
pronkt met een nel Koepelwrentje op den Voorgevel.

SEISJE~BERG. Bij deezen naam is, bij de liefhebbers van
fraaie Gelii5ten, bekend, een der voornaam!11! Hoogten of
Heuvelen, in het Gooiland, niet verre van bet Horp Huizen. Over bet omliggende Land, en over dl" nahunrige Zuide'7.t'e, benever,s de Dorprn, aan geene zijde vm deze! \Ie
gelegen. heeft men, van Seisjc,berg. een allerverrukkcut:st
gezigt.
SELLES. (BtUOI'J van) Een onverdraaglijk Heer, voor O'1ze
Voorrmderen, was PlllLIPS DE 1I, Koning van S.~é'1.jc. en
Graaf vall Holland. Zijne fcbennis van 's Lands Vrijheden ell
Voorregten ging alle maat en rerk te boven. Een'~ aiJd'?re
ondeugd pM,rde zich éaar nevens: 't was de gevdr.ódllL'id.
Zims de Nederlanders de Wapens tegen den Koning hadden

op-
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opg('.::\t, geliet deeze zich, meer dan eens, a!s of hij niet
llfkecri,; w,!re, om den peis le tltffcn; doch wanneer het aank '.va 111 op de voorwaarèen, vertoonden deeze gce1l2 Ollduis.
tCI e b'i.: ke, dat het hem geenzins ernst konde wet'zen.
Het
~,"drng van den llaron VAN SELLES kan hier van ten bewijze
dier'en. Behalven zijne inwendige ongezit'dhl'id omtrent de
z~~k der Nederlanderen , behelsde zijn Lastbrief zodani!,;e voorf13g,en, als vnn de Staaten nimmer aangenomen of go"dg(ckeurd
ko~dell worden. De Algemeene Staatell, naameiijk, in den
Jaáre 1577, eenige voorllagen tot bevrecliginge, ~an zijne
l\faje!leit gezonden hebbende, gegrond, onder andere, op de
Gendfc;le Vredehandeling , vervoegde zich de l~aro!1 VAN SeLLES, in het volgende janr, bij de Stuaten, m;:l! ... brengende
eenen Brief des Konings, welks hoofdzaukelijke inlwud hier
op neder kwam, dat zijne eenige eisch en bef,e~rte op de
Nederlanden hier in befl:ondt: de Roomfche Godsdienst en de
gehoorzaamheid t'hemwaarts moesten gefl:eld "vor';C'1J op denzeJfdl!l1 voet, op welken dezelve onder zijnen Va,ler Keizer
I{ARI:L DEN V gellaall hadden.
Zo dit gefchiedd<;), w Ude hij.
met biiHand der goeden, de kwaacen tot re<.1<;)n, het Land
tot fust bren)':en, de voorgaande beroerten in verzeetelhdd
nellen. en hun een genadig en toegeevend Heer zijn. Met
andere woorden, PHILIPS wilde den Vrede maak en , mlds de
Landzaaten, voor het opg~and licht v~n verbererde God6dienstkennisrc de oagen f)omen, het rchenden vaa V:'i,hcden en
Voorregten geduldig droegen, en nlzo de I,luis:cren van cm
Ziel en Lichaam prangend jnk vrij willig aamrok!:cn. Vreemd
klonk deeze taal in de ooren der Staaten ; en llOg vreemder
die van den Baron, wanneer hij, in zijn mondeling Vertoog
in de Vergadering, de onè':,Jirelliug invloF;t, dat de ~t:laten,
tot zulk een onderhouden van Godsdicn,c cn gehoorzaamileid,
zich verbonden hadden. Ligt is 't te gis fen , hoc(lanig een
:lntwoord de Staaten hierop te gemoete voerde. Zo,jMr dm
Koning van geveInsdheid of rpotlust te befchu:Jig<;)ll, omkeilden ze ronduit de gemelde verbintenis, doch voegr~1l \~r nevens, dat de Brieven van den Heere VAN SELLIlS tot opcnbaare verbreeking V,lIl de Gendfche Bevredig,1li;!! en van het
Eeuwig Edikt firektcn, en tot nieuwen invoer der wreede
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vervolgingen en van de Irqutûtie I1relcten: Kunnende, derhalven, cies Konings aanbieding, zonder openblIare en in 't oogI00p"·' ..ie meineedigheid, gedaan noch aangeilomen worden.
V.>\N SI,LLES vertrok, diensvolgens, zo als hij zelve, en ook
de Koning. voorshands ligt hadt kunnen gis fen • zonder een
enkelen flap tot den Vrede te zijn genaderd.
Twee jaaren naa het ~fleggen van deeze b00dfchap, kwam
de Baron VAN SELLES, andermaal, in de Nederlanden, doch
thans onder een geheel andere gedaante. De Baron, naameliJk, het oog hebbende op Houchtlin, hadt in den arm genomen zekeren Onder - Hopman, die daar binnen het bevel voerde, en deeze, door loon en beloften, overgehaald, om door
verraad hem de Stad te leveren. Ten dien einde zou de
Staatfche. Krijgsman bewerken, om het werk dies te gemak Iijker te manken, dat, in den vroegen morgen, een gedeelte
der Bczeltia:,;e, op boit of cenigen anderen aanflag , na huiten
zoude t~ekken. Naa deeze affpraak keerde de Hopman voortS
na binnen, doch gaf 'er nrak~ kennis van :Jan JOOST DI? zoETE, Heen? van Ft/Iers, die 'er het bevel voerde. Ten befiemden dage en uure deedt de Stedevoogd ecnige Ruiters
en Knegten ter Stede uit trekken, er:, ::Is een blijk van geen
kwaad vermoeden re koeneren , de l'oorr agter dezel\'e open
fiaan. De B<1ron \'\N FELLI1.S, hier van v"r\viaigd, oeed. zij.
ne bc~den aarlfukken, en VG<:Jrts de open fiaal1de Poort binnen
trekken. Intusfchen bot de StRdvnogd bevel gegeeven. zo
ras hl.'t vljande1ijke volk zoude G,;';C~'11 z::", de Poort te fluiten, voons uit de hinderlaagen ten ',' ',:,,fcl!i;ll ti:' k00men. en
'e: op in te ,,'iC'I. Rech V'ln pa, wierdt dit nnagelwomen,
en met ecn h' Sf"" Jdèhut gelê;~t van de \V~I[C:I, om te
dienen tut een zeill venr de u' '.,,:li'okk\?:lcn, Ort! te rUIj te
kenen, en op ,ie viianden, !1ie zij buiten aJJJtroff~n, aan te
vallen. V"UJ van deeze wierd," , getlag(,11 of gevangen genomen, :mde,"':i1 <'P d~ vlugt gedre.;ve'1., Gelijke nederlaag leedt
de Hee" V.\N ~ELLFS bitmen de ~l~.J. Naa dat veel en van
zijn voik gc.,n.;uilf'ld wa:en gaf hij ulve, nevem veele andere aar,zienlijkE: Krijgsoverften , ZiCh gevang:>;'!. Men voerde
lH'm n<l ,-ed(i r d. "p het Eiland IFalclreren, alwaa, hij, op
bet Kaneel Rall1mekens, in bewalrillg wierdt gefield. H:j
j
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zat aldnar drie jaaren, Dna verloop van welke hij, ondanks
het goed omhaal, welk htj 'cr genoot, meestal, meent men.
van ongeduld en hartzeer flierf, veroorzaakt door de wei gerins ues Spanjaards, om den Heer LA NOUR tegen hem uit te
wIsfden. Tot aan zijnen jongfien adem voer hij hevig uit
tegen de ondankbaarheid des Konings, dat zijne en zijner
Voorzaaren getrouwe dienllen aldus vergeeten wierden.
Zie BOR en HOOFT.

SEl\I, (SIEUWERT I'IETERSZOON) een vermogend Amfierdamsch Koopman, en c~n der eerne oprigters en Bewindheb.
bers der Oos!ïndifche Maatfchappije; als hebbende hlj, nevens
eenige andere aanzicl)Ujke S(adgenooten de kos.e,] gedraagcll
van den eerilen Scheepstogt, door KORNELIS HOUTMAN , langs
den ZuidJijkeu Uithoek van AfrIka, zeden de Kaap de Goede Hoop genoemd, ondernomen en volvoerd. Van 's Mans
weldaadige Godsvrugt, en die zijnf:r Echtgenoote, MARRETJe
AREND BélUWER~ dogter , i& nog heden ten dage een bewijs
voorhal,den, in een Hofje, naar den naam der laatstgemelde,
Bouwers -lluisjes genaamd. Zij zijn vijf in getal, en aaan in
de Wijde Steeti. bij de B1oemmHkt, aan de Zuidzijde, vier
aan de Straat, en het vijfde in Pl-m Gangetje of Slopje. De
leners S. S. en onder dezelve iVl. A. B. welke men in den
Voorgevel kesr, ve"heeJden de naamen van den Stigter en de
St;gteres{;~. De Hl'zorgers van het Roomsch - Katholijke - Armen-Comptoir hebben 'er het opzigt over.
SENGUERDIUS, (ARNOLDUS) een geleerd Man dcr jongstvoor.
gaande Eeuwe, wierJt te dmfle1ëJa1lJ gebooren, in den Janre
1610. Naa het flof der laagere SchooIen, al vroeg, te hebben afgefchud, vertrok hij na het HoogefcllOol te üiden.
De Wijsbegeerte, volgeIlS de begrippen van ARISTOTELES , was
hier ziine hoofdbeoelfening, de beroemde BUItGERSDYK in dezelve zijn Leermeester, en maakte hij, op diens voetlpoor,
zo iheUe vorderi!'gen, dat hij, reeds in zIjn negentiende jaar.
~en trap van het Meesterfehap beklom. Uit eeu zijner uitge.
gee·

60

SENGUERDIUS. (ARNOLDUS)

geevene Werken mag men beOuiten , dat hij zich tevens op
de beoelfeninge der G~necskunde zal heoDen toegt>leid. St:dert
zjjne IJlóvorderïng tot bet Meesterfcnap, verkoos bij de God.
geleerdheid tcr zijner beoelf>n;uge, ~ers[ aan het boven gemelde Hoot;,'Ccho,JI, cn nadert jan 1 te F,-ane.fcr; dc vermaarèhel,i der beroemde Hoogleeranren M1ESIUS en MACCOVIUS hadt
ht'm n~ F tesland gelokr. Jn de Wijsb~geerte nogthans •
fe', int SENGUER DIUS voornaamelijk ui:gemunr, en in 't beoef.
ft:J1ell van dezelve zijn hoofdbt-drijf genelrl te hebben.
Dit
mo~en wij afll'i<len Uit het b~nuit der llezor!Jeren van het
U>og<,(chool te Utrecht, als die, in den Jaare 1638, hem
tot lluitt'ngewoone Hoogleeraar in de Natuur- en Overnatuurkunde aallildden, en in 't volgende jaar de waardigheid van
bet gewoolle Hoogleeraarampt opdroegen. Eenigen tijd daar
naa, doch onzt:ker in weik jaar, deedt de Stadhüuder Prins
FRCDRIH. HEN RIK aanzoek bij onzen SRNGUERDIUS, om onderwÎ]s te j1;eeven in oe Wijsbegeerte, aan het Doorluchtig School
te II,-edl'l; doch hij wees dien voorllag van de hand, maar
geenzins dien der Bu"gemeesteren van zijne Geboortellad.
toen (1ezelve, in den Jasre 1648, hem verzogten • om den
openfl:t::nden Hoog-leeraarsl1oel van den beroemden CASPAR
BARLlEUS, aan hun Doorluchtig School, te vervullen.
In de
magnd Maii des gemelden jaars deedt hij zijne Intre0e, met
eene Redevoering over de UIl/are Wij,hegeerte, welke hij zedert io het licht gat: Eenigen tijd daar naa benoemden hem
Hun E\iele Groot Agtbaarheden tot Opziener der Openbaare
Bo:>kerij:! en tot Medebelluurder van het Latijnfche School.
Sr NGUERf)!US ovprleerlt ilJ den Taare I 667 , in den ouderdom
\"!I~ 'wm zeënvijfti).( jaaren. 's Mans m..:tH bekende Schrif[(n
zLn [rH,' .llItho ad Ph}jiCflW; ExerCÎtM{o"el Ph\ftCiC; OllToJo. a COlp.?, (; humani. Bij zijn.- Huisvrouw CORNl:L1A WERBER vervn.'k~e 1] ij , nog Hooglt>er'jar l.ÎJnde te Utrecht, cenen
ZO)J'I. WuLPHE ~DUS SENGUhROIUS genaamd.
Deeze zich op
de Rcg~s!!e!c<!rdheid en WIjsbegeerte toegeleid , en in beide
,,"'e 'tenIChap verk'eegen hpbbende. wierdt, zeden, HoogleerQaT i,. de laat1-'ft'melde WcetellfdIRp, en Opziener der Boeken je , aan 's Lands Hoogefchool te Leiden, alwaar hij in .len
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Jaare l724 overleeden is. Men heefe van hem verfcheiden
Werken, de Natuurkunde betreffende.
Zie SOERMANS Aktldem. Regiller:, Bis
h/lolk. Be/gieo.

SENNEWYN, is de naam van een klein Dorpje, in GeItJer..
land, meer bepaaldelijk in de TielerWIJOrd, zeer nabij he'
van oud~ vermaarde Wotllwi,k. Alzo 'er geene Kerk is,
moeten de Ingezeetenen in een der nabuurige Dorpen bunnen
openbaaren Godsdienst verrigtcn. Andei en noemen bet Dorp
Senrlwenen: onder de ez en naam vindt men bij HALMA daar van
gewag gemaakt.
SEPPEREN, een der zo genaamde elf Dinghtlnlen van S.
Servalls. te Mtlaflricllt. en behoorende tot de Dorpen van
Redemplie, over welke de AJgemeene Staaten d" oprerheer~
fchappij oelfenen. Sepperen Jege rondom in Luikerland beo
llooten, een half uur gaans ten Oosten van bet in de C,efcbie·
denisfen zeer vermaarde Dorp S. T, ui,en. Het is een zeer
groot Dorp, voorzien van een rijklijk begifdgd Klooter vaa
de Orde van den H. FRANCISCUS. Voor Redempten of Afkoopgeld , moeten de Dorpelingen. jaarllj:.s. duizend guldens
in de Kas der Algemeene Staaten opbrengen.

SEROOSKERITE. eelle Heerlijkheid en Dorp. in Za/anti, op
l1et Eiland Walche,·en. beiden van merkeltJk€' grootte en l1itgcl1:rektheid. Bekend is het Z~euwfche GeflJt:(r VAN TUY1.,
van 't welk een tak. van deeze HeerliJkheid, den toenaam
van SEROOSKERKE ontleende. Het Dorp, 't welk een uur
gaans ten Noorden vnn de Stad Mlddelburg legt, h van ccne
goede Kerk voorzien, eu heeft Zijnen eigen L<.:ernar. Biunen
de Heerlijkheid, in het We,st. Zuid· Wtst n van het Dorp,
legt het aloude Klooster, nu het n, of Zo~tendtltl/, weleer
door Koning WILLE~1, Graaf van Holland, len dienfte van
Nonnen vaD de Premonfiratenfer Orde gefli~t. doch zeûert de
verandering van Godsdienst hier te Lande waereldlijk verklaard,
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klaard, en naderhand in eene vermaaklijke LUSlplaats ver~
derd.
Zie REIGERSnERG, /{nmijle van Zee/and.

SEROOSKERKE, een ander Dorp en HeerIiikheid, insgelijks
in Zee rI";1, doch op het Eiland "chouwC'rI gelegen, ten Noordwe· ren van de Stad Ztetikee. Het Dorp heeft zijne eigen
Keek en Pred:kant, welke beiden uit de eîgen Kerkelijke gOC~
de"en olJc'erhouden worden. Volgens zommigen ZIJl! de Ar.
menkas deczer Plaatze voor de meest vermogende van het
gehC'cle Eiland moeten gehouden worden. Toen de Spanja~"ds, in delJ Jaare 1575. het beleg om de Stad Zie! ikzee
hadden ge(Jageu, ([aken de Staat(chen uit Dorp in brand om
dt'zelven het vernestelen in hetzelve te beletten. Naderhand
heeft men het wederom. en veel fraaier. opgebouwd. Volgens zommigen zou het onder het voorgaande Artikel vermelde Geflagt. eigenlijk van dit Dorp, en niet van het {Fa/ehe, lclze, zjfnen naam ontleend hebbt'n. Doch, bij mangel
aan de vereischte aantekeningen, kunnen wij dit ge!chil niet
beDis[en.
SEWEL. (wILLf.M) behalven door andere Schriften, door
2ijn Engelsch en Nederduitlch Woordenboek. en door zijne
Spraakkunst, hier te Lande genoeg bekend, wierdt, in den
Jaare 1654, te Am(leraaln gebooren. Hij voerde d:en I,aam
naar zijnen Grootvader, welke, omtrer.t het einde der Z~s
tienrle Eeuwe, met de vermaarde BrowiliJten of IJ 11J1I,i,ten.
uit Engeland. herwaarts wa~ g,>koomen, en zich re Utrl'cht
hadt nedt'fgezet, alwaar de Vader va') onzen W1LLE1I ter wae.
reId kwam. \Vat d"ezen bewoo;:en hebben, zijne:, tvenaam
te veranderen, en ZIC.1 JAN WIL: E'\1sznON ZE, NWEf, of ZEEWEL te [chrijven , is ons der gcbled{~:l; dit wel , dat hij met
der woon na AfJijl"1'(;Ill!1 ver'r<,kkcll zijlide, ;,Ic1aar, ne"'ens
.zijne Huisvrouw JUDITH ZIMPEi'H\;ING, Lidmn,1t was van de
Gemeente, welke m"IJ rtli, . {ehe I)o.,psga.ill "J;. nOt:m{; doch
dat zij beirlen, omtrClJl hd Jaur 16S'i, overvin:;en {{l{ de Ge.
zime der Q..uakers, wdke, omtrent dien tijd, in de gemelde
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Stad, merkelijken opgang maakten. Lieden van gering ver·
mogen moeten SEWSLS Ouderen gew.;est zijn, vermids zij
hunnen Zoon op een handwerk bef1:eedden. Doch zijne zucht
tot Taalkennisfe en andere oelfeningen werkte zo fierk op
hem, dat hij, in de uuren van ui(fpanninge, in 't een en ander genoegzaame vorderingen maakte, om zijn Handwerk te
laaten vanen, en in het fchrijven voor de Boekverkoopers
een eerlijk bel1aan te vinden. Behalven de FrfltJ(che, Engel.
Jche en Hoop;duitfcllC taaIen, was hij ook in het Latijn merkelijk gevorderd; als ook in 't Grieksch niet geheel on.
bedreeven. In't begin deezer Eeuwe fchreef SEWEL, eenige
jaaren, aan de Amflcrdamfche Nederduitfche Courum. Van
zijne Spraakkunst en Woordenboek hebben wij reeds gewag
gemaakt. Verfcheiden Vertaalingen Y,an meer of minder uitgebreide Werken zijn van hem voorhanden; de voornaamfie van
deeze zijn die van de Ri/lorie des Ouden erJ Nieuwe Testll.
ments, en van de Joodfde HiJlorien van FL.WLUS JOSEPlll'S.
Niet blootelijk met vermalen hieldt SEWEL zich onledig; bij
verhefce zich tot den rang van Oorfpronklijk Schrijver, door
het zamenfiellen vun zijn beroemd W.;rk, de HiÎJor;e der
Quakers; een arbeid van vijf.;ntwintig j~aren, en die, ze.
dert, den roem van Hiftor:ckenners altoos heeft weggedraagen. Het Werk kwam, in den Jaare 171?, in het licht. Tot
een ander foortgeliik Ge!briît t (lcder den tij tel van Hifl11'ia
QUM{ERIANA, door GFRA::n CRCUF., reeds in den Jaare Ió95,
in 't L3tijn uitgegceven, hacit SEWEL, volgens ZIjn eigen zeggen, de beste fiukken veiH:haft. D.~ arbcidzaame, en, gelijk
algemeen getuigd wordt, godvfll[itige lVhn, overleedt op den
dertien den Maart des Jaars 1720. Bii zijne Echtgenoote,
JACOMINA BOERENWJGf:N, hadt hij vi cr k'ndcïtn 1 een en Zoon
en drie Dogters, verwekt; doch die allen ongebuwd over lee.
den zijn. Van zijne vroegt1e jeugd tot op zijn overlijden,
heeft ~EWEL tot de Gczinte der QJlakers behoord.
SEXBIERU~'l, of, volgens anderen, SixfJierum, is een aan~ienli)k Dorp, in Fries/mul, in het Kw~rticr van TVes/et g1,

onder de Grietenij Barradeel, ongeveer een uur gaans ten
Noorden van de Stad Ilarlingen, en geen half uur van de
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Zuiderlee gelegen. Srxbierum is een zeer fraai Dorp, zo
om zijne legging. in 't midden van vru6lbaare Koornakkers ,
die allerlei foonen V:ln graan voortbrengen. als om de geregelde fchikking en fbnd der Huizen, onder welke men een i •
gen anmrcft, die een zindelijk voorkoamen h"b~)(;n. Voormaals telde het Dorp or:der zijn inwoo.lers li;:tlen vlln geen
gering aanzien en vermogen. Nog heden zÏl!t men 'cr twee
Huizen, in de voornaam ne Straat, welke ieder een in t1:een
gehouwen OorlogCchip in hunne Gevels voeren. Voornaame
Bevelhebbers, ;n dienst van den Staat ter Zee, plagten 'er
eigp.naars en bewooners van te weezen. DI! Kerk, hoewel
Dog tamelijk ruim, plagt eertijds veel grooter uiLgenrcktheid
te bevatten, toen dezelve nog een Kruisgebouw was. Het
Noordelijk Kruispand is zints langen tijd met meer in weezen.
Toen, in of omtrent het Jaar J 774, het ZlIidlijke gedeelte
wier~t weggenomt'n, vondt men, in een digt gemerzelde Nis,
het b~eld van den H. SIXTUS, P:moon van het lJorp. Zints
oen tijd der Kerlthervorminge, en om tegen de vernielende
handrn der Beeldeiiormeren behoed te worden, meent men,
zoude het 31daar verborgen geweest zijn. Van binnen pronkt
de KeI k met el'n fl :iai Orgel. nevens een Predi k11:oeI en Doophek, voor niet ucr vcele j3~ren ge!Iigt. Ten blijke van de
nanzienliilw bewoGners, welke i:l en bij dit Dorp, weleer,
hun verblijf plagten te houden, kan, onder ander.!, dil!r.en,
de menigte van zeer ouJe C;i~meenen. m~t LatijLfche Opfchriften; zammige van welke bijkans uitgeOeetcn. immers,
door verloop des tijds, onleesbaar ziJn geworden. Het ouJ
adelijk G~n,lgt ADLLEN, van Koninl:l:jken bloede, u:t het welk
ST FRE.f'ERm, acht1te Bisfc!lOp van Ut;tdt geCrroo:cn, en in
dit Dnrp Rt:llOuf{ n was, fch:j:u hier Zl)r.Cll Zeed cf hoofd.
vc· 1'lijC l\eJ,,~d te l'l:bben. Dit mn.{ m:n ~nddel1 uit het volg(',.Je GratCchn\;. \H Ik men op eene der D\!6faafl'laatzen

leest:
" Serapius Gei .. , ,j
l"'roJ.:?q N1c.1:.ms A.leJre,
" BIC rcc\!l>at, ftirp;s Regia IlobiliLas."
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De Toren der Kerke, hoewel met eenen eenigzins laaged
{pits gedekt, is zeer zwaar, en evenredig aan de aloude
grootte van het Kerkgebouw. Op den lOeer dan gemeed
zwaaren Klok leest men de vier volgende dichtregels;
" Anra tenentis ope grandifono fum tibi Sillte
,. Decori in merUlO, diva Maria vocor.
" Convoco Christicolas, Jovis horrida fata revolvo ~
" Fuimi'na (quid pergam) diifugo ignivoma."
Tot onvergankelijken roem van Se'dieru11J, tnogen wij niee
naalaaten, hier te vermelden, dat in het zelve, uit geringe
Ouderen, gebooren wierdt, op den Zt'sden Augustus des
Jaars 1622, de dappere Friefche Admiraal TJERK HlDOESt DE
VRIES, in een gevegt tegen de En~lfchen, in den Jaare 1(,66.
voor de eere en de vrijheid des Vaderlands Ilrijdende, op het
bed van eere gefiorven, en, op kosten van 's Lands Staaten ,
te Harlingen met eene openbaare fiaateJlJke begraavellia vereerd.
Onder Sexbierum lagen f wet eet, \l'erfchelden zeet aan..
zienlijke Staten of adelijke Huizen, die [hans vernietigd, oi
in Boerderijen zijn veranderd. Eelsma SI,.JU is. in de gedaante van een fraai Landhuis. nog In weezen. Ma' tentt.
of. onder welken namen het [haM nog bekend is. LiauH4 "naSlate, heefe aIleen zijne lIJoulie ~edllantt' bt!houden. Het is
een hoog en zwaar gebouw, fiaa' do:: ten Westen van he'
Dorp, met Zl:'er dikkr muuren en ruime overwelfde Kelders,
alles van uiegefirekte HovJOl{en of beplantingen omringd. Geen
gebouw in bet Gewest kan een evenrediger denkbeeld g-eeven
van de alonde Stinzen of Kafieelen, binnen welke de Frlefche
Edelen, eertijds, ZIch opllaolen. om uit di'zdve t in de veel.
vulèige burger- of liever adelewisten. hunne viianden te he_
fiooken, of daar binnen ~eweldige aanvallen dOOf te !laan.
Liaukama -Stille, welks eigenaar, als zijnde. Indien wij O!l$
niet bedriegen, een Vlaamscb of Braband'ch Edelman. al'la~r
nimmer zijn verblijf houdt. is thans in merlr lijk ver' al: toC
croote fmarte van alle minnaars van V-aderlandfche Oudheden,
XXVII. DEEL.
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welke gaarne wenschten dat zulk een eerwaardig overblijfzeI
en gedenkteken der aloude Friefche Bouwkunde, in fiand
mogt gehouden worden. Ligtgeloovigheid en harsfenfchimmige
vreeze dreigden, in den Jaare 1672, dit Gefiigt met eene
deerlijke ploDdering. Wij ontmoeten een verhaal daar van
bij den vermaarden BALTHAZAR DEKKER, ten dien tijde Leeraar onder de Hervormden te Franeker, in zijn Boek, getijleId Onderzoek o'ller de hetekening der Komeeten. Zie hier
het verhaal, in 's Mans eigen woorden: "Het gebeurde,
" dat bloodhertige menfchen twee fcheepjes met firoo gelau den, daar pas derdehalf man op was, op de Wadden on·
H der Si:dieTum, voor een deel der Engelfche Vloot aanfa.
" gen, die daar wellicht moght willen landen. Dur over de
" Klok getrokken in 't een Dorp braght aanftonds meer KIe.
" pels aan boord. Men geloofde met een dat op 't Huis te
" Liaukema tot Sixblerurn, bij den Here van der Laan en
" Marchten, als Roomsgefind, kraght van Krijgsvoorraad op
" folder, en van gewapende mannen in bedekte kelders on" der tuin en boomgaard verborgen waren.'·s Avonds liep
"elk een' te Froneker, fonder last of ordre, na 't geweer.
" en daar met na de poort en vesten: 's anderendaags (ver" . volgt hij) vond ik 't voornoemde Hub met menigte van
" volk. mans, vrouwen en kinderen gewnpend en ongewaIJ pend rondom befet, de poort, om de f~erheid van binnen
" digt gefloten, en de valbrug opgehaald. De Heer verne.
" mende wie ik was, deed mij met een fchuitje over de
" graft binnen haaIen (dus gaar BEKKER voort) en neffens
.. anderen die ik daar vond, alles ten n8uwfien bezighrlgen.
" Daar was nauwelijx lijftoght voor fijn eigen Huisgefin, en
.' voor onderaardfche kelders de minfie ge\egentheid niet: hij
" hadde fdf, gelijk een ander. fijn beste goed in de Steden
"gebergd. Wij tee!,enrlell zamen een gefchrift van defe waar,. heid, en dat liet hjj door den druk 't geheele land ol'er.
" gaan, dat gefchapen !rowl door fuik een bloot ijdel ge..
~, rugbt plotièling 't onder ae poven te keeren.'·

Zie Tegemv.
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SIBRANDABUUREN, een Dorp, jn FrieslafJd, in het K\t1artier
van Oos/ergo, onder de Grietenij Rauwerderhem j niet verre
vlln den Rijdweg , welke van Leeuwarden na Sneelt loopt.
Het Dorp befiaat uit flegts eenige \t1einige Huizen. Veertien
Stemmen brengt het uit in de algemeene zaal(en der Grietenije.
De oude ftompe e11 tamelijk ZWaRre Kloktoren is, zedert, in
een klein [pits Toremje veranderd.
SIBRANDAHUIS, een Dorp, gelegen in het Friefc1te Kwartier
Ooste"go, onder de Grietenij .Dantumadeel. Men telt 'et'
flegts veertien Stemdraagende Huizen. De Kerk heeft geen
Toren; zijnde, voor 't overige, het getal der Huizen zeer
gering. Van ouds lag hier het Huis Sterke""",.,; een hooge
Wier, of klein Heuveltje, hoedanigen men, eertijds, ~eer
veele in het Gewest aantrof, is 'er bet eenige overblijfzel
van. De Wieren. om dit ter loops aan te merken; dienden f
YoIgens de waarfchijnlijkfte glsfingen, tot eene taevlugt, Iq
de tijden, als de Provincld nog met geene Zeedijken was
omringd, om, bij ZWaRre Overfiroomingen, met de beste tilbaare Have, op dezelve eene wijkplaats te vinden.
SIBRANOUS, gebooren in Fr;esland, doch onzeker op welke
plaats, zo niet in bet laatst der Twaalfde, altbans reeds ytoeg
in den aanvang der Dertiende Beuwe. Hij was een maft van
eenige geleerdheid. en vooral zeer vermaard om den reu~
zijner Heiligheid en Godsvrugt. 't Een en ander WIS oor..
zaak, dat bij tot J\ht van de Orde der Premonftratenfen wierde
verkoozen. Dit vleI voor in den Jaare 1230. Doch hij be.
kleedde dien pOSt niet lang, niet meer dan acht jaaren; hij
overleedt in den Jaare I238 , daalende met den reuk Vld
Heiligheid ten grave. Hij beefe gefchreeven het leeven VIII
S. SIARD en S. FREDERIK. beiden zijne Landgenooten, en valJ
welke~ de laatlle op den Bisfcboplijkeu Stoel van U/recht
heeft gezeeten.

Zie

VAL. ANDREAS,
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SIBRANDUS LUBBERTUS; zie LUBBERTUS ( SIBRANDUS ), Deel
XXII. bladz. 166.
SIBILLE.; (GYSBERT) was Burgemeester te Weesp, en een
2eer vermaard Kunstfchilder, hoewel 's Mans naam in de be.
kende Schilderboeken, of Leevensbefchrijvingen der Schilders,
!liet vermeld wordt. Van hier dat zijn geboorte- en fierfdag
ons niet gebleeken zijn. SIB1LLE fielde, onder andere. zijn
kunstvermogen te werk tot het verGeren van het deftige Stadshuis zijner geboorteplaarze. SALOMONS eertle Geregt. vertoond in eene fraaie Schilderij, hangende boven de Zitplaats
der Schepenen, in den Vierfchaar, is eene vrugt van zijn
Penfeel; ala~;me~e eene andere uitvoerige Schilderij, hangende
in de Kalifèr van Schepenen, in het zelfde Stadshuis. De
Vergadering van Schout, B'urgemeesteren en Schepenen, zo
als dezelve, in 'den Jaare 16S?- befiondt, is aldaar naar het
'leeven ifgebeeld. SIBILLE moet, derhalven , omtrent dien tijd
'geleefd hebben. Daarenboven ontmoet men in de Raadkamer,
Burgemeesterskamer en in eeuige andere Vertrekken van bet
gemelde Stadshuis , eenige Schildernukken van den zelfden
Kunfienaar.
Zie Tegenw. Slaat vaft Holla.d.

SIDNE1, ( PHILIPS) Ridder, hoewel een gebooren Engels·
man, verdient door ons vermeld te worden, om zijn aandeel
in het bewind van zaalcen, in het gevaarlijkst tijdperk van het
opkoomende Gemeenebest. Hij was zeer nabij vermaagfchapt
aan den berugten ROBERT DUDLEY, Gtaave van Le;cester,
als hebbende des zelfs eigen Zuster lOt Moeder gehad. Bij de
Koningin ELIZABETH frondt hij in blaak ende gunst. Bij het
vertrek van zijnen Oom uit Engeland, verzeide hij denzelven na de Nederlanden, met een wijder tlrekkend oogmerk
dan om {legts het Land te bezigtigen. 't Is bekend, hoe de
Steden Brielle en Plisfinr.en. met het Kalleel Rammekens,
aan de gemelde Koninginne, in den Jaare 1585, verpand zijn.
de, door de Staaten , tot het bekoomen van onderfiand tegen
Spanje. vervolgens. naar inho\ld van het Verdrag, door Er;-
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gelfche troepen moesten bezet worden. Met deeze troepen
flak SIDNEI na de Nederlanden over. en aanvaardde aldaar.
volgens den wil van Haare Majefteit. het bevel over Vlispneen en Rammelrens. De Stad- en Slotvoogdij hadt hij naauw·
lijks aanvaard, of het hart jeukte hem na hooger unzien.
Aan Prinfe MAURITS was, ten deezen tijde, het Stadhouderfchap over Zeeltmti opgedraagen. Deswegen liet SlDNEI zijn
misnoegen blijke'l, als op welke hooge waardigheid bij nu
reeds zijnen mond gezet hadt. Ook toonde hij zich gebelgd,
dat 's Lands Staaten zijnen Oom LEICESTER aan Berigtfchriflen
en bepaalingen wilden onderwerpen, zo 't heette, om dat dezelve met de waardigheid van Opper-Landvoogd, die hij bekleedde, firijdig waren, doch, veelligr, inderdaad, om dat de
kans tot magtvermeerderinge, daar door, hem zelven minder
fchoon nondt. Niet weinig, imusfcben, zag hij zijne e.erzucht
gefireeld, toen hem, in 't volgende jaar, door zijnen Oom,
hoewel firijdig met \Lands gebruik, een Regiment Knegtea
wierdt opgedraagen, over 't welk de Heer VAN HAUTAIN. onlangs gefoeuveld, het bevel gevoerd haèt. Niet zonder vrugt,
evenwel, bekleedde SIDNEI dit hooge Krijgsbewind. Terwijl
de Hertog VAN PARMA. in den Jaare 1586. de Stad Nu;, belegerd hieldt, beval de Graaf VAN LEICESTER • met oogmerk
om hem van daar te lokken, lIan Prin[e MAURITS en' aan zij.
nen Neeve, met drieduizend Paerden en Knegten. eenen inval te doen in Vlaanderen. In den Schans ter Neuzf! hadden ze naauwlijks voet aan land gezet, of zij bemagtigden
Axel, en vervolgens eenige Blokhuizen in dien oord. Thans
liet SION EI bet oog vallen op G,.~vel;nge". Met eenigen der
Bezettinge, die zich hielden, alsof zij over de kwaade betaa-.
ling haarer foldije onvoldaan waren, hadt hij, door bemidde.
ling van een Walfchen Soldaat, eenen bedekten handel aange.
gaan, en uit hun de belofte verworven, om de Plaats in zijne
banden te leveren. SlDNEI bevondt zich thans te Vlisflllgen.
Tegen den zevenëntwintigfien Julij des boven genoemden Jaars
15t!6, dag tot de uitvoerînge befiemd. flak hij over het watef, met eenige uit~eleezene manfchappen, in platgebodemde
Vaartuigen gelaaden. Doch men was binnen de Plaats op zijne
hoede, en 5lDNEI misleid door dubbelhartige beloovers. Van
li i ii i 3
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elders is bekend, hoe de Graaf VAN LElCIISTER, eenigen tijd
daar uaa, het beleg om Zutfon Ooeg. SlDNEI voerde mede
bet bevd over deezen toeleg. Imusrchen zondt de Hertog
VAN PARMA eenige manfchnp met Mond- en Krijgsbehoeften •
ten bc.:l1oeve van de ingeflootene Vestinge. SlDNl!l. van den
aantogt verwitti 6d, trok de Spanjaards te gem oe te , en trof
dezdve aan bij het Dorp WarnsfeirJ. Wel haast kwamen de
bende:l aan elkander, met het doodlijk gevolg voor den Ridder SlDNEI. dat hij eene wonde in zijne Dije bekwam, aan
welke hIj, op den vijfemwintigllen September, overleedt.
,. Hij was" (fchrijft HOOFT) ,. een Heer van omtrent der..
" tigh jaaren, heughlijk vernuft, dapper beleidt, fraaije ge" leertheit , aardighe taal, zinlijke en minlijke zeeden." Indien de aanmerkingen gegrond zijn, welke 'er de Hillorier Chrijver nevens voegt, hadden de Neder\anders reden om
zich over des Ridders vroegtijdigen dood te verheugen . ., Zom" mighen .. (dus fpreekt de Drosfaara) " floeghen 'er geen
" twiifel aan, aft hij zoude, in geval van langer leeven , naa
" 't meuken van den moede door tijdt en ervaarenis, zijnen
.. Oom, wiens verfiandt bij 't zijne niet haaIen moght, in 't
.. voortvaaren met zijn' onrijpe aanllaaghen tot verneedrîng der
.. Staaten , door zijne wijsheit en be[cheidenheit ge[chom
., hebben. M~t\r anderen oordeelden ," (dus vervolgt de Rid·
óer) " dat zijne nijverheit , wakkerheit , en bèhendi&heit. inu dien hij ze aan 'e ondergraaven der vrij heit hadde willen
,. befleeden (gelijk zijn dringen op onbepaalt gezagh voor
de\l Grllav~. toen men dien de Landtvoogdij eerst aan.
bood, te erduchten gaf) den Lande quaalijker zoude beI, koomen wetzen , dan de losfigheit van LE i CESTER , die.
, met het on::. _;uiSi. aIlngaan in zijnen toeleg, ten hal ven wee.
:: rhp. fle\:ken bietC' Over het gewigt deezer.. aanmerkingen
laat.en \.iJ her oorder:l I'oan den Leezcr. Het LIJk van PHILil'S
S lDN"SI ',\Iierdt na !!.r,ge:amJ gevverd, en, overee\1komfJ:ig met
z:ijnen u:'g, au de ruime maate der gUllfte, in welkt' hij bij
Koningiü EJ,lZABETH deeide, met groote fi:<atelijkheid ter narde
be1l:eld.
Zie Boa en fl 0 0 FT.
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SJERKSZOON. (FONGER) In de ontmoetingen van deezen Mail
vinden wij eenige bi]l;onderheden, der optekeninge wel waardig, als dienende ten bewijzl' van de kloekmoedigheid vall
eenen anders ongeoelf.:nden perfoon , in 't voorfiaan van 'e
geen hij voor waarheid houdt. Over de waarde of. onwaarde
Van 's Mans aangevoerde redenen zullen wij ons niet uitlaaten, maar. als Hifioriefchrijvers. van 't geen wij vinden aangetekend. Oegts eene bJoote en getrouwe opgave doen.
FONGEK SIEkKSZOON was een Burger van Ái/ertJ{ul,..
Hij
bekleedde den pJst van Ouderling in de Gemeente der Hervormden, ten tijde als dezelve gerchokt en gercheurd wierde
door .:Ic [{l'rktWlsten tusrchen de Remonfiranten en Contra.
rem ..mlh:1tlten.
De bl'!,rippen der eerstgemelden toegedaan,
en van dezt!lve een ijverig Voorfiander zijnde 9 bragt zulks te
wege, dat hij, in den Jaare 1619, van zijnen post verlaaten
wierdt. 't Welk, evenwel, niet belette. dat hij de zaak der
veroordeelden, uit al zijn vermogen, bleef toegedaan. Eea
bewijs daar VRn gaf hij. door het )ePllen van zijn huis, toe
het h.:>Udc...n van eelle afgezonderde gods!.UculHge Vergadering.
ten tijde als den Remonllranten het houd~n van openlijke zamenkomfien verboo,den was. Tot he! beleggen er. houden
van Godsdienfilge Vergaderingen, op andere plaa zen. leeltde
bij insgelijks de hand. Voor de Burgemeesteren bn dit niet
verholen blijven. Gelast om de hand te bouden Ran de ui,.
voering der Plakaaten, de biieenkomllen der Remont}. antell
verbiedende, ontbooden ze hierom FONGER SJEW.K~ZOON en
anderen op het Stadshuis. Op de vraag, bij zijne Vl'rfchijDing, ,. Wie bem zo fiout maakte, om zich, niettegentlaande
" hunne afzetting, nog als Ouderlingen te gedraagen, en Ver,~ gaderingen te houden, tegen bet verbod, aan hun gedaan",
gaf FOlfGER tot befcheid, " dat ze niet ontlla.:en Waren door
,. de geeDCn, die hen hadden aangelleld. De Magiftraat, dia,
" nevens de Gemeente, hen badt aangefl:eld was veranderd;
" en de nieuwe Magifiraat konde hen van hunne bedieningeq
"in de publike Kerken wel ondJaan; maar de Gemeente,
.. welke deeze zaak meest betrof, zogt hnnnen dienst buiten
" de Kerken te gebruiken. Oe Contraremonfiranten, die
" zich al voor 1ang hadden afgezonderd, haddea hun in dat
lii ii i ..
" fiuk
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" !luk niet te gebieden. Weshalven zij, om de Gemeente.
" dIe nu herderloos was, voor fchade te behoeden, t'haarer
" bege-=rre, in hunnen dicnst volhardden. Het gebod I van
" niet te vcrgadpr~n " konden ze niet gehoorzaamen, zonder
" Gode oné',ehoorzaam te zijn. Zij hadden Vergaderingen be..
,. leid I en doen prediken, om de verllrooijing der Gemeente
" voor te koomen." Als hier op de Burgemeesters inbragten,
dat de Kerk voor eenen ieder, en ook voor de Remonllranten open fiondt, en 'er goede Herders waren, om de Kudde
met goede leeringen te reiden. was het wederwoord van FONGER: Ol Indien men bij de Contraremontlranten het fiuk
" der Predestinatie niet zo rallUweliik leerde,
het Ketter" dooden 1Iiet ongellraft konde drijven, men zoude alsdan
,. hunne gemeenfchap niet mijden." Toen voerde hem een
der Burgemeesteren te gemoete dat de Remonflranten hunne
Leere wm menfeken hadden ontvangen, en zich derhalven
aan het oordeel van het Stjnode behoorden te onderwerpen.
Waar op FONGER. eenigzins uitvoerig, zich aldus liet hooren:
,. Als wij redenen van menfchell en menfchen tegen malkan~
ft deren overweeg en • dan oon1eelen wij de redenen der men~
" fchen aan (Jnz, ziide die van de andere zijde verre te over" treffen zeif.~ naar het getUigenis der H. SchriftUnre: in~. zonderhei.i als men den 3\lrt Gods en zjjne liefde jegens 't
•• ('t,pniCho-:.ill< "cnage {lelt tegen de Predestinatie der Contra" lemf.nitrant..:n; en de liefde> die de menfchen malkanderen
.. fchuhllg zijn, fielt tegen het Ketterdooden. Daar is immers
!IJ uitdrUkkeJijll. geoooden, dat men een en anderen doen moet.
,. 't gl;en men wil dat ons ze;ven gefchiede. Ach waren flegts
,t ele hooge en lallge Overheden deezer Landen van die laat" fie dwaaling verlost, en dat ze den Remonfiranten de oef" fel'tn~ van hunncn Godsdienst wilden toelaaten, gelijk aan
., andere Gf"z!ntheden, de rust en vrede ware haast herlleId !
,> Men behoort te bedenken, wat die dwaaling voor deezen
., in de Christenheid heeft veroorzaakt. WlK is daar meê ge" WOlmen ? Veele duizenden tot Martelaaren gemaakt, of zo
.t veele ol1izltoden verdoolde Schaapen van CHRISTUS fchanpllat
t> vermoord I en dat met verderf van nog meer duizenden
., zielen der Regteren t die zo veel bloeds hebben vergooten ~

en
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" en, Gade meenende dienst te doen. zonder berouw zijn
"geilorven. Wat de Sijllode aangaat," (ûus ging hij voort)
" die is alzo weinig bekwaam om het vervaIJene te rlchten
" en 't gefcheurde te vereenigen , als alle de andere S;jnoden
" (die van de Apostelen uitgezonderd) die ooit onder de
" Christenen zijn gehouden. Want (zeide hij) dit> hebben.
s. meest altijd beftaan uit partijen, en de eene partij maakte,
" gelijk reden is, zwaarigheid om zich de ander\! partii te
"onderwerpen. Dies hebben de Sijnoden de dwnalingen
,. meestal geftijft, en de zwaarigheden vermeerderd. Hadt
,. men dan," (dus beiloot FONGER uit het boven gezegde)
" ziende dat men niet langer in rust te zumen konde wao" nen. niet liever elkanderen , zonder Sijllode, Code mogen
" beveel en • en elk met zijne eigen fchaapen, even als ABRA" HAM en LOT deeden, in zijne eigen fchaapkooi laaten ge" worden f Want nooit beeft men de Christenheid in rust ge,. bragt, door 't weeren van fcheuringen met Sijnoden en
,. waereldlijke magt. maar met de fcheuringen, als 't niet
" anders weezen wilde, te dulden, en zo allengskel1s te hl!elen. Doch" (met dit beklag eindigde hij zijne rede) " daar
" toe kwam men niet, voor dat men door de droevige on·
,> der vinding , die ook der dwaazen leermeester is. naa veel
" bloedltorcens, zonder nogthans elkanderen te kunnen onder" drukken. terwijl de waarheid zich altijd wil opheft'.:n. eerst
" was wijs geworden, dat het beter was van zulken vergeef•
.,. fchen en fchadelijken arbeid te rusten; blijvende ondertusI~ fchen, 'c geen te verwonderen is, die onchristelijke dwaa.
" Jing, dat men elkanderen om za,lken van Godsdienst moet
" dringen of drukken, nog altijd. zo dikwijls 'er nieuwe
." verfchillen in het Kerkelijke opkwamen, in haar geheel."
Naa deeze redewisfelingen wierde FONGER ondervraagd naar
den naam van eenen Leeraar • welke onlangs, in eelle heimelijke Vergadering, voor de Remonltranten hadt gepredikt.
Doch als hij hier omtrent zijne onkunde belçedt. en in ziine
Verklaaring hooger weigerde te gaan dan het eenvoudig Jaa
of Neen, dreigden hem de Heeren, die hem op cenen Eed
wilden dringen, zijne hardnekkigheid, zo in dit als andere
opzigten, aan de Ht:eren Gecommitteerde Raadell te zullen
I i i i ij 5
over-
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(,verbrieven. Doch zijn antwoord was: "Wij ftaan iu de
" haud des Heeren, om wiens waarheid wij, in zulk geval,
" zouden Jijden; ook zullen wiJ, 't geen hem zal believen
,. over ons te gehengen, met geduld opneemen." Het gedreigde fchrijven aan Gecommitteerde Raaden gefchiedde met
'er daad. en verfcheenen 'er. eerlang, met overleg van Prinfe
IIAUlUTI, eenige Gemagtig:lan te Aikmaar. FONGER SIERKSZOON, voor deeze gedagvaard en verfcheenen zijnde, vraagde
eerst een der 'Gelastigden hem naar zijnen naam en ouderdom,
en voorts twee vingeren om hoog gefioken hebbende, fprak
bij hem in deezervoege aan: " Doe gij ook alzo, en zweer
" de waarheid, over 't geen wij -u zullen vraagen, getuigenis
,. te zullen gecven:' FONGER daar tegen: " Ik ben niet van
" zins te zweeren, en evenwel gewillig om der waarheid ge" tuigenls te geeven." Op de vraag. 'Ûf hij dan Doopsge.
zind ware, gaf hij een ontkennend antwoord, doch voegde
'er nevens, wel te weeten , dat 'er gefèhreeven. ftondt: LaaI
uw !/!Oord zijn jaa jaa, Neen neen. Nu begon men den
gedaagde te ondervrnagell naar de Leeraars en zamenkomfien
der Remonl1rante1l; doch zielide , dat zij hier omtrent even
weinig bcfcheid, als voorheen de Burgemeesters. uit hem
konden bekoomen, vielen de Gelastigden op eene andere
V raag, betreffende de bekende Rotterdamfche Vergadering,
welke. ten deezen tijde, door zommigen met den naam van
Tegen - Sin ode wierdt betletnpeld. Men vraagde aan FONGER,
nevens nog eenen gedaagden, of zij in die Vergadering ge-weest waren? voorts, uit wiens last? tOt wat einde? op wiens
ontbod? wie aldaar geweest waren, en wat men 'er hade verhandeld? Het antwoord was, dat men 'er verfcheenen was
uit last des Kerkenraads, en zulks om Kerkelijke zaaken te
verhandelen, op zekere aanfchrijving dat 'er zulk eene Vergaderin;; zoude gehouden worden, zonder, evenwel, te weeten, door wien de uitfchrijving was gedaan. Op de vraag
.an FONGER, wat aldaar verhandeld was, hernam hij, van wegens de zwakheid zijIJS geheugens. zulks niet te kunnen zeggen. Doch llls de Heeren Gelastigden daarop riepen, dat zij
bet evenwel moesten weeten • liet hij zich, ongelukkiglijk,
gntval1en: " Wij hebben het fchriftelijk medegebragt "; en
voegde
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voegde •er nevens, " dat aldaar" (in de Rotterdamfche Vergadering) " wel eenige voorflellen waren gedaan, en op 't
• papier gebragt , maar zonder tot befluic te koomen; dat ze
" in dit werk niet waren gelreeden , zonder voorgaande ver.
" klaaring en befprek van zich in geene handelingen, dan die
" zuiver Kerkelijk waren, en geene Politie raakellde, le wil.
" len inlaaten: met aantuiging, dat ze, als men iets van Staats.
" zaaken mogt voorfiellen, terfiond zouden opfiaall en fcbeiden.
" Van dat verfiand", voegde hij 'er nevens, "waren ovk de
f ' andere aanweezende broeders."
Toen vraagde men aan FON·
GER. of hij de fchriftlijke Akten der Vergaderinge bij Zich hadde; eu als hij daar op Neen geantwoord, en gezegd hadt, dat
ze in zijn huis waren, beval men hem, het gefchrift re haal!'n,
Zo als hij op fiaanden voet deedt. Door FONGERS openhanig_
heid, , die, gewisfelijk. in den toenmaaligen fiand van zaaken.
niet door de vereischte voorzigtigheid befiuurd wierdt, kwamen
de Heeren agter een geheim, 't welk verfcheiden Remonllrantfche Leeraars bij hen bekend maakte, die voorts met balling_
fchap gellraft wierden.
Geduurende deeze onderhandeling, hadt FONGER, nu en d:m,
een woord gerept vlln Gewceten6dwang, welken de Contra.
remonfirantfche Predikanten, naar zjjn oordeel, in de harten
der Overheden gezaaid hadden. .. Hier uit, mijne Heereo",
(dus fprak hij) " omaaat het, dat men nu elkanderen dus be" gillt te vraagen en te handelen, en dat om zaaken van Gods.
,t dienst en Geweeten, om welker vrijheid te behouden, mijll
f. Vader, nevens veele andere vroome mannen. weleer in bal~
" lingfchap verjaagd en gellorven is." Wanneer hier op eell
der Gelastigden hem te gemoete voerde, dat de Heeren. StlJll.
len niel "4n meenÎ1lg 'IVoren, ie1l1,and gewèld Ie doen in zij,.
Geweeten, gaf FONGER vrijmoediglijk . "tot iUltwoord: ;, Zij
,. vermogen 't ook Diet te doen. Door dwang" (voegde hij
'er nevens) "kan men niemand dwingen te gelooven, 't geen
,J hij niet gelooft. of 't fchoon zijn mond moge zeggeu.
Maar
,. altijd ot (dus ging hij voort) " verHonden de Christenen,
,. dat het ook Geweetensdwang was. als men hun de uitwen.
" di ge Godsdienstoeff~ning verhinderde; en dit <- zeide hij)
,. doet men 1l.U ous. . Men verdraagt andere Sekten. Dac men

" ook
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" ook ons, al ware 't dat de Sijnode de vijf Artikelen ver.
" oordeelde, van gelijken dulde: daar zal dan ter!1:ond rust
,. zijn." Op welk laat!1:e zeggen, de Raadsheer GELEYN VAN
At.EMAN, een der Gelastigden uit 's Hagl'. met een vriendelijk
gelaat, hem te gemoete voerde: Celoof het "rij, de Hee,.en
Stooten en zijne Excellentie (Prins MAlJRITS) zullen op of,.

les, lot 's LlJnds rust en eens legeliiks genoegen, met be.
flheidenheid lelten. Thans gaven de Heeren aan FONGER
verlof om na huis te mogen keeren, zeggende dat ziJ, ziende zijne opregtheid en ronde verklaaringen, de zaak in 's 0"1111.
"enhage gunlliglijk zouden voordraagen. Nogthans wierdt
hij, 's anderendaags, nogmaals ten Stads huize ontbooden, en
hem door de Gelastigden aallgezeid, indien 'er eenige brief
onder de Leden van den Kerkenraad berustte, bij welken hun
de bijeenkomst te Rotterdam wierdt aangekondigd, dat zij
dan denzelven aan de Heeren zouden Ier hand !1:ellen, als
zu1\ende dit grootlijks tot hunne ontlastinge dienen. FONGER.
hier op geantwoord hebbende, van zulk eenen brief niet te
weeten , vervoegde voorts zich bij zijne geweezene medebroeders; bij welke hij denzelven insgelijks niet vondt; geevende
daar van kt!nnis aan de Heeren. die 't hier bij lieten berusten.
In deeze laatlle zamenkomst vernieuwde FONGER nogmaals
zijn verzoek om vrijheid van openbaare Godsdienstoeff'ening:
waar op hem de Heeren bij handtastillg beloofden, op hun
iierzaek te :tullen letten, en daar aan zekerlijk de goede
hÎlnd houden, mits de Remonflrantm flegts voor een weinig
tijds geduld ot'ffenden. Dit nieuegenfiaande deeden de Gelastigden, terllond daar Daa, eene afkondiging, bij welke den
Remon!1:rauten het houden van Godsdienfrige zamenkomllen
verbooden wierdt. In den naamiddag van dien zelfden dAg
verrcheen FONGER, met de overige Leden van den Remonftrantfeben Kerkenraad. nogmaals voor de Heeren, die ben
niet negtS, andermaal, van hunnen dienst ontnoegen, maar
ook een gefchrift ter olldenekeninge voorleiden, bij 't welk
2îj zQuden belooven, zich van alle Kerkelijke dienfien en bijeenkomften te zullen onthouden, tot nader order~ te fiellen
Dij de S(aaten. Op deeze aankondiging ftonden de Gedaagden
een weinig buiten, en te zamen beraad1laagd hebbende. beo
loof-
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loofden ze aan de Heeren, zich voor eenen tijd van het prediken te zullen onthouden. Ook bij deeze gelegenheid konde
FONGER zijnen Vrijheidsijver niet beteugelen; het woord hebbende opgevat, begon hij, van nieuws, te beweeren, dat
men hun het verlof tot onbelemmerde openbaare Godsdienstoeffeninge behoorde toe te fiaan. Waar op hem de Raadsheer
VAN ALEMAN , met groote vriendlijkheid, te gemoete voerde:
"Gij weet, wat ik u gezegd heb. Houd u fiegts gerust:
" het zal voorzeker in korten tijd wel zijn."
Tot hier toe loopen de uitllaande berigten , wegens het aan·
'de'el, 't geen de wakkere FONGER SIERKSZOON heefe gehad in
de bewerking van vrijheid van openlijke Godsdienstoeffeninge
voor de Remonfiramen, in den bangen tijd, die hun met
eenen volflagenell ondergang dreigde, doch welken zij, door
veranderingen van omfiandigheden, volgens hunnen wensch, te
boven kwamen.

Zie Fonger Sier/uz, Brieven (Jan Phil.
Pijnakker, ""n 24 tOl 28 April 1619;
en BRANDT, Htfi. der Reformatie.

SIGERSWOLDE, een Dorp, in het Kwartier der Provincie
F, iesland , de Zevenwouden genaamd, meer bepaaldelijk in
de Grietenij Opjler/and of Upper/anrJ gelegen. Het legt onmiddelijk op de grenzen van het Gewest en die der Provincie
van Stad en Lande van Groningen. Tot een kenmerk van
affcheidinge dient de Schans, de Frlefeke Paaien genaamd,
van welken de eene hem op Groninger, de andere op Frie.
fchen bodem legt. Men vindt hier ook, in het Oosten van
het Dorp, een Buurtje, het l700rwerk genaamd. Behalven
verfcheiden andere zeer uitgefirekte Veen en , behoort ook
onder Sigerswolde. de Buurt Bakkaveen. Weleer was dit eeu
Uithof van het Klooter Mariengnard. 'Er fiondt eene Ka.
pel, door den Abt SJAARDVS DEN V gefJigt. Deeze is voor
lang verdweenen, maar het Kerkhof, welk daar nevens lag,
nog in weezen. Bakkavl'en. met deszelfs onderhoorigheden ..
wierde vervolgens de eigendom van het edel Gefiagc VAN ,AYL.

VA,
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en naderhand van dat van BURMANIA. Niet zeer veele
ja~ (en gc!eeden, wierden, door koop, bezitters daar van,
een!!;\: vf'rmogende Ingezeetenen van Friesland en Groningen,
die t.ene maatrchappij hebben aangegaan, .om 'er voor geta.
mEntEike rf!kening Turf te doen graaven; en waar toe zij dl!
noodl;.:e waterleidingen gegraaven en andere dienflige rchikkin~
gen beraamd hebben.
VA,

SWERSWOLDE, weleer een Dorp, en naderhand éen KloOfter van dien naam, onderfcheiden van het laatstgemelde,
als zijnde in een gantsch anderen oord van bies/and gelegen.
te weeten in bet Kwartier van Oosttrgo, onder de Grietenij
Tiet;erk!1o'adeP/, en wel met naame in Qf omtrent het Dorp
G.'u'i) ". Aanga9'!lde 't een en ander vinden wij het volgende
aaogett;kend. Geduurende den tweefpalt tu.~fchen de Hoek~
fcren en Kabeljaauwfch~n, welke de Hollandfche Steden, ook
in het einde der Vijftiende Eeuwe, jammerlijk ontrustten,
was in de Stad Hoorn. in den Jaare 1482, de kans gekeerd
ten nadeele van de eerstgelJOemden, en, bij de verovering
der Stad. door den Kabeljaauwsgezinden Stadhouder Graaf
VAN LA LAJNG, onder dezelven eene fchrikbaarellde flagting
aangeri~t. VeeIen van den overwonnenen aanhang namen hier
op de vlugt na F";esla"d. Onder de uitgeweekenen bevonden
zich vijf Geestelijke Vrouwen. van de Orde der Zo genaamde
WitJe Zuster<. Naa veel omzwervéns in het genoemde Gewest. om hier en daar den kost te zoeken, kwamen ze,
eindelijk, in de nabuurfchap van het gemelde Dorp Gariip.
Hier vonden zij de Overblijfzeis van een Dorp, welke
nog den naam van Sigerswolde voerden. Huizen fronden 'er
Diet meer overeinde , en van de Kerk alleen de muuren;
zijnde het Dak daar van ingellort. H(,t dl:erlijk overfchot
vau het gewijde ge!ligt trok, 1I0gthans. r,t-! ;!a')<!l1gc der zwervende Maagden. Met haare zwakke h~"l("'1 vervaardigden
zij, op het muurwerk, eene foort van D:lk. en b~reiddell
'er zich aldus, tegen de ongemaatigdheden van wind en weder, eene elendige fchuilplaats. De reuk van de hel,igheid
der Zusterfchap, als mede het gerugt van haaren arm,)edigen
oeliand, verfpreidde zich, wel haast, door het gantfche Ge-

welt.
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west. Dit opende de harten der milddaadigen, en deedt dezelve diep in hunne beurzen tasten. Spoedig zag men het
Kerkgebouw eene betere gedaante aanneem en. Ook voorzag
men de Zusters van eene voegzanme wooning. welke, vervolgens. met toeftemming van 's Latuls Staaten , en door de
bekragtiging van den Utrechtfchen Bisfchop. tot een Nonnen.
klooster wierdt verheven. Door eenvoudigheid van zeden
en 11:rengheid van leevenswijze maakten de bewooneres[en
eenen naam door het gamfche Land, en onderfcheidden zich
van de meeste overige Geestlijkheid, welker domheid, en los.
bandigheid. bij veelen der Landzaaten , begon in 't oog te
loopen. Intusfchen fchijnt dit Klooster geenen langen ftand te
hebben gehouden, waarfchijnlijk, onder andere, om dat de
rijklijke begifdging der vroegere dagen van dusdanige Ge11:igten eenigzins in onbruik was gekoomen: als mede ter oorzaake der Kerkhervorminge, waar van het licht eerlang b~
gon door te breeken.
Zie Tcgen'K'. Slaat van Fries/anti.

SIGFRID. bij anderen SJKKO genaamd. was de tweede ZOQIl
van ARNOUD, Graave van Hol/and, en broeder van DIRK DEN
111, welke zijDen Vader, in de aanzienlijke waardigheid. opvolgde. Hij wierdt gebooren omtrent het einde der Tiende
Eeuwe. Van hem vinden. wij de volgende bijzonderheden
aangetekend. Reeds bij het leeven van Graave ARNOUD, leef.
de SIGFRID Ulet zijnen broeder DIRK in groote oneeuigheld,
waarfchijnlijk uit jaloersheid, om dat deeze den Vader in bet
Graaflijk bewind moest opvolgen. Daarenboven raakte hij in
gefchil met eenen van zijns Vaders Hovelingen of Dienaaren,
en leide hem, in een tweegevegt, ter neder. Dugrellde voor
'5 Vaders misnoegen, nam hlj thans de vlugt; doch werwaarts
hij zich begeeven hebbe, zijn de berigten der Hi11:oriefchrij_
vers niet eenerlei. Volgens WINSEMIUS begaf hij zich over
Zee. na Friesland. en zogt aloaar eene fchuilplaats, bij GOSSE
LUDIGMAN, toenmaals Potestaat, dat is, hoogile Overheid van
dat Gewest, en te SIII'Yoren woonagtig. Doch volgens 2nde.

rea
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ren week SIGFRID Da Kennemedantl, en verfchoot aldaar on.
der de vleugelen van eenen GOZEWYN, die uit Friesland,
waar door men hier WestfHesland verftaat, te KaSITikutn
was koomen woonen. Zijn huiswaard I 't zij dan GOSSE of'
GOZEWYN genaamd, hadt eene dogter, TET, TETTA of TIETBuRG geheeten, eene jonkvrouw van uimeeDlende fchoonheid.
Gelokt door haare bekoorlijkheden, tradt SIGFRID met dezelve
in het huwelijk. Deeze echtverbintenis, welke DIRK als vernederende voor zijn GeOagt befchouwde, ontftak nog meer zijnen haat tegen SIGFRIJ>; wiens afgunst tegen zijnen broeder, die
nu reeds met de Graaflijke waardigheid praalde, tot die hoogte
rees, dat hij op deszelfs leeven eerien aanflag beraamde. Gelukkig voor beiden wierdt de twist bij geleid • door een min~
nelijk verdrag, bij 't welk SIGFRID I om zijne heerschzucbt
eenigermaate te verzadigen, het bewind over Kennemerlanil
en Westfi ies/and bekwam. Sedert bouwde hij, in de nabuurfcbap van Haarlem, een Huis of Slot, 't welk hij. vervolgens, het Huis te Brederode noemde, om dat, meenen'
zommigen, de grond daar van en \lan deszelfs onderhoorigbeden, hem met breede Roeden was toegemeeten. SIGFRID
was aldus de Stamvader van het doorluchtig Geflagt der BREDERODEN , waar van zijn oudfie Zoon DIRK den eerfien titel
voerde. Indien zijne Huisvrouw TET eene Dogter van den
Friefchen Potestaat geweest is. zouden, volgens het bovenflaande vèthaal, de BREDERODEN • aan Moeders zijde, uit
Friesland afkom1lig zijn. SIGFRlD overleedt, m den Zomer
des Jaars 1030, en wierdt te Egmond begraaven, welke Abtdij hij en zijne huisvrouw rijklijk begiftigd hadden. Beh,Men
den boven gemelden Zoon DIRK, die den titel van Heer van
Brederode en Zevenbel'Jen voerde, liet hij DOg eenen ZOOD
Daa, GODEFRID genaamd, Heer van Luxetnberg.
SIIUUlMA, (SIBRANDUS) gebooren in Frieslond, waarfcbijnlijk in de Stad Bolsward. WaS een voornaam Regt&geleerde
en naauwkeurig kenner van de Wetten eu Oudheden van zijn
Vaderland, in de Zestiende Eeuw. 111 de gemelde Stad bekleedde hij den pOSt van Advokaat. en tevens het Ampt
yan Sekretaris. Onder dit alles fchl'eef hij eenige Werken,
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de Regtsgeleerdheid en de Oudheidkunde betreffende. De
~oornaamfic ziJIl, eene Verhandelmg de Ju.lie;;s Centumvira~
Ilbus; AnJiqu~ Frsjiorlim Leges; en Calendarium Fafloru1n.

Zie

VAL. ANDREA..s,

Biólilil. BeIgilNI,

SiLU, (NlCA'SIlTS VAN) of DE SILLE, hoewel geen gebao.
ren Nederlander, verdient bier vermeld te worden, om dat
hij zijnen meesten leeftijd te Am!lerdam gefJeeten, en in ver·
fcheiden gewigt'igè Stáatshimdelingen een aanzienlijk aandeef
heeft gehad. ZIjne geboorteplaats was Mechelen, en bij al·
daar, op den derden Augustus des Jaars 1543, ter waereld
gekoomen. Vervofgingen om den Godsdienst, zullen, volgens
de aallneemelijkfte gisfing, ,de grond zijns verlaatens van het
Vadèiland geWeest zijn, en om elders eene veiliger verblijf.
plaats te zoeken. Dit mogen wij hier uit beO uiten , om dat
hij, naa de afzweering der Veréénigde GeWesten van den
Koning van Spanje, ald1ar met aanziènli]ke eereposten 'Vierde
begiftigd: Geduurende de regeering van den Aardsberwg MATTHIAS hadt hij het àmpt van Sekretaris van den Ra~d van
Staaten wmtrgeno·men. Dóch. zedert de verandering del' Regeeringe van ./Jm!lerdti1l1, was hij de eerfie, welke toc Penfionaris dier Stad wierdt verkoozen. Dit viel voor ÎIl den
Jaare 1584, Al vroeg ,moet VA'N S1LLA het vertrouwen, niet
fiegts van zijne aanltelkrs , maar ook van 's Llinds Hooge
RegeerÏl1ge gewonnen hehben. Dit beOuitert wij uit deIt ge·
wigtigen last, welke, flegrs twee j:mren, zims hij"ln den dienst
1Tan dm/lerdam was getreeden. aan hem wierdt opgedra:rgeno
,[ Is bekend, hoe de Graaf VAN LElCESTElt , al vroeg' naa zijne
overkomst. zich een eigendulJkeüjk gezag zogt aao te maatL.
gen. De Staaten van Holland, Zeeland en Friesland, in
een uitvoerig Vertoog. verlèheiden bezwaarnÎsfen hebbende
jugebragr, begeerde hij, met Gem3gtigden der Staaten , daar over
in ondèrhandeling re trteden. NlltASJtJS VAN SILLA wierde
daar toe benoemd, benevens de Heeren lpHAN VAN OLDl!.N.
BARNEVELD, REJNIER ImOMIlOUT,
VITUS VAN l{AMMINGA.

XXVII.
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welke, zeden, met den EngeIfchen Landvoogd gehoudell
wierden, heeft men hem meermaaien te werk gel1eld. In het
volgende Jaar 1587. liet hij, naa merkelijke tegenkanting.
zich overha~len wt het aanvaarden van den last van een bui.
tengewo(}n GezantCchap na E'lgeland, om met de Koningin
van dat Rijk. over de Opdragt der OpperheerCclIappij, der
Veréérigde Nederlanden. in onderhandeling te treeden. De
Heeren WILLEM VAN ZUlLEN VAN NYVELD, Heer van 's Heet'U) Arends/}{'1'ge, Drosfaart van Muiden cn Baljuw van Gooiland J JOGST VAN MENGEN. Penuonaris van Dordrecht, J AIWB
VALKE, Raadsman van Staate. en ViTlIS v /IN KAMMINGA, Rid·
der, waren zijne Amptgenooten. DriemaaIen bekleedde hij.
vervolgens. de waardigheid van een GezantCchap na Deene.
mm A(!, onder IJndere in den Jaare J596 , ter gelegenheid der
Meerderjllarigheid van Koning CIlRISTIAAN DEN IV, om zjjne
Majelleit met de komst tot den troon geluk te wenfchen, en
de aloude verbintenisCen, tusfchen dat Koninkrijk en de Ver.
éénigde Gewesten, te vernieuwen. Door de bewerking van
VAN SILLA, wierden de voorregten , welke de Amftcrdammers ~
van ouds, in Deenemarke genoot en , door den Koning bevestigd. Doch het aanzoek, ten zelfden oogmerke, ten behoeve der Ingezeetenen der Steden Enkhuizen en Schiedam
gedaan, wierdt thans van de hand geweezf:n. Men Vt rmoedt ~
dat "AN SILLA. heimelijk, deeze vertraaging bij den Koning
hadt weeten te bewerken. ln de maand November des gemelden jaars keerde de Gez~nt in het Vaderland te rug, be.
giftigd, door den Koning, met eellen gouden Keten. AI vroe.
ger badt VAN ~ILLA een Gezanrfchap in Duitschland bekleed.
Daarenboven blijkt het uit de Registers der Generaliteit, dat
hij, zint~ het jaar zijner aan!lellinge tot Penfionaris van Am.
po do»', lot zijnen dooo toe, plaats gehad heefE onder de
Af~el]r2rdÎl.rden der Vergaderinge van Hun Hoog lVIogenden ,
ja dn bi} 'er, eenige mnlen, den Stoel des Voorzitters heefe
bezeeter;. Eindelijk heeft hij tweemllalen den gewigtigeu post
van Afgeval!ldi~de te Velde waargenomen: eerst in den Jaare
1595, en :lllJ.:rmaal in het laat1le jaar zijns leevens J 600.
Hij OVi!rJeedt op den tweeëntwintigl1en Augustus diens jaars'.
en wierdt, te Amflerdam', in het Koor der Oude Kerk begraa·
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graaven. Men heeft op hem het volgende tweeregelig Graffehrifr gefield:
" I'ublicilUs vario in terris bene munere funétus,
" Defunél:us eo eli munera, SILLE, capis."
Zie J. WAGENAAR , Pader!. Hijlorie t
1leJèhriJving "an Awjlerdflln.

en

SILO, (A DAM) was eén Man Vlln vlug vernuft, tot vet'.
kheidcn Kunstoeffeningen gefcllikt, en dit, misfchien, de oor..
zaak, d:it hij, meer dan eens, van bedrijf veranderde. Hij
wierdt gebooren te Amjlerdom, in den Jaare 167°' Zijn eer[te beroep was 'dat van Gouddraadtrekker. Van hier deed
hij deo zonderlingen flap tot het fcheep·stimmeren. nàal' naa
maakte hij zjjn werk van het tekenen en fchilderen, waar toe
hem zijne laatstgemelde l:iandteering merkelijk te f1:ade kwam,
alzo hij op het fchilderen van Schepen en Zeegezigten voornaamelijk zich toeleide. In', dnde Van zijn leeven leide
hij zich roe op het flijpen en ópmaaken van Drandfpiegels,
Vergrootglazen en andere Gezigtkundige Werktuigel1. Ook
vervaardigde hij eeni-ge kunfiige boetfeerzels in waseh. SILO
bereikte cenen hoogen óuderdom, dien van meer dan tachtig
jaaren. Hij overleedt in zijn Geboortefiad..
Zie v A N

(;' 0 0 L.

SrJ:OWERT, gemeenlijk Se/wert genaamd, was, Van onds~
eeu klein afzonderlijk Regtsgebied , tusfclJen de Landen. om
en bij de Stad Groningen gelegen, en den ouden loop vao
de ltiviet HIJ1Jfe. Jn deeze Landll:reek lag éen Kaneel van
den zelfden naam, fierker, meent men, dan eenig ander foort.
gelijk Gelligt • tusfchen de rivieren de Eerns en de Lauwe?"$
gelegen. Naar dar Kalleel liet zich een GeOagt noemen, 't
welk, in dien oord, de oppermllgt he kleedde, ea hadt het
rest om '&lr een en Richter aan te ffellen. Van vroege her~
K'kkkkk 2
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koml1e moet dit regt geweest zijn, naardien men vindt aangetekend. dat, volgens befluit eener algemeene Vergaderinge,IY
~ehouden te Groni1zgen, op den vierëntwintig!1:en September
des Jaars 1283, de Heeren VAN SILOWERT. om het verbreeken
van den Landsvrede, van het gemelde regt vervallen verklaard
wierden. Volgens keur der Gedaagden zelve, ging bet vervolgens op het Graaffchap van Drenlerwo!de over. Misfchien
gefchledde zulks met eeu heimelijk uitzigt, van alduir, eerlang, van nieuws, in het bezit te zullen geraal,en, zo als ook
gebeurde. De Heeren VAN SILOWERT waren de naalle bloedvrienden der GROENENBERGERS , welke, naa hunnen antand s
het Rigterampt bekoomen hadden, en teveus D,enteY'lvolde
bezaten. Zints het uitil:erven van dat Genagt, erfden zij, da
beide Rigterampten, welke zij vervolgens md den gemeenen
naam van 't Ger;gt "tm Silowert doopten. Naa verloop van
tijd, was ook van dit Ge(]agt niet meer dan eene éénige Erfdogter overgebleeven. Van deeze kogten de Heeren van .
Groningen en Hunftngo liet Huis of Kall:eel te Si/oU/erl, en
deed en het voon~, om dat zil het met geene goede oogen.'
konden aanzien, tot den grond toe Ilegtell.
In het boven genoemde Gerigt l1oudt, van ouds, een Nonnenklooster, van de Orde der lJenediktijtJen. Het voerde
den naam van S. ~1t1ril1askloosfer te Si/oe. Zekere Priesttf
uit G"onjngen, THEODOR us genanmd. was daar van de fiigter,
kMt naa het begin der Dertiende Eeuwe. De Zusters hidden.
'er haar verblijf tot omtrent het midden der Vijftictnde Eeuwe;
Toen, te weeten in den Jaare 1444, deedt men de NOnnellvan daar verhuIzen, en veranderde het Gefiigt in een Klooster van Monniken, die de Ortle van den H. AUGUSTINUS
'Volgden.
Zie ALTlNG Notit. German. lnfe.
1'lods; mmo EMMIUS. Hl/1. Friji.e; Olldhedetl en Geftigten vaf.}.
Groningen.
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SIMON LUCASZOON BVSTERVS, Remonilrantsch Predikant.
eerst van zijn Ampt verlaaten, cn vervolgens, nevens andere
Leeraaren van zijnen aanhang, ter eeuwige gevangenisCe ver.
weezen. Zie hier, wat, volgens geloofwaardige befcheiden,
tot het een en ander aanleiding gegeeven hebbe.
SIMON BYSTERUS bediende het Leeraarampc onder de Her.
vormden, te Ingen, een Dorp in Celderland, in de Nederhetuwe. Naa de vastflelling van het Dordrechtfehe Sijnode~
wierden, ook in dat Gewest, verCchciden Predikanten vaa
hunne posten afgezet. BRANDT begroot het getal op zesëntwintig. Niet eellerlei was de grond deezer behllndelinge.
Zommigen, en wel de meesten, moesten hunne Gemeenten
verlaaten om de misdaad van Onregtzînniebeid. Eene misdaad van eene anrlere natuur" waar mede hij betigt wierdt.
die van Echtbreuk of Onkui[chheid. bero~kende BYSTERUS
oeezen ramp. Aldus w{)rdt de zaak verhaald. Aan eene
Dienstmaagd, welke bij bern inwoonde, hadl hij den dienst
opgezegd, om dat zij van een losfen en wulpCchen :lart was.
en hij woorden met haar hadt gekreegen • doordien zij geen
verlof konde bekoomen, om op Zondagavollden, in de her.
berg, met het jonge volk te lPeeleu en te dalJz~n. mer op
vertrok UYSTERUS met zijne HUisvrouw na Holland, .om hun.
ne vrienden te bezoeken. Geduurende zijne afweezigheid,
vt!rfpreidde zijne Dienstmaa6'd, die voor de wa~re reden haarer aanf1:aande verhuizilJge niet wilde bekend tl:aan , dat de
Leeraar haar tot onkuÎ6e:-theid aangezogt,.en getragt ballt haar
te beOaapen. De Leeraar was niet lang thuis geweest, of
hij vernam het loopende gerugt. Straks fprak hij de Dienstmaagd daar over aan; Joch deeze ontkende, met hooge
woorden, immer iet diergelijks gezegd te hebben. Zij gaf
daar van een fehriftelijk beCcheid, door haar zelve ondertekend, en herhaalde nadt:rhand haare verklaaring van 's Mans
onfehuld, in de tegenwoordigheid van twee getuigen. Den
dienst van haaren Heer hadt zij niet verlaaten, of de Dienstmaagd vernieuwde haare betigting, en gaf daar van kemlis
aan den Amptman. Aldus kwam de zaak voor de Klasfie.
Deeze was thans in twee aanhangen gefcheurd; de eene hielde
het met de Re\llon1l:ranten, de andere met >de Contraretnou.
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!l:ranten. De eerstgenoemden lieten den beC.:huhli~den ongemoeid; doch de anderen, ijverig voordlaande, fchorsten hem
in Zijnen dienst. zonder hem gehoord te hebben. Thans
keerde zich SJMON 7 met een Cchriftelijk Vertoog, ~ot het Geregt, met aan:,ieding van zich openlijk te willen zuiveren.
Toeu op dit Vertoog geene agt wierdt geOagen, vervoegde
hij zich bij eenige Landjonkers, allen Leden van den Regtbank, om te verneemen na de redenen, waarom op zijne
aanbieding niet gelet wierdt. Doch van deeze ontving hij
geen IInder befcheid, dan dat de i,\mptman hem tegen was,
en dat alle zijne redenen, bewijzen. moeite en poogingen
r:eene baate zouden voorthrengen. In 't voorbijgaan moeteIl
wij hier aanmerken J hoe van deezen Amptman wordt verhaald, dat hij een ij verig teged!ander was van allen, die onder de verdenking van Remonfiranlsgezind/leid lagen. dat de
fC:leurinl:( der J{!asGs voornaameliji< op zIjn aandrijven en voort!
zetten was gefchied, en dal hij de Contraremonllranten, in
alles wat zij op worpen , lOgt voort te helpen. De Predikant,
Dogtbans, geene middelen, ten bewpge van zijne onfchuld,
onbeproefd willende laaten, daagde zijne beCchuldig(ter voor
het G\:regc. Doch zii verCcheen niet? zelf hadt zij zich te
zoek gemaakt,· zonder dat iemand de plaats wist aan te wijzen. waar zij zich onthieldt. De Leeraar moest zich dan de
fchorzing van zijnen dienst getroosten. IntusCchen vergaderde
het Sijnode van de Provincie Van Gelderland te Arnh"m~
Het afgezonderde of Contraremonfirantsch gedeelte, zich de
hoedanigheid en de magt der geheele Klasfis aanmatigende i
dagvliurde BYSTERUS voor deeze Vergadering; die voorts de
fchorzing goed~eurèe, en de verdere behandeling der zaake
aan de Sijnodaale Afgevaardigden beval. Bij deeze vervoe~de
hij zich met de boven gemelde be\fijzen van zijne on:chu!d;
om welke narter aal) te dringen, hij zich beriep op het voor~
beeld van verfcheiden anMre Predikanten t die insgelijks, op
losfe gronden, met verfc4eiden haatlijkheden hetig! wierden,
Doch hier op floeg men geene agf. maar wees den klaager
van de hand. me~ dat gfJrlt IJ niet flan f Wtj wee/ol wat
vij te doen hebben. 't Leed! nq niet lang, of de dienstCchof_
zing wierdt in eene volkomene afzeuing veranderd. Hoewel
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Remonfiramsgezindheid voor de waare oorz:lllk van
zijnen ramp. bij veel en , wierdt aangezien, maakt men, eg[ef, des geen gewag iu het Vonnis, 't welk over hem wierde
uitgefproken.
SIMON BYSTERUS, dus van zijn Ampt verlaaten. hieldt zich,
zeden dien tijd, bezig met het heimelijk bedienen der Remonllramfche Vergaderingen. Dikmaals ontmoette hij, in dit
werk. groote zwaarigheden, doch ontkwam telkens het ge.
vaar der Gevangenisfe. Twee jaarelI volhardde hij in de heimelijke bediening, doch vondt, ten laat1l:en, den eindpaal te
Rotterdam, in den Jaare I6!:!I. Buiten de Stad, bij KrooIwijk, hadt hij VOOf eene aanzienlijke Vergadering gepredikt.
Men fcheidde zonder eenige fioornis. Elk ging zijnen weg,
en de Leeraar in~elijks na de Stad, in den waan van een
veiligen doortogt, onder zo veele menfchen. als thans in- en
uitgingen. Doch hij was verrallden, zonder te weeten , door
wien. De Wethouderfchllp (om dit hier in 't voorbtjgaan
aan te merken) hadt thans verfcheiden verfpieders in dienst,
wier naamen en perfoonen zorgvuldig bedekt wierden gehouden, vermits anderzins hun dienst te onbruik zou gemaakt
worden. De meesten hunner, gelijk naderhand is gebleeken ,
gaven zich uit voor Remonftl'ancen, en lieten zich dikmaals
in hunne Vergaderingen vinden. Thans viel, inzonderheid.
het vermoeden op cenen Soldaat, die, om en bij de 'Vergaderplaats, zich bezig houdende met hengelen, den Leeraal'
:aandagtig befchouwde, en, nog vóór het opbreeken der Vergadering.e, Stadwaarts ging. Hoe'r hier mede ook zij. Naa
dat de Prc::dikant SIMON BYSTERUS zijn werk verrigt hadt, en,
van eenige weinigen verzeId, op zijnen wedertogt na Rotterdam; tot digt bij de Oostpoorc was genaderd, zonde hij twee
mannen vooruit, om te verneemen , of 'er onraad ware. De
voorfie hoorde eenig gemompel in het Wagthuis, waar uit
hij konde bemerken, dat men op den Leeraar toeleide; doch
eer hij zijnen makker, die kort agter hem was, cQ deeze dm
Leeraar , welke hen op de hielen volgde, konde waurfchuwen, kwam de Portier uit het Wagthuis, liep den voor1l:ell
burger voorbij, gevolgd van eellen Dienaar des Dijkgraafs •
welken hij toeriep: dien [chelm zonder Mantel 1Meten wij
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/lebben! Straks fchoot de Dienaar toe, en met de eene hand
aangrijpende, met de andere een en ponjaart ophe~
Jende, peef 1f gevangen, riep hij, of drlt gaat 'er door I
p~ Portier floeg insgelijks de handen aan den Predikant, die
mI!'!: een van etlijke Soldaaten omOngeld, ell in he.t Wagthuis
'wierdt getrokken.
Onder dit alles gaf de boven gemelde burger, van de ge:vangenisfe des Leeraars , kennis aan de RelllOnflranteo, die
paar omflreeks zich bevonden; waar door het gerugt zich
fpoedig door de gantCcl)e Stad verCpreidde. Straks vloogen
veele ingezeetenen, en onder deeze verCcheiden matroozen.
den Remonflranten toegedaan, na de Oosrpoost, met oognlcrk, w~re 't I)logelijk, om den gevangene te ontzetten.
poch de Soldaaten zogten hun het naderen te beletten, en
zouden aan den Dijkgraave om hulp, hoewel de Leeraar op
het grondge')icd der Stad gevat was. Maar de Soldaaten
?,reesden, meent men, dat de Schout of naljuw niet zo vaardig zijn zoude met het zenden van hulp als de Dijkgraaf.
Jntu,fcben zag men ginds en elders fleenen vliegen, en dron.
~en de burgers zo llerk aan, dat ~ij de Wagt op de vlugt
dreeven, en, meent men, den Leel'aar zouden ontzet hebben, zo niet de D,jkgraaf, met een hoop gewapende manfchap. ware toegekoomen. Vel'mids het volgende treurtooneel,
met de gevallgenoeeming van den Remollflramfchen Leeraar ,
in een onmiddelijk verband !laat. moeten wij daar van een
hort verhaal mededeelen.
, De Dijkgra~f d~n, met zijne manfchap genaderd, vraagde,
met ~en verftoord gelaat, aan de vlugtende wagt, wat votk
zij war·et/? St}Idt1~' en, was het antwoord, en 't zijne daar
op; Toont dan dat gii Soldaaten aijr, ~n fchiet 'er in.
Onder het 'lanruk~en, h~dt men hem. tot de man Cc hap, die
hem verzeide , houren z':ggen: ](oomeli TJ de burger; te na,
"e1 tchoont ze niet; [ehiel 'er onder, al 'Joudt gij vijfentwilllig 1111:t éél1en [&,110t ti (!fen. Het woord was 'er naauwlijks
uit, of men ;lag, aan dIe kanten, vu
ge~ven op de burgers: te meer, zhas de Soldaaten nog me~r wierden aangehitst', door het t;troep van zommige burgers: .\'chia 'er "rtj
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6oldaaten, om de Arllliniaanen van kant te hPl,t>rn? 't Gevolg hier van was, dat een merkelijk getal Remonfiranren
deerlijk wierdt gekwetst, en zommigen hunnen ijver met
Gen dood moesten bekoopen. V~rfchei'ien onfchuld;ge aan{chouwers omvingen illsgdijks zwaare wonden, of lieten 'er
het leeven. Een Romeinsch fruk, en 't geen, veelligt , den
~oortgang van den moord niet weinig fruitte, vindt m~n, bij
deeze gelegenheid, aangetekend, be!laan door ADRIMN v JIN
DYK, weleer Sekretaris van Bleiswiilr. Zonder 't gevaar te
ontzien. drong deeze onder de Soldaaten, en rukte, van ge.
jid tot gelid loopende , de brandende Lonten van de Hannen
der Musketten, met zulk eene fnelle hehendigheid. dat hij
met 'er haast zo veele Lonten bekwam, als hij op ziinen
:lrm konde draagen; daar hij voorts mede ter Stad in Iirp en
die ergens in een huis nederworp. Van verwondering bedremmeld, over 's Mans fiout bellaan, llonden de SoldaaTen
roereloos, zonder iets tegen hem te ondernet'men. De Re·
monllranten. wijkende voor de overmagt, zogten , ein,lelijk,
om éea goedheó;n koomen, en de Stad kwam wederum in
rust.
Midlerwijl hadt men den Predikant geworpen in een ~ keiig
Dievengat , alwaar hij zat tot den volgenden nacht, wanneer
de Dijkgraaf bem daar uit deedt baaien, om hem VOOIS na
•s Graavenbage te vervoeren. Docb den gevangelle, uit vreeze voor nieuwe beweegingen, niet door de Stad dur 'lende
leiden, liet bij hem, langs den Duitenfingel , b:çr,gen pa de
Delffche Schuit, zo vast gevleugeld en gebonden, dat hij,
buiten de Stad gekoomen zijnde, zeer deemoediglijk om (>enige verligtlng badt. Onder weg moest hij insgelijks verfèheiden
fmaaJheden en mishandelingen verduuren. In 's H'lge floot
men BYSTERUS, op de Voorpoort, in de zo genaamde ijzeren
Kamer, een zeer- benanuwde Kerker. Hier zat hij eeni~en
tijd, eer men hem verhoorde. Eerlang ge!èhiedd~ ;~llJi{S verfcheiden maaien, nu eens voor eenige Leden van het Hof,
zomtijds voor den vollen Raad. Om den Leezer eeoig denkbeeld te geeven van de gelleldheid dier tijden. ;uJlell wij hier
j!enige vraa,en en antwoorden mdden.
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Langs allerlei wegen, zelf door zwaare bedreigingen, zogt
men uit den Gevangene te verneemen, waar hij te Rotterdam
badt thuis gelegen, en met welke lieden hij verkeerd hadt.
Doch hij bleef volfiandig bij de weigering om iemand te bezwaarell. Op de vraag, of hij de tegenwoordige Heeren en
Ma~j{1:raaten niet voor wettig erkende, was zijn antwoord:
" dal. hil zich daar over niet bekummerde, en hen wel voor
"zod2nig hadt te houden." Waarom, viel daar op de vraag,
a/jt gil dan, tegen hun gebod, '11 hel l.ar.d koomen predilen'l en het antwoord: " Om der Con[cielltie wille, die ver" der dan op meil[chen ziet." Op de vraag, op wiens verj1;oek hij zulks gedaan hadl, bekende hij, eene Akte van verzoek, om zich ten dien einde te laaten gebruiken, door UITENBOGAARD en anderen getekend, gehad te hebben.
Als thans
bem de Raaden vraagden, of dan UJTEN130GAARO eu anderen
snagl h:iddcn Predilcanten herwaarts te zenden, hernam hij,
" dat ZIJ zich geene m3gt aanmatigden, maar zulks deeden
" op verzuek der Gemeellten" Nu begon men BYSTERUS van
nieuws te ondervraagen, over de lieden. bij welke hij ge·
hilÎ" vest was geweest. eerst door dreigementen, en naderhand
dour zagte redellen , met belofte zelf van die luiden geheim
te lullen houden, en niet b~zw;taren. Doch de Gevangene
vt!rklJaJde zulks kwalijk te kunnen gelooven, en verll:outte
zich, naar de reden der nieuwsgierigheid te vraagen. 't Antwourd óer Heeren was, men wilde die luiden door zagtmoeèighdd beweegen, om zich wederom bij de Kerk te voegen,
ten einde zlj in de regeeri.ng mogten gef'teld worden; waar op
BYS I ER L'S den Raaden te gemoete vgerde, .. dat hij die lui",ieil \loor de zodanigen hieldt, dat ze na geene regeering
" liolljep, en om hc'l wederom in de Kt!rk te brengen, zij
" 1l1U r~denen m~lesten overtuigd worden:'
Naa herhaalde
Ol:dervraat;ingcn, over hel zelfde onderwerp, welke door den
Geva\lgent! even eells beantwoord wierden, deedt men hem
bUilen [ban, en, wcder~'m binnen geroepen z:jnde, aanzeggen, dat de HCI:ren niet voldaan waren, en wilden weeten ,
Wa~f hij hadt thuis gelegen. Niettemin bleef de Leeraar vol.
il:a"q~ bj zijne wei;;eri:1g om iemand te willen noemen. Waar
pp hij na zIj llen Ker~er wierdt te rug geleid.
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Terwijl SlM,N BYSTERUS op de Voorpoort zat, verzogt hij
dikmaals om fchrijfgereedfchap, en zijnt! huisvrouw, ISAl}ELLA.
v A N 11 !I TrE~J, om tot hem te worden toegelaaten; doch beideo te vergeefs.· Ten tijde als de Leeraar gevangen wierdt
genomen, was hij in een geleend gewaar ge !loken , om hem
.te vermommen. Dewijl dit gewaat aan zijnen ftand niet voegde, en daarenboven. in het guure herfstweder, geen behoorlijk dekzeI gaf, wilde zijne Echtgenoote hem de gewoonlijke
~warte klederen toezenden, om dezelve tegen de geleenqe t6
:vcrwisfelen. Ook dit verzoek wierdt afgeflazen. Doch alLO
zij, met haar Mans klederen, zich dikwijls aan de deur ver~oondc, door welke de Heeren moesten na binnen gaan I en
telkens haar verzoek herhaalde, bewilligde men eindelijk, om
alle verdere moeilijkheid en opfpraak te ontgaan. De Cipier,
intusrchcll, geen en last hebbende om den gevangene zijne
klederen te geeven, leide die ter zijde. Beter IlaagcL:; de
Huisvrouw om haaren Man a:m fchrijfgereedfchap te hclpen,
en brieven met hem te wisrelen. Daar toe was haar behulpza:l\n de Dienaar van zekeren Graave, die boven haar Man$
hoord in gijzeling zat.
Drie weeken hadt de Leeraar gezeeten, toen de Huisvrouw,
naa lang bidden, verlof kreeg om haaren !l,lan te mogen fpree.,.
kèl1, doch in 't bijzijn van den Prokureur - Generaal. Nader_
hand wierdt hem toege!laan, dat zijn Dogcertje, een kind van
zes of zeven jnaren, hem ecn dag gezelîchap hieldt, en vervolgens om zijne Huisvronw alleen. in de zo genaamde ijze.
ren Ka mer, te mogen fiJreekell.
Omtrent deezen tijd ontving men, in 's lMgc, de tijding
van de heimelijke olltkooming van twee gevángenc Remonfinmtfche Predikantcn uit hunne gevangenis. De Staaten van
Holland, op het voorflel van eenige Leden, ,. dat 'er diende
" gelet te worden" (dus luidt de Refolutie) " waar men
,. dut volk voortaan zoude leggen, ten einde zij mogten wor,. den bewaard en de amboritcit Vllll het Land mogt behouden
" blijven, en met decze zaak, tot fpot der Reljceringe, ZQ
" niet mogt worden gefpeeld ", de zaa~ overwoogen hebben.
de. namen. op den drieëntwincigHen September, hec belluit,
~~t de ~ev:\!lgen~ Rcmonûrantfche Predikanten. voortaan t
zo~
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gevoerd worden na het Kalleel van LoeveJlein, erl al~
bewaard worden, zonder eenigen toegang,
ten minllen koste van den Lande. Op den zesden van oao..
per wicrdt dit benuit :Ian .BYSTEROS bekend gemaakt, en hij,
diensvolgens, ,te.r eeuwige gevangenisfe op Loevf!/iein verwee.
zen, om reeds 's anderendaags derwaarts gevoenl te worden.
Niet vroeger, iIltusCchen, dan in den avond van dien vol~
genden dag, ontving de Huisvrouw berigt, dat haar man in
den nacht zonde vervoerd worden. Dies vervoegde zij zieh
bij den Prefident KROMHOUT, met ootmoedige bede om haaren
Man nog eens te mogen fpreeken. Doch deeze wees zulks
van de hand. Nogthans vervoegde zij zich, met nog drie
Vrouwen en den Zwager van den Cipier, bij de Gevangenpoort, om op het uitbrengen te wagten. Ten twee uure naa
middernacht zag zij den Prokureur - Generaal met zijne DicD;laren koomen; met deeze drong zij na binnen, zonder dat
men haar weerde, ruislèhien uit medelijden met haare hoog.
zwangerheid. De andere moesten buiten blijven. De bitter
bedroefde ISABELLA, haaren Man in 't oog krijgende , vraagde
bern, werwaarts hij zoude vervoerd worden? en 't antwoord
was, tJlJ Loel'eflein. Zeer kwalijk wierdt dit bij den Prokureur - Generaal opgenoamen. De Vrouw, ziende dat men met
baaren Man voortging, riep: "Laat ik hem wat geld geeven";
doch de andere daar oP.: "Bij heeft geen geld van doen".
Haar toelland , die den gang zeer bezwaarlijk m:!llkte, belette
hem te volgen. VoortS hieldt men haar op de Gevangenpoort,
tot den volgenden dag, wanneer men haar na haare herberg
liet wederkeeren, alwaar nu ook de Cipier de klederen van
haar.en Man bragt, welke hij dus lang in bewaaring hadt gebonden.
Intnsrchen was SIMON BYSTeRUS te water na Loe~'cflein vervord, alwaar hij den achtllen Oaober des Jaars 162 J: aankwam. In 't eerst ontving hij eene vrij goede behandeling,
waarfchijnlijk door het mededogen van de huisvrouw van den
5lotvoogd. Zeker is het, dat, naa baar overlijden, ruim vijf
wecken naa '5 Leeraars komst in de Vesting voorgevallen, de
kilns ten kwaade· keerde. Zoo negt was, zedert, zijn onthaal, dat zelf eenige Soldaaten deernis met helU h;tdden, el}
zijner
dn~~ zorgvui~!~
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zijner Huisvrouwe , te Gorint:henz, alwaar zij, om de nabijheid, bij voorraad, haar verblijf hadt genomen, aandienden 7
dat haar Man niet ecnoeg I:reli'g, immers geene bekwaame
fpijze om van te leevell, en dat zij wel zoude doen uleE
hem zomwijlen iets toe te zenden.
En, inderdaad, des midd~gs moest hij zijnen ma,áltijd hou.
den met twee gebakken haringen, die, om haare garfrigheid.
Dmluwlijks konden gecetcn worden, en daar bij een fchotel
met zo genaamde Erwtcfoep, in welke Dll:lllwlijks eenige erwten te vinden waren. 's Avonds moest hij zich behelpen met
cenen ongcreezen Boekweitenkoek , zonder boter, waarin men
zwoert j!n beentjes> van fpek hadt gebraad en. In één woord_
zo lleg. was de kost, met welken de Slotvoogd den Gevangene voedde, dat de Soldaaten van het overfchot weigerden
te eeten, zelf een Exter, wel ken deeze op de Zaal van ll.et
Slot voedden.
Onder dit alles was de Huisvrouw van den gevangenell'
Kerkleeraar in het KrtJambcdde bevallen. Naa haare herUelling
('t was omi1reeks van Kerstij,d) benoot zij tot eene reize na
's Graavenhage .. met oogmerk om- toegang tot haaroo Man te
verwerven. Zij nam haaren weg voorbij Loevcjlein, en vondemiddel om den Gevangene van haar voorneemen kennis t'e
doen toekoomen. Haar verzoek was, om nevens haare kinderen. bij haaren Echtgenoot, binnen de Sterkte te worden
opgeOooten. Men wees zulks van de hand. Doch dit fchrikte
haar niet af, om haar verzoek, van tijd tot tijd, aan te drin.
gen. 't Gevolg daar van was, dat, in de Maand Maart des
volgenden Jaars 1622, de Staaten van Holiond en rFcstfries.
land verlof gaven, om, geduurende den tijd van zes maanden, haaren Man eens Ier weeke te mogen bezoeken. Naderhand wierdt dit verlof verder uitgebreid, en haar toegefiaan, o.m zich nevens haare kinderen, bij aanhond~nheid, io
>t gezelfchap van haaren geliefden Echtgenoot, binnen da
Staatsgevangenis te la:"en opQuiten. SIMON BYSTLRUS zat in
deezen Kerker, te g~der met zijne getrouwe Echtgenoote,
tot omtrent het middt!n der maand Jullj des j3ars 1631, wanneer hij, nevens eenige andere medegcvangeue Remonfrrantfçhe Pcedil,aoten, zijne vrijheid bekwam door de vlugt. Van.
de
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de wijze en omllandigheden der ol1tkoominge, hebben wij
reeds elders een verhaal gegeeven: te weeten op bet Artikel
Wil een en van 's Mans lotgellooten NléulUS (KAREL). Zie
Deel XXl1l. bladz. 162 enz.
Zie G. BRANDT, HiJl. der Refor1l1trlie.

SIMONSIlAVEN en SCHUDDEBEURS , te gader ééne Ambagts~
heerlijkheid J in het Zuidlijk gedeelte van de Provincie van'
Holland, het Land van Puiten genaamd. Nogthans flaan zij
jeder afzonderlijk in de Verpundingslijsten aanget'chr"eeven ..
Volgens dezelve zou Simonshavm bevatten elfhonderd drieënzevem;g Gemeten en zestien Roeden, Schuddebetlrs niet
meer dan achthonderd achtëmwintig Gtmetel1 eu eenel1tllchtig
Roeden. De laatstgenoemde plaats kan geen hooger naam.
dan dien van gehugt draagen; 'er fiaan flegts weinige Huizen.
Simonshavcn, daarentegen, is een vrij goed Dorp, hoewel'
'er, bij d~ jOl1gfie opneeming, niet meer dan Ilegellëlldertig
Hqizen fionden. De Kerk is een zindelijk gebouw.
SIMONIDES, ( SIMON) een Godgeleel:.de, en ijverig Vooraan ..
der van het Huis van Oranje, waar van hij, in de onrustige'
tijden. welke hij beleefde, doorilaande proeven gaf. Eersf
bekleedde hij het Leeraarumpt , onder de Hervormden, te'
Rotterdam. en vervolgens in 'sCraavenhtJg,'. Toen men, in'
den Jaare 1665, ginds en elders, in de Provincie van Ho/·
land, eenigen trek befpeurde, om Prins WILLEM DEN III tot:
de Stadhouderlijke waardigheid te verheff.:n, voer hij uit.
\Fan den Prediklloel, tegen zommige Regenten, elie geoordeeld'
wierden het werk tegen te houden, hen befchulctigende van
ondankbaarheid tegen het Huis ,'an Ol'tm/e. Niet mindel"
ijverig, voor de belangen van dat doorluchtig Huis, gedroeg
bij zich in den Jaare 1672. Men vondt toen, hier en (har ..
Predikanten, die openlijk naande hielden, en het volk in het
denkbeeld zogeen te brengen of te voeden, dat veele Leden
\lau Regeeringe, zo niet aau verraad fchuldig, alth:1n3 dell'
Lan~
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Lande niet zeer getrouw waren; als mede, dat de reden van
den fnellen voortg:lDg der Frar.fche Wapenen, en van dea
zeer nadeeligen en kwaadfpellenden toefiand van 's Lands zaaken, in geene andere oorzaak moe&t gezogt worden, dan
omdat men den Prillfe VAN OR.ANJe 'te weinig gezags gaf.
Wanneer, niet lang daar naa, de gebroeders JOHAN en KOR~
NELIS DE WITT het flagtoffer wierden van de moorddaadige"
woede van 'c 'sGr.'1tZvenhaflg{che Graauw, zag men ook,
nevens andere lieden van eenig aanzien, den Predikant SIMONIDES onder de aanfchouwtT$ van het fchrikwekkenj trfUrtooneel. Ook frondt hij nabij genoeg hetzelve, dat een der
beulen, die de hand geleend hadden tot het hangen der deer.
lijk geknotte Lijl!en, hem vraagde, of ze hoog genoeg hin.
gen? Thans, egter, fcheell de Kerk!eeraar het af[chuwelijk
gelige niet langer te kunnen verdraagen , maar begaf hij
zich in de herberg, naast de Gevangenpoort, bij eenige
Leden der Regeeringe van 's Groavenlroge, welke, van daar,
het gruweIftuk, van verre, aanfchouwden. Wijders vindt
men aangetekend, dat SIMONlDES, 's anderendaags, predikende
in de Nieuwe Kerk, van het voorgevallene op den voor.
gaanden dag, opzetteUjke melding maakte. Den moord, aaB
het Broederpa:lr gepleegd, noemde hij eene 1vraake Gorls.
Hij voegde 'er nevens, dat de handdaadigen aan denzelven
niet gefirafc, UlaaT veeleer beloond zouden worden. Met dit
alles was SIMONIDES een vlijtig beoeflèoaar der gewijde Schrif.
ten, en moet veel gedagt hebben over de Christelijke God~
zaligheid. Dit mag men afneemen uit zijne uitgegeevene
Werken, onder welke men genoemd vindc twee Yerhautle_
lingen over het ,Avondmaal; de Gekruiste Christtls; de He~
melfche Ziel; Oef!en{chóo! der Godzaligheid; Noodige Boete
en andere. Hij ovcrleedc in goeden ouderdom, in den Jaar:
1 675.
SJMONS, (MENNO) grondlegger en hoofd eener gezinre.
welke zich, in den beginne, naar hem Mennoniren heeft genoemd, (doch waar van de voornaamlte gemeenten naderhand
die bellaaming, als meer een menfchelijk, dan Chrisrdijk ge"
loof fchijnende aan ti duiden, verworpen, en ~i<:h Doopsge.
zin~
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zinden genaamd hcbuen.) wierdt in 1496 gehorer. in het FrieCcbt
Durp rFu mfllVjli1/1 bij ilolsward, en bezat, volgens de aan'merkrng van den Kardinaal IlOSJUS , meer geleerdheid, dan.
zegt hIj, " de Do(}psg"zinden gemeenlijk gewoon zijn." Wij
zullen evelJwel tlraks Z1<:11, dal deeze aanmerking' met oordeel
verfla~n moet worden.
MENNO srMONS was eerst PrIester te Pitm;l:gllm, Pingju", of Pt/n. O''1,~en, predikte de Leer van de Roomfche
Kerk mt!t veel ijver, en bn:ede zich tr.gen de oproerige Pre(1 k- t:n hande!w!jze der lVIullfter[che Wedo:rdoop(!ren.
Naderl'm;d verliet hij den RoomlèhelJ Godsdienst, en wierde door
eCIlt!lI H .. rdooper, VBBv PHIL!PS. andermaal gedoopt.
Ver~
ie ,ciden van deeze Wederdoopcrs , dle ondernamen het Ko.
Li lil lik van den l\1ç~fias te dmflerd'HI1, te Munfler, en ook
it r, re.rl'if d we'aer op te rechten, waren onnozele zielen en
eenvoudige (i,;den, die door eenige weinige voHlagen Dwee.
pers ot Guiten. of moogelijk beiden, misleid wierden. Schoon
lIi!!. "NU SIMIlNS met hen daar in ééns was, dat hij den Herdoop aanOH)iig, moer men hem egter geenzins met deeze
Wederdo<lperS geliik /tellen, als weiker handelingen en voor,vend~ëls nij ho,,;(iï' I{ afkeurde.
Duor zlj1le Schriften, die in een bondel te Amflerdam in
1651, en n~deJhalld op nieuw in 16'!1, zijn uic~egeevenJ
kreeg hij gronte agting bij zjjne gellJofsgenooten, welke ook
làng h"ef[ lbod gehouden, doch, gel;jk wij Ilraks zien zul.
len, thans bij veel en zeer verminderd, ja genoegzaam verlooren is.
Gelijk hij ziine gedagten zeer net en vaardig verkJaaren konft
de, bekwam hij te delZer onrz3dke insgelijks vede aanhalltierS
eil leerll'ngen. III Frieslrmd, te G oIJÏfI{;en, en UfJi d:n; in
JFestphtl/en. in Ge!del "md, Ho.ll1rJd" B, ab.nd, aan de Oost~
zee en dders.
MENNO onderwf'es zijne Discipelen met veel zorg, en ver.
maande ben tot verdraagzaamheid: mnar men beCehllldigt hem.
tn misfchien mEt red .. n, ral hij naderhalJd hier omtreH tegen
zijn eigen gevoelen aanging, he\lil; uitv~srt!llde h'gtn de gecneU, die het P~llsdom v('rl~atendJ;! zich met bij. hem vervoegden. Hii maakt a " in zijne drift, de Lutherfchen voor Vrij.
l
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geesten ,eo de gevoelens van ~WINGLIUS voor' eene Gtuwel·leere uit.
Zommigen teggen; dat hij in èen gefprek met JOH. A tASCO te Embtlen loochende, dat CHRISTUS zijne menfc'helijltf$
nalUur van de Maagd MARIA hadt; arderen inregendeel beweéten, dat hij in eene andere redevoering, welke hij met MAR-TINUS MYCP..ONI:.1lJS hieldt, de menschwording van CHRISTu'g
erkende, maar dat hij het Iighaam afleidde, dan uit het Wt:zen
des Vaders, dan uit het wezen van den H. Geest f dán ur~
het Woord,
Welke ook zijne weetenlijke ge'voeiens ovet deête duisterfl
1l:ul!ken geweest mogen zijn, daar zijn andere dingen, waar
omtrent hij zich duidelijker verklaard heeft: als de wederftand;
wanneer men aangevallen word" welken hij verbiedt l gelijJt
hij ook het àmpt der Overheid ongecorlofd agt, or ten min1l:en ontraadt, voor een Christen. Volgens zijn gevoelen DIOgt
men geheel nief zweercn. Evenwel heeft men in zijn Fun.
dament - Boek deeze woorden: " Mijn getrouwe teczer, hi:;:r
" immer geloofd nu nict mij, ma2r het woord, daar u liedeI\
10 op, met Gods genade, doar mii'le kleine gaven, geweeze~
" hebbe: want ik zegge u, dat z~ wao,achlig als de tJefJrfl
;, letft! alle die u anders leeren , dan wij uit des Heeren
'1 woord betuigd heb:>en 1 zij z-jjn dan wie dat zij zijn, da~
" zijn de Propbeetcn, die 11 verleiden", enz.
In den Jaare 1540 kwam K~izer KARRL llE V In de Neder_
landen, en gar, op a:aJ!l:ookil1g der l\'1ol1nikken en verdere'
Geesteliikht:id, een flerk plakkaat tegen de Lutheraanen ea
Doopsgezinden uit, 't welk een~ groote vervolging. naa zicli
f1eepte. In 't Jaar 1543 wierden 'er zelf! op het Hjf vam
IfEKNO 100 guldens gezet, met bijvqeging, dat zo de geene"
die hem ontdekken zoude. een van ziine aanhangeren was"
men hem pardon en het burgerregt belo·lfde. Bij deeze gele~
gen\~ejd \'erhaatt mm; dat hij, zijne reis op ean Poscwagem
~erV';JIg('nde, dool' Lieden, die hem zogtcn, wierde gevraagd ..
of I\1El"NO SIMONS zich niet op di-en wagen bevondt, en dal)
:hij c'aarop zijne Reisgenooten, die naast en ageer hem .z.aten,
vroeg of M&NNO SIM ONS in nun gezeIrchap Ware. En \ I'll al."
kn Neen! ten antwoord gekreegen heboeode, tot de Vraager~
~XVll. DEE-L.J.,HlU-

ze.,
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zeide: " Gij hoort uit aller mond ~ Vrienden, dat MENrtO
SIMONS niet in het gezelfchap is:'
Waar mede men den
.wagen liet voonrijden. Dit, naderhand rugtbaar geworden,
zoude aanleiding gegecven hebben tot het bekende fpreek.
woord: zich van eene Menniste fireek bedienen.
1'- aa een onvermoeidelI ijver, en veele omzwervingen. is
hij, in den .faare 1561. den 13 Januarij, in het zesënzestig!1:e
jaar zijns ollderdoms, omtrent een uur van Olde(lone, ms.
fchen Hamburg en Luóek, ~eftorven. Alle zijne Theologifche Werken zijn in Folio bij elkander gedrukt.
Onder de voprnaamllen van ~ijne aanhangers, en d~, naar
MENNOS leer, Mennoniten genaamd zijn, worden geteld !>.DhM
PASTOR, anders RUDOLPH MARTINI genaamd, llENDRIK VAN URNEN, .l\NTONY VAN KEULEN, GJLLJS VAN AKEN, en anderen,
die deeze Leere v\!rder hebben uitgebreid. Egter is 'er onder
deeze Gezindheid eene groote fcheuring ontaaan. Namelijk in
1555 dreef een LEONIIRD BRhUWENSZ., dat de ban, of de af·
zondering van de Gemeente, zich niet alleen uit!1:rekte tot het
Geestelijke. maar ook tot het Waereldlijke: dat is, dat door
den ban de Ouders van de Kinderen, en echte lieden van
malkander zich onthouden moesten; welk hard gevoelen mishaagde.
,Die geen en , die het met BRAUWI!:NSZ hielden, noemden zich
de regte l\1ennoniten ~ en wierden ook de Vlamingen genaamd,
gelijk ook Harde Banners, wegens hunne hardheid in den ban.
Van deeze foort w:1ren de geenen, die zich op de bijeenkomilen te Leeu!Va(lrden en Embden, in de Jaaren 1578 en 159B,
bevonden.
De anderen, die zich tegen deezen aankanteden , wierden
de Friezen, Franekers, of Waterlanders genaamd, en moesten
ook wel de Schimpnaamen van I-IamaxCaaren, Barboniten , ellZ.
voeren.
Wederom waren 'er anderen, die msCchen deeze twee partijen vrede wilden maaken, waar uit weder eene nieuwe Sck.
te rees: en om dnt zij het met geen van beiden hielden, wier.
den zij Neutralis[en genoemd, ho.ewel ook de beide vGorige
Sekten, JO wel de Vlamingen als FrÏl!zen, wederom in veele
anderel nieuwe Sekten verdeeld zijn J naardien onder hen 20
"
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'\\rel wegens de kerkelijke rugt, als wegens zekere geloo(,fiuk..;
ken, tweefpalt is omflaan.
Onder deeze nleuwen I1demde men voormaals de Galenisren, nna één bunner bekende Leeraars GALEN US ABRAHAM' te!
Am{lerdom. Vermits men hem re last leide, dat hij niet
vreemd was van het gevoelen der· Sociniaallen, die de waare
Godheid van CUltlSTUS en den H. Geest loehenen; cn zich al
te toegeevende toonde in bet Avondmaal uit te deelen aan de·
zulken , die nog niet, naa de gewoonte der Mennoniten, we
dergedoopt waren, bntede zieh» onder anderen, SAMUEl.'
APOSTOOL tegen hem aan; maar doot dien CALENUS ABRlIUAl'tl'
In grooter agting was en v~el aanhang hadt, fcheurden deeZê
twee partijen zich van IJl1Ilkander, en rigteden ieder bijzondere!
zamenkomllen aan.
Verder worden de ïogertaamde Waterlanders; die ook, naa
hUilnen voornaamllen Leeraar JOHANNES DE RII-:S, wel Johannicen genaamd zijn, voor de regtzinnigflen gehouden ~ g~;ijk
.zulks uit de Geloofsbelijdenis van JOHANNES DE RIES, met de
lIitlegging van PIETEI! J.\NSZ van lI~or/IJen·ee,·, te zien is.
Van deeze foort is ook ENGEL .\RENTS VAN OOORECEEsT geweest; die met FR.F.DRIR SPANHEJl\f zich in S!rijdfchritien heeft:
ingelaalen, en in zijne brieven aan denzdvcn de waar~ Leen!
der zogenaamde Doopsgezinden getoond, zich zuh"erenJc!
'Van veele zwaare befehuldigingen, daar de Mennoniten medli
belast wierden; waar tiit blijkI, dat het zeer zwaar is VlO des
LeerLIukkell der Menllor.iten of DoopsgeziNlen in het alge::
Jlleen iets te melden, door dien 1.0 veele verfr.hillende tjkked
uit deeten boom gegroeid zjjn. Men vtndr ee'1- zeer groof
onderfcheid in hunne ge!oofsbelijdenisfen, boven gemeld, met·
anderen welke van andere Gemeemen of Vergaderingen voor
handen ZijD.
Men vindt egtcr een zamenhang van eenige hunner Geloor$~
be/ijdenisltm te dmPeriom in den Jaare 1665 gedrukt, erl
eene voorllelling van de yoc;rmlamfte Artikel'!n des ChrtslPlij:.
ken geloofs, welke ce Dordr(,c/~1 in eene algem<!cJlc v:'r!!ndc~·
ring der MenllonÎ!ifche Gemeenten goedgekturd wierde, cri
welke door HENDRIK RUOOU BENTIldAt' , in zijn Hol!andf-:h:n'
K-erk- en School !laat mede ingeJascht is, waar in vede ftcl...
L 11 Ja llM\lr
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lingen geheel anders gevonden worden, dan eene onkundig2
bitterheid hunner Partijen hen dik wils te last gelegd beeft.
In het fiuk raakende het ampt der hooge Overigheid vindt
men geen woord, dat het een Christen niet betaamen zoude
dat ampt te bekleeden; ook worden 'er meer andere geloof.
fiukken niet in gevonden: waarom zij zich ook beklaugen •
dat zij ten onregte door NOORDREEK , CLOl'PENRURG, HORNIUS
en OTTiUS, befchuldigd worden van fiellingen, welke zij niet
gevoelen. Dergelijke klagten fiort ook (;ALENUS .,IlRAHAMS
uit, in zijne verdediging der Protestanten wegens het gevoelen, dat men alleen die geenen doopen moet, die reeds tot
het regte gebruik van hun verftand gekoomen zijn; die zo
wel in de Franfche als Hollandfche taal gedrukt is. te Amfterdam in den Jaare 1704. ]n dit verwcerfchrift dringt hij
aan, dat de regte Mennoniten geenzins de gevoelens der Sociniaanen omhelzen: zo dat men te onregt het oude fpreekof liever fchendwoord gebruikt. namelijk, dat een Mennoniet
een bedekte Sociniaan is. Verder fpreekt HENRIK RUDOLPIi
BENTHEIM in zeer nadruklijke bewoordingen van hun zedelijk
karakter en gedrag, waar in zij zich gewisfelijk boven de
meeste Christenen een langen tijd onderfcheiden hebben, bijzonderlijk uitmuntende in eene voorbeeldeli]ke liefdaadigheid
jegens noodlijdenden. Door al het welk hunne viianden zei·
ve meer maaien hebben moeten erkenneR. dat zij als een zeer
nuttig en eerwaardig lighaam in ons Gemeenebest befchouwd
moeten worden, fchoon hunne zeden en levenswijze [edert
eeuige jaaren zeer merkelijk verbasterd zijn.
De geweezen Profesfor der Waterlandrche Doopsgezinden
te Amflerdam, H. OOSTERBAAN, een man van erkende geleerdheid en verdienfien, heeft in den Jaare J 77 I een Latijnfchen
brief a:Ul de uitgeevers van het Diêti~naiTe &cyclopedique te
'J"vcl'don gefchreeven en in druk gegeeven, bij gelegenheid
van een gebrekkig berigt, dat in de Parijfche uitgave van dat
\Verk. wegelIs de Mennoniten , geplaats was. Gelijk deeze
brief eene foort van Geloofsbelijdenis vall de meeste Leden
der voornaamlle Doopsgezinde Kerk bevat, gelijk dezelve met
eene zonderlinge juistheid en gemaatigdheid is gefchreevell,.
en geheel nieuw is: zo meene ik mijnen Leezer een bijzQn-

de!:

SIMONS.

CMENNO)

rel

der vermaak en dienst te zullen doen, met denzelven hoofd·
zaakelijk in 't Neêrduirseh mede te deelen; en fehoon dit aan
:lommigen een weinig buiten ons befiek mogte fchijnen, ben
ik egter geru~, dat men het mij in het algemeen dank zal
weeten.
" Wij houden», (hier VlItten wij het uittrekzei van des
Hoogleeraars brief aan,) " met alle andere Proteftanten, de
" H. Schrift voor het eenigst rigtfnoer van ons Geloof en
" Leven, met verwerping van alle Gezag van menfchelijke
" traditien en opfiellen. Uit deeze overtuiging vloeit bij ons
" vaan.
" I. Dat geene formulieren, of belluiten van Concilien en
" Sijnoden, nog als een eerfte, nog als een tweede rigtCnoer,
,> eenig verbindend regt kunnen hebben, dewijl alle die be·
,. paalingen> door ons zo wel <lIs derzelver op [lelleren , eenig.
" lijk aan Gods woord getoetst moeten worden.
" 2. Een tweede gevolg, dat met het eer[le ten naauw·
" fien verbonden is, koome hier op uit, dat 'er geen Stede" houder des Zaligmaakers op deeze waerelJ is, welken wij
f, met een ingewikkeld vertrouwen gelooven moeten. AI wie
" een ander wetten van geloof durfe voorfchrijven, fehende
" Gods gezag, door zich dat geene aan te maatigen, 'e welk
f, Gode alleen toekoomt.
" 3. Uit dit begin zeI vloeit van zem, in de derde plaats.
" dat wij alle de zulken verdraagen. en voor onze' Broeders
" erkennen, die de H. Schrift met ous voor den eenigen re" gel van hun Geloof en Leeven aanneemen. Hij die andere
" Christenen, om dat zij zommi~e plaatren der H. Schrife
" anders verfraan , uit de Kerk meeut te moeten werpen, of
., ,firalfen, die houdt niet langer de H. Schrift voor bet ge.. meene rigtCnoer van alle Christenen, maar fielt zijne uit.
" leggingen en gevoelens daar voor in de plaats. De onder.
" vinding van alle Eeuwen beeft geleerd, dat 'er nooit Ge" loofsformuliert:n in Sijnoden of Concilien ontworpen zijn,
waarin niet verfcheiden geloofs!1:ukken en voorfchrirten ars
"' verbindende worden voorge!1:eld, daar de H. Schrift nh e
f
" een woord van meldt. De Zaligmaaker, en zijne Aposu •
., !en, hebben nooit meer van hunne leerlingen gevorderd.
lAlIlll 3
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" dlln d;a zij geloofden, dllt JESUS CHRISTUS de Zoon vlln
" God de wa:ire Mestias is, op aarde gezonden, om het
" volk Zalig te maaken van hunne zonden; dat Hij een wree...
'I den dood \loor het menschdom ondergaan heeü, ten derden
f' è1ge weder in het leven verreezeIl , en naderhand door zij" nen Vader ten hemel opgenoomen is, om heerfchappij te
" voeren over alles, van waar Hij zal weder koomen om
" allen te oordcelen , om den vroom en een eeuwig geluk te
" fchenken, den boozen de billijke (haffen hunner ollgereg" tigheid te doen lijden. Deeze fiukken alleen koomen ons
" al~ noodzaal).lijke waarheden voor. Op deeze zelfde gron·
H den hebben ook andere Protestanten, wanneer zij zich te-.f' gen· de Roomschgezinden verdedigen moesten, geredeka" veld; en, paardien de waarheid maar één, en onverander.,.
l' lijk is, moeten zij der hal ven , om befiaallbllQr met zich zei.,.
" ven te zijn. dezelfde verdraagzaamheid als wij oeff<!nen.
" 4~ Dewijl wij de H. Schrift alleen voor het rigtfnoer
" van pns Geloof aanneemen , oordeelen wij ons in die nuk'? ken, welken wij enkeIijk door de Openbaaring van God
~, moeten leeren kennen, lliptelijk aan de woorden der H.
" Schrift t.e moeten houden; en wij willen in deeze fiukken
,. niet verder gaan. of nadere bepaalingen m:jaken, dan he~
'f Gode behaagd heeft ons aan te wijzen.
" Uit dit alle$ begrijpt men, dit allen, die tot onze ge~, ~inte behooren, niet dezelfde begrippen over verfcheiden
" JeerLlellingen hebben. De meesten onzer egter verwerpen
l' ~~ gevoelens, welke wegens de Prllldestinatie met den aan ..
j{leeve van dien, op de Dordrechtfçhe Sijnode, zijn vast" gefield.
, " Het H, Avondmaal oordee1en wij door den Zaligmaaker
,~ ingefield, om de gedagtenis zijns doods in onzen geest te
~1 vernieuwen en ons tOt deugd op te leiden, Elk. derhalven •
i' ~ie JE~US CHRISTU, voor zijn Heer en Zaligmaaker erkent,
.' ~n gt!re,:d is om met ons des Zaligmaakers lesfen en voor...
p 'tleeld te willen volgen, wordt bij ons tot het H. Avond~, ma ,-I toegeJ~aten; het verfçhil Vlm gevoelens flrekt hier in
~, to~ geen beletzei.

'I
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" Ten onregte gteft men ons den naam van Wederdoopers ,
daar wij alleenlijk den bejaarden Doop voor den ChristeIij~
ken Doop houden; die vim Mennoniten behaagt ons, die
alle menfchelijk gezag verbannen, mede niet. Zode bloote
benaaming van Christenen niet genoeg is, dat men ons dan
Bejaarde- Doopers noeme.
" De Dweeperij van den Graaf VAN ZJNZENDORF heeft ook
,. bij eenigen van onze Gemeente. zo wel :lIs bij andere ge,. zindheden. ingang gevonden; maar hoe zeer dezelve met
ft onze denkwijze ilrijdt, kan onder anderen blijken uit de
JO waarfchouwing. die de Eerw. J. S1'INSTRA tegen dit kwaad,
" met zo gelukkigen uitl1ag. in druk heefc uitgegeeven.
" Men heeft ons niet zelden befchuldigd dat wij vijanden
,. van de Geleerdheid. van de Wijsgeerte, en fraaie letteren
-t. waren.
Hier van kunnen onze p":trtijen ons. ten minflot
,. voor tegenwoordig. niet befchuldigen. Wij beminnen de
" Weetenfchappen en fraaie konnen; en niet !leges zijn die
,. geenen onder ons. die zich op din Koophandel toeleggen,
" niet beneden anderen in kennis van waereldfche en Godge~
" leerde zaaken. maar ook leggen niet weinige jongelingen
"op de Academien onzes Vaderlands' l':ich geheel op de
" Weetenfchappell toe. 't zij dezelve zich in de Geneesknnde
" oeffenen, tt zij ze de voorbereidende Studien tot de God" geleerdheid 1>eharligen. om tot den H. Dienst bekwaam te
't worden; Tot welk laatfle onze grootfte Gemeente, te .I1m,. flertllltn, federt den Jaare 1735 eenen Profesfor in de God.
" geleerdheid en Wijsgeer te op eene eerlijke bezolding heeft
" aangelleld; en voor eenige jaaren hebben eenige Leden
t' onzer Kerke zelfs een vrij aanzienlijken voorraad faamge.
,t bragt van gereedfchappen om Natuurkundige proeven te
., doen. en hebben denzelven aan OIlze kweekfchool ten ge" fchenk gegeeven, om tot dat einde te dienen.
" Tot deeze kweekfchool ka omen veelen der geenen, die
na de H. bediening fiaan, fchoon alle Kerken een volkoo·
" men regt en vrijheid behouden. om hunne Leeraars uit
,. enz e kweekfchool of van elders te zoeken, nademaal aJ)e
~, onze Kerken haare eigen zaaken bemeren, en de vermaN genden geen gebied over de min vermogenden voeren.
LIllil 4,.. De
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" De jonge Lieden, wellle zich, naa de Latijnfche Schoo.
" len doorgegaau te hebben, onmiddellijk na onze kweek~
.. fchool begeeven, worden, behlliven in de Redeneer-, Na~
mur- en Meetkundige weetenfchappen onder ons, ûaaren..
" bov.en bij d~ Remonllranten in de Kerkelijke Hillorien on..
" derweezen , en z:j. die lust hebben om de fra~je letteren
11 te beotft!nen, vindt!l1 in deeze Stad gunfiige gelegenheid om
" dat verlangen te voldoen.
Ol Wij houden de gemaatigde Godgeleerden. welken de En..
.. geHèhe en lwitzerfche Kerken verdraagen hebben, in groot.,
", agting, geliik DE CLARKE'S, DE TILLOTSON, DE SHARPE'S.
" DE WEREN FELSEN , DO: TURRF.TI'IJ'S, en anderen. en wij prij ..
zen die der jeugd aan om te leezen , en in de meeste din" gen n~a re volgen."
Ik herhaale het; ik heb gedagt, dat dit kort uittrekzeI ,
~et welk de Iaatlle berigten vah de Doopsgezinden bevat,
l1jçr ni~t kwalijk pasfen zOijde.

,J
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flIMULTANEUM. Bij deezen naam is, onder de KerkeliJken,
l>ekend, eene gewoonte, welke men, op verCaheiden Plaat.
Jen. in het Slflals La1Jd van OvermflfJze. heeft ingevoerd.
Volgens pezelve dien het zelfde Kerkgebouw ter onderhou.~linge van de Openbaare Goc1sdjenstoelf~ninge, voor de Her..
vormden en de H.oom<chgeûnden. Wanneer de eer8tgenoem~
~en openbaare Vergadering h;lude.n, wordt VOor het Altaar
~n Ilndert~ tekens van den Roomfchen Eerdienst een Gordijn
sefchooven, of hetLClve, op eellige andere wijze, voor de
Gereformeercjen onzt!fhaar gemaakt. Nergens, in het Gebied
p'e. Algemeene Staaten , dan in het gemelde Gewl:st, heeft t
Ilaar men 9ns berigt, f,ieeze gewoonte plnats.

Zie Kerkelijk Pll1k4atIJoek, Deel Il.

5lpolOUTSltERIlE I eene Heerlijkheid en Dorp, in Zeelond, op
ft!!t ~aanû luidbeve/and, te zamen met nog twee Heerlijk.
}2~den, Baarsdorp en 's Heer - AblskerJ'e, uitmaakende een
Ditlrilu, UIlde .Zuidwetczijde even bui~en de Stad Gm ge)e~
~en.

SlNOUTSKERKE, S. ANDRIES - SCHANS.

Iod
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€en ~ bij den naam van tie Poel bekend; een zeer vermaakJiike
.oord, beftaa-.,de uit grasrijke doch laage Weilanden. De Heerlijkheid Sinoutslterlte wordt begroot op elfhonderdnegellënveertig Gemeten en bonderdzevenëntwintig Roeden. De boven gemelde Dorpen ,leggen niet verre van elkander, en allen
bij\{ans even verre van de Stad Goes. Het Dorp heeft wtinig
lIanzÎens, doch, evenwel, eene vrij goede Kt!rk en Toren.
Met die van 's Heer - Abtskerlte wordt de Gemeente aldaar
tiaor eenen .zelfden Leeraar bediend.

Zie Teg,nw. $/4a/ van ZeelantI.
S. ANDRIES· SCHANS, anders ook het Fort S. Andries ge11aamd, is een Schons of Sterkte in het Hertogdom Gelder •
op een klein Eiland. tusCcnen (Ie MailS en de Waal, in de
Bommelerwlltlrtl, een weinig boven het Dorp RQJ(em. De
fiigter daar van was, in den Jaare 1599, Don FRANCISCO DI
MENDOZA. Atlmi,'ont "on Arragon. De reden der benaaminge
was, om dat de Sterkte, geduurende het bewind van den
Kardinaal ANDREAS VAN OOSTE,\RYK aangeleid en in dezelve
ecne Kerk, aan S. MmllIES gewijd. gebouwd wierdt. De
reden, welke den Admirant bewoog, om aldaar eenen SchanS
op te werpen. WIS, om dat hij vandaar de beide boven gemelde Ri vieren konde befirijken, en alzo den toevuer van
Krijgs- en andere noodwendigheden, te water. na het Sraatfche Leger, afTnijden. In den Jaare 1600 (loeg Prins M AflRITS het beleg om de Vesting. Veele moeite kostte den Vt:!d~
heere de verovering. Rondom dezelve deedt hij niet minder
dan zes Schanzen opwerpen. Dewijl het bel~g al vr0eg itt
bet Voorjaar was aangevangen, belette het hooge water der
Rivieren het graaven. Naa het zakken van den Stroom. Zette
men het werk voort bij donkere nachten. Dus vordt!rde men
tot aan den bedekten weg. De Bezetting, meestal zieklijk , en
gebrek lijdende aan verfcheiden noodwendigheden, tradt nu in
onderhandeling met Prins MALJRITS, en verkogt aan hem de
Sterkte voor honderdvijfentwimigduizend Guldens. zijnde een
,edeelllll der SOldije, welke de Spanjaard haar fcbuldig was.
LUlll S
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Behalven het voordeel, door de bemagtiging .van den Schans
behaald I (om dit in 't voorbijgaan aan te merken) won l\JAU..
JUTS hier door, voor den Lande, twaalfhonderd dappere Soldaatd~. De Bezetting, numelijk, nam dienst onder de Staa..
ten, en, v~rmids zij, door de Spanjaards, voor verraader~
des Vaderlands verklaard wierdt, bewees zij. naderhand, uit
weerwraak en verbittering op haare oude Meesters, aan :d«:f
AlgemeeneStaaten zeer treffelijke dienfren. De Markgraaf
VAN ASPREMONT, Franrche Bevelhebbel' , in den Jaare 167 2 ,
in de Betuwe zijnde doorgedrongen, maakte zich, met kleine
moeite, meester van de Sterkte, alzo dezelve zeer flegt voor..
~en was van de meest onontbeerlijke noodwendigheden.
Zie J.

WAGENAAR ,

raderJ. Hif/orie.

S. ANNA - POLDER en SCHA.APEN - GORS, één Polder, io het
,edeelte van Zu.idholland, het Land van I"Dorn genaaJll~t
Tot in den Jure 1724 behoorde dezelve aan de Graaflijkheid'
van Holland; doch toen wierdt dezelve uit d~ dus genaamde
Graaflijkheids Domeinen, door verkoop" aaneen bijzondere"
eiger,aar afge!1:aan. De geheele uitgefirektheid wordt ;op iets
minder dan negenhonderd tweeënzestig Gemeten ·begroor.
Men vindt 'er ·geene Kerk, en naauwlijks zo veele HuÏien»
.Iat zij d<:u naam van Dorp kunnen drugen.
S. ANTONJS· POLDER, een Ambagt, in het ZuidIijk gedeelte
der Provincie van Holland, het Land van Strijen genaamd.
Meer dan Vierdehalf Eeuwe geleeden , ontmoette men, in dee.
zen oord zeer uitgefirekte vrugtbaare Landerijen. De geduchte Watervloed van den Jaare 1421 deedt dezelve eenen
prooi der Golven worden. S. Afltonis-PoJtler ïs het eeuige
DHtrikt, welk den verwoestenden ramp- ontkwam I en tot he.
den toe is overgebleeven. Volgens de Verpolldingslijsten beflaat het. in zijnen omvang. vierhonderd zevenënveertig Mor.
gem; en vierhonderdvijf Roeden Lands. Bij de opneemiug
der Huizen, in den Jaare 1732. was. derzelver getal, in het
tijdverloop van eene Eeuwe, vijfentwintig vermeerderd t en
Yall eenenvijftig t:lt zesënzeventig aangegroeid.
S. EU-

S, EUSTATIUS, 5. GEORGE DEL MINA, enz.
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S. EUSTATfUS, een der dus genaamde Voor. EiltJndl!n, in
.Amerika; aan de Nederlalldfche Westrndifche Maatfchappij,
of, zedert derzelver vernietiging, onlangs voorgevallen, aan
de Algemeene Staaten der Veréénigde Nederlanden toebehoorende. Geduurende de onlusten van den Stut met de Ko.
ninkrijken Frankrijk en EngeJ:Jnd, veranderde hèt, dikmaals.
van eigenaaren. De verovering daar van, door de Engelfchtn ~
was een der vijandelijke bedrijven buiten Europa, welke, in
den Jaare 1664, den Oorlog aankondigden. Sedert maakten
'er zich de Franfchm meester van; welke het, bij de Vredehandeling van den Jaare 1667, aan de onzen wederum
amonden. In den Jaare 1689 ontnamen zij het wederom aan
de Staaten , om het, evenwel, niet langer te behouden, dan
tot in het volgende jaar, wanneer de EngeIfchen hetzelve aan
hun ontweldigden, om het, eerlang, te !lellen in de handen
van zijne oude eigenaars. Nog in versch geheugen legt de
jonglte verovering van S. Euftatius, in den laatst gevoerden
Oorlog met Engeland, door den Admiraal RODNEY, en de
berovering door de Fran[chen, welk a het aan zijne wettige
bezitters, edelmoediglijk , te rug gaven. Het Eiland S. Euj?aliU$ is eigenlijk niet anders dan een Berg, welks voet!l:llkop
den bodem der Zee rust, en waar v.an bet toppunt zich,
onder de gedaante van een Suikerbrood, verheft. Op zijn
meest kan het niet meer dan vijf mijlen in zijnen omtrek haa.
len. De Maatfchappij heeft 'er eene Sterkte aangeleid. Ook
is 'er eene Gereformeerde Kerk, die door éénen Leeraar
wordt bediend. Suiker en Tabak zijn de voornaam!l:e voortbrengzeis. Daarenboven worden 'cr gedroogde Huiden va.
daan gehaald.
S. GEORGE DEL MINA, eene Sterkte, insgelijks voorheen de
eigendom der Nederlandfche Westïndifche Maatfchappije, op
de Guineefche Goudkust, in Afrika. De Sterkte legt op
cenen rots, en wordt van ~wee Graften omringd, die met
regenwater gevuld zijn.
·S. JANS STEEN, anders ook wel S. jan ren Steen genaamd,
"eue ~arOJlDij en Vrije Heerlijkheid, in Slllllts J'la41lfieren,
;aJt
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:aan HIJ/fler. Ambngt grenzende, doch daar van onafhankelijk.
Haare gantfche uitgelirektheid wordt op dertienhonderd acht~
ënzev ~ntig Gemeten en honderdvierënveertig Roeden begroot;
een goed gelal van welke, zo niet onder het water bedekt ~
althans veelal dras legt. Het drooge en bruikbaare gedeelte
beaaat, meestal, uit vrij goede Bouwlanden., Voor zo veel ~
evenwel, de grond, doorgaans, ligt en zandagtig is, warde
·er meest Rogge en Boekweit geplant. Het Dorp is. meestendeels, nieuw, als zijnde gebouwd naa het Jaar 1747 ~
wanneer het voorgaande Dorp, geduurende het beleg van
Hulst, op bevel van deszelfs Kommandeur, in kooien wierdt
geleid, om alzo den vijand het vernestelen in hetzelve te beletten. De Heer of Baron heeft aldaar eene vrij aanzienlijke
woon ing. Voor 'e overige telt men 'er ruim vijftig Huizen.
aUen in twee rijen gebouwd, midden langs welke eene breede
Straat loopt, ter wederzijden met fraaie en hooge Lindeboomen beplant. Daarenboven is 'er eene Kerk ten dienlie der
Hervormden; die hier wel eenen eigen Kerkenraad, maar
geen en Leeraar hebben. De Le~raars van Hulst, flegts een
half uur van daar gelegen, koomen 'er, t>eurtelings, den predikdienst waarneemen.
De Opperheerfchappij van S. jans Sleen flaat aan de Algemeene Staat en ; die 'er, egter, geene andere voordeclen van
trekken, dan één der.de der Tienden, ten behoeve van den
Raad van Staate; de twee overige derden koomen aan de Abtdij van Bauderloo, te Gend; welke, daarentegen, verpligt i,s ~
de Kerk en Toren van S. Jans Sleen te onderhouden, en.
des noods, te vernieuwen. Voorts bezit de Baron zeer uitgebreide Voorregten. De voornaamlte van deeze zijn de volgende. Vóór het nitfpreeken van eenig Vonnis, heeft hij het
regt van Abolitie of Uitwisfching van alle, hoe genaamde,
misdaaden. Aan hem Haat de goedkeuring of bekragtiging van
Vonni§fen over Leeven en Dood; als mede het verleenen van
Vergiff~nisre, naa dat de Vonnisren zijn uitgefproken. De
Opgezeetenen moeten hem met een Wagen met vier paerden
en met eenige lieden te voet ten dienae flaan. wanneer hij ~
met zijnen Leenheer, te velde trekt. Wijders moeten ze
hem, telkens, honderd Nobelen opbrengen, als hij beëedigd
wordt~
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wordt, als hij tot Ridder wordt geflagen, en als hij in het
huwelijk treedt. Boven dit alles beeft de Baron de aanfrelling
van de Regeering der Baronnije; befiaande uit Baljuw, één
Burgemeester en zes Schepenen; als mede ook van den Di}k..
graave en nog eenige andere mindere Amptenaaren.
Zie Tegen"". Stoat
deren.
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Staats PJtJ(znj

S. JOHN. (OLIVIER) Naa den dood vanPrinCe WIttEM DIN
1I, welk voorval het Engelfche Parlement hoop deedt fchep'"
pen, om Engelanti met de Algemeene Staaten naauwer te
-zullen kunnen verbinden, wierdt men aldaar te raade. teil
dien einde, een Gezancfchap na 's Graavenhage te zenden.
OLIVIER s. ]OHN bekleedde hetzelve, nevens WALTElt STRIK·
LAND, welke reeds vroeger dien post bekleed hadt. In de
maand Maart des Jaars 1651 kwamen zij in 's Hage. Van
wegen de gunflige gezindheid der Regeeringe omtrent de toenmaalige Conaitutie van Engelanti ; wierden de Gezanten met,
uitbondige fiaatelijkheid ingehaald en len openbaare gehoor geleid. Alleenlijk vindt men aangetekend, dat eenige jongens
}Jun den fcheldnaam van Koningsmoortien na het hoofd worllen; zinfpeelende op het bed'rijf der Engellemn. welke, gelijk bekend is, in den aanvang des Jaars 1649, hunnen Koning KhREL DEN J, op het Schavot, het hoofd voor de voeten geleid hadden. Volgens een loopend gerugt, in dien
tijd, zoude dit fchelden gefchied zijn door opfiookende omkooping van eenen Paadje der Koninklijke Prinfesfe, dogter
van KAREL DEN I, en Weduwe van den jongstoverleeden Stadhouder. De last der Gezanten hieldt in, het fluiten van een
naauwer Verbond, dan ooit te vooren tusfchen de twee Staaten was aangegaan. Geduurende hun verblijf in 's Bage,
wedervoeren Heer S. ]OHN,. nevens zijnen amptgenoot, dage.
lijks, veelerhande onaangenaame ontmoetingen. Niet flegts
van 't graauw, ma~r ook van lieden van aanzien, wierden
hun, telkens, de hoonendfie fcheldnaamen toegeroepen. Prins
"PlJARD, Zoon van den Paltsgraave FREDERIIC, verdreeven·
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Koning van Bolret1le, nevens eenige'lt van zijn geV'olg; had~
hen voor griften, en hunne dienaars vuor honden uitgefcholden. De Gezanten, hier over, hun beklag gedaàn hebbende"
bij Hun Edele Groot l\<logende, vonde Prins EDUARJ>, veilig,
heidshalven, geraaden, 'sGraavenhage te verlaaten; die, vervolgens, bijklokluidÏng, openlijk wierdt ingedaagd. Om voor
anderen te dienen tot een affchrikkend voorbeeld, bragt men'
eellen zijner bienaaren, op het Schavot. aan. den Geetelpaal,
en firafte eenen anderen met ballingfchap. In weerwil van dit
alles, liet het graauw zich niet beteugelen; zo dikmaals S. JOHN
en zijn Amptgenoot in he~ openbaar verfcheenen, [poog her....
zelve op hen zijnen vuilen zwadder oit. Bij verfcheiden ge"
legenheden toonden de Staaten van Holland, als mede de
Zeeuwkhe Afgevaardigden ter Algemeene Vergaderinge; daar
over, openlijk, hun misnoegen. Al wat in hun vermogen'
was, fielden zij te werk, om den Gezanten genoegen te geeven. Om een in 't oogloopend blijk te verwonen van hunne'
afkeoringe der fmaadelijke behandelinge' , nodigden hen de'
Wethouders van dmflerdam tOt het doen van eenen keer na'
bunne Stad, alwaar zij, ten algemeen en koste, trejfelijk ontbaald wierden. Te midden van dit alles hadden de Gezanten'
den fmaad en hoon, welke hun, telkens, bejegende, overge~
brief"l aan het Engelfche Parlement 1 't welk hen, vervolgens,
in de maand }unij, te rug ontbood r , Hoedanig het verflag
ware, welke zij, bij hunne wederkomst in Engeland J deeden 'I
kan gereedelijk daar uit worden afgeleid, dat aan de Veréénigde Gewesten, kort daar naa, de Oorlog wierdt aangedaan ..
S. MAARTEN, met EentgenlJUig en PalkkOOI( • dri'e onder:.
fcheidene Dorpen, doch, zeden meer dan driehonderd jaaren"
één gemeen Regtsgebied uitmaakende. Het legt in het gedeelte van Noordholland , Geestmer- Ambagt geheeten, en is on....
der de benaaming Vlm rafHoog • of Falke,"- KOI!~1' bekend.,
De gezamentfijke Regeering der geheele ,\mb~~ts~~erlijkheid
befiaat uit een en SChOlit, zo wel over Ejmrafrèlijke ~13 ,'verburgerlijke zaak en , die van de Staaren Van Holland en '.V,·~e~
friciland zijne aanl1eIling omvangt; voortS uit vijftig VrLld.
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fchappen en zeven Schepenen. Tot de eerstgemelde worden,
uit die van S. Maat·ten twintig, tot de andere drie perfoo.
nen verkoozen. De uirgefirektheid lands, welke meer bepaaldelijk onder S. Maarten behoort, wordt op ruim zeshonderd
.Roeden begroot. Volgens de opneeming, in den Jaare J73Z~
Honden 'er toen drieëntwintig Huiien minder, dan honderd
jaaren vroeger. Men telde 'er naamelijk honderd en tien,
,nevens ee,llen Koornmolen. Het Dorp legt drie uuren gaans
ten Noorden ;van Alkmaar. De Kerk" zo als men 'er veeie,
in dien oord;~ heeft, is een vrij groot, doch oud gebouw~
Volgens een aloud Opfchrifc, zoude zij reeds voor driehonderd e.n dertig jasren geOigt zijn. Op den vierkanten Torm
Haat een zeskantig Spits, welke, door den Donder, O.ver
zijde gezet is.
S. MAARTENSDYK; zie MAARTENSDYK ( SI.) Deel XXI,.
bladz. 201.
<j. PANKRAS , een Ambagt en Dorp, in het Baljuwfchap valt
de Nieuwburgen • in het gedeelte van Noordholland , 't welk
bij den naam van !FeS/friesland bekend is. Het Ambagt, teB
Noorden van Alkmaar gelegen, Haat in de VerpondingslijstelI
voor vierhonderdzevenënzeventig Morgens aangefchreeven.
Aanmerkelijk, naar gelange deezer uitgefirektheid, is het getal
van Huizen, welke men aldaar ontmoet. Merr telde 'er, voor
. ruim anderhalve Eeuw, zesënnegentig, welke, IlU ruim veertig jaaren geleeden , op vierënzeventig verminderd waren. In
eene dubbele rije van, tweehonderd Roeden, die meestal regelrecht loopt, en l1:.>gts aan het eene einde eenen bogt heeft,
Haan deeze Huizen langs den zo h'!naamden Breeden Weg ge..
bouwde Het Kruiskerkje , uit welks midden een fraai Torentje
ren dake uitrijst, is een zindelijk gebouw; het Haat eeu wei~
nig agterwaarts, buiten de Huizen. De Predikfioel is fraaier.
dan men in de meeste Dorpkerken aantreft. De Regeerinc
beilaat uit Schout en Sekretaris, die door den Ambaglsheer ~
en uit vijf Schepenen, welke door den Schout en de afgaalld~
Schepenen worden aangefield. Deeze met de vijf regeerendq
~chepenen mallken de Vroedfchttp van het Dorp uic.
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Srx. ( Het Ge(lagt van) Ook dit oud Vaderlandsch OeflllgC
'\"erdient eene plaats in ons Woordenboek; voor 't welk wij het,
van den anderen kant, als een vereerend Artikel aanmerken.
de naageJagtenis van doorluchtige Mannen in ons Vaderland"
door middt:! van hetzelve, te konnen "oonplanten. Uit de
echte bronnen, uit welke wij onze berigten omleenefl, blijkt,
dat het genoemde Gellagt reeds voor meer dan zevenhonderd
jaaren hek end was in Pra7ikriik, alwaar het zijnen oorfprong
'heeft genomen. Van daar verCpreidde het ziclt naaderhand
ginds en elders, ook in de Nederlanden, met naame in Ho'land, alwaar een tak van hetzelve zich nederzette te Amfler.
dam, op de lijst van wièns Regeeringsleden wij den naam
van SIX, zeden meer dan honderdveertig jnaren, aantreffen.
Hoewel dus niet gelijk in oudheid aan eenige andere, verdient het, egter, eenen naam onder de aanzienlij,ke dus ge,.
naamde PatriciCche Gel1agten.
Het LandCchap Cambrefis is het oorCpronklijk Vaderland der
5IXEN. Hun Stamvader was
LANDRY SIX, Ridder. Volgens eenen openen Brief, moet
hij, in of omtrent het Jaar 1080, den gewigtigen post vatll
Slotvoogd van het KaO:eel van Kamerijk bekleed hebben, Hij
'badt tef Echtgenoote genomen CLOSJNDE TURPIN, ZU$ter van
den Ridder Watier Turpin , en verwekte bij haar eenen Zoon.
HUGUES of HVGO SIX, Fleer von ClInroj. In of omtrent
het Jaar r 132 tradt deeze in 't huwelijk, met EVERARDINE,
Dogter van den Heer van Villers - CagnÎCourt, t:n wierdt ~ bij
bJtar, Vader van vier kindereu:
I. SIMON SIX, die volgt.
2. Hugues of Hugo Six.
3. Ale/ai;e of AdeJheit Sis.
4. AIisfende Six.
SJMON SIX, boven genoemd, tradt in den echt met eLO!_
ÇJtNDE DE LONSART, en verwekte bij haar vier Zoonen:
I. SIMON SIX, die volgt.
2. Hugues of Hugo Six, getrouwd me~ Anna du Peage ~
an bij haar Vader Val}
a. Roger
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a. Roger Six, getrouwd met .tilix df Alida Dras!art.
b. GU] Six. getrouwd met N. N. Pil/ette.
3. If/alier Six, Ridder.
4. Thierry of Dideri!e Sir:, Ridder.
SIMON SIX, de Tweede, Ridder, nam ler Vrouwe jojine
ie Premont, beiden overlee"den, en in de Abtdij van St. An.
dries begraaven, in den Jaare 12°9. Eén Z-oon en ééne Dogler wierden in deeze echt gebooren:
J. JAN SIX, die volgt, en
2. leanne of J'ohamw Six, Vrouwe van Prouvy, ge'huwd aan Raout van Eftourael, genaamd Cre/on, welken ziJ
éenen ZOOII baarde,
CertJrd van E(lou1'ae!.
JEAN SIX, frraks genoemd, tradé in 't huwelijk met COLE'I'~
TE DE HORDAlN (J, Dogter van~ den Landvoogd of Drosfaarcvan Ol1revanc of Oostervant. Jan Six bekleedde den aanzieQ'..
lijken post van Baljuw van Cambrefis. welke, in den Jaare
1260, aan hem wierde opgedraagen. Hij Het niet meer daR'
éénen Zoon nna,
ALEXANDER SIX, Schildknaap, Provoost van Crevecoeul' 1
getrouwd met MACHTELT VAN WASNES , en bij haar Vader valt
I. GÛILLAUl\1E of WJLLEl\1 sa, die volgt, en
2. Baudouin SiX, getrouwd met 4Jelesçmde Ftouujiûer 7
Vrouw van Ligny, bij welke hij verwekte
a. Cuil/nume Six, gehuwd aan jeanne of johan1ui
de DI41'y, en
b. Baudouin Six 1 die ter Vrouwe nam Sop';i" de
Bruil/e~

G UILLA UME of WILLEM SIX, boven genoemd, tradt' in '(
huwelijk met AL/X, Dogter van den Beer van Marquette, Îtt
llel Graaffchap Oflrevant, en wierdt Vader van
JEAN SIX, den l'weedfn, Heere in Thuw, getrouwd
COLlE DE L1GNY, zijne Nicht, eene Dogter vaIl zijnen broe.;'
der I3audouin. Hij liet naa:
I. JEAN SDi, die volgt.
2. lJàbeau of l/ahella Six. dle de Èchtgenoote wict&
"JIl EIIgue,'rand de MartfIle • Ridder.
3. N. t.!. Sir, getrouwd met Col/ard de RamiIJies
Schildknaap, bijgenaamd Ie Dragon.
XX.VlI. DEEL.
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JEAN SIX, tie Derde. Heer in Thuw, en, van wegens Zijne
Echlgenoole lILIX. ook van Cau!erij, was Schepen der Stad
Knuerijk, alwaar hij,.in den laare 1379, overleedt, iJaalaatende cwee Zûonen en eene Dogter:
I. f I!AN SI", die volgt.
z. Gyil/rwme Six, getrouwd met Alix "tm AbafJcQurt.
3. M'l"i(J jix, Echtgenoote van Jean tie Noljers, Schilcknaap.
JE.AN SIX t de Pierde, van wegens zijne Hcerlijll.heid betitetd mee den bij"laam de Cal/lcri}. tradt, in den Jawe 13i9,
in het huwelijk met COLLI!. DE HAUSSE; en wierdt Vadèr van

I. A LEX!1NDER SIX, die volgt.
aWis Six, gehuwd nIer M.lr!e a'Aaneux, en in den

2.

Jaare 1400 overleeden.
3. ·Pili1ippe of Pltilips 3ix, getrouwd mee Hdcnt tk
ButiecfJurt.
ALF.XANDER SIX. tie T.,.,eede, was een Krijgsman, en,
219 zm!\mig, tegenwoordig, in den Jaare 14t5, bij den vermaarden S!ag van Azincourt, alwaar hij, Il:la wonderen van
tbpperheid verrigt te heOben" nogth~ns het olJgeluK ha-dr van
gevangen genomen te worden. TweemaaIen is hij gehuwd
geweest, eerst met Jermne of Jofzar.ne Bra'Îart, gebi}naamü de St. Hilaire, vervolgens met ]ealllieof Johmme de
R J/OC!li:S, gezegd de Lattre. Hij overleedt in den Jaare
14 r~, en wierde begraaven in de Abtdij van Cantimpré, alwaar men vindt aangetekend dat zijn broeder ti 'Wem Monnik
was, hoewel wij deezen op 's Mans GeOagtlijst niet vermeld
vinden. Onzeker uit èe eeraell, of uit de tweeden Echt,
liet hij /legts éénen Zoon naa,
JEAN SIX, den rijjJen. gehuwd, voor de eerfb maal, m'2l
ALix DE CANGE, Vrouw V311 Momignij, en, mlll h~ar OV(;llirden, hertrouwd met GUi/lWIPtll! Ctaicquin. T.:r gelegenheid
van zijn eerae huwelijk, ver2;~derde deeze zijn Voorouder_
lijk GeOagtwapen. Dit bef1:ondt uit een Schild op een bhlamv
Veld, met drie Zilveren St~rren, twee bO'lE'n en één beneden.
In de plaats daar van verkoos hij twee Halve Maanen in het
hoofrl van het Schild. Ter gcdagtenisre van zijne afkomae ~
behieldt hij ilegtii é':üe Star; in de punt van het Schild. Heer
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Jr ... N Dl: VYFDE, hadt. waarfchijnlijk bij zijne eerfle Ecbtgenome, de volgende kinderen verwekt.
I. ALEX"'NDER SI::. die volgt.
2 ••ïeall Six, gezegd Hnnnolin de Gra;ntour',
wegens zijne Echegenoote. uic dat Geflagt gefprooten, clt
Heer in Isne/.
3. Adam Six # getrouwd met Ma;;e Ie Pltvosf.
4. Pallt Si:&, in den Jaare J489, Opperrentme~cer vatf
Kamerijk.
.
,
5. Mdu1U/ of ~M(Jchtdt Six, gehuwd lIan N. de Frasnil
ALEX"'NDER SIX, de Derde, lIam ter Huisvl'ouwe, eelle'
Dogeer van den Heere de Ct·elon. MauJ'ille, en verwekte bij
dezelve, éénen Zoon en ééne Dogter :
J. GÛILLAUME of WI'LLEM' SIX, vin wien firaks nader, Clt
2. Gtlillemel/e Si%, gehu\td altn DanitJ de Rul/ugu, I I
gezegd Ie Fievre.
•
GUILLAVMI!! of WILtEM SIK, d~ Tweed;, \\I'a5, in deil Jaaie'
1489:, Baljuw van Wallincollrt, en verwekte, bij zijne Echt.
genooee MA1UA LE FUULIER, drie ZooneD:
I. JEAN SIX, die volgen zal.
~i. Gil/is 8ix. getrouwd met Past/ue Ife Ruisf'i.
3. Michel Six, Heere vaD IIant, getrouwd mer MIÎ;.
tllerite p(Jllet; van Valenchijn, in deo Jaare 1512.
JE"'N SIX, dt Zesde " Schildknaap.
Tot op deezen t~f
badt het GeO:rgt zijn verbli if gehouien 111 het oorfpronklijk
Vaderland. Doch, tot zijn leedweezen , befpenrendé,' dit de
fïdel aldaaf i van tijd tot tijd, in deszelfs aloude Vootregieit
wierdt befnoeid, en daar door veel van zijnen luis'ter en .-àti'zien hadt ver/ooten, wierdt hit. nevens zljne Echrgenöore- ~
JEA'NNE LE LEV, gezegd de BttnlOufel, te raade, zich' nlef
der woon na V/aander.:!n te begeeven. Dit viel vaot irt dert
}aare ISI I. Hij liet niet meer dan éénen Zoon hilà,
GUILLAUME of WILtEM SIX, den Derden van diel7 naam~'
Hij woonde eerst te Armentieres, en naderhand te Rijsfd.
IÏij hadt een vrij talrijk Huisgezin, vier Zoemen en drie DiJg.
teren, uit zjjne Echtgenpore JAQUELINIt of JAtOlft. GEMAR 'f
jebooren ..

van
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Jacques Six.

die volgt.
Guillaume of If'illem S;x.
Marten Six.
Catharine Six.
Mar;e Six.
Cfaire Six.
CHhRLES of KhREL SIX, nam zijn verblijf te St. Omer, el7
was de eerfie van dit GeOagt, die zich op den Koophandel
toeleide. Deeze was de Stamvader der takken, die zich, ze~
chm, in de Nederlandeir verfpreid, ook te Am!1:erdam wortelsgeCchooten. vervolgens gebloeid, en. tot op deezen dag"vrugten gedra'gen hebben.' CHARLES SIX, naameliik, was getrouwd met i\LIX DE Zi\TTRK, en verwekte bij haar de votgende kinderen:
I. Cltris:ina Six, getrouwd met NICOLAAS MULERIUS, gebooren te Brugge, in den Jaare 1564, een treffdijk Geneesbeer en Wiskunftenaar, en. in belde hoedanigheden, Hoogleeraar te Groningen, alwaar hij, in den Jaare 1630, overleedt, hebbende gefchreeven Tafelen over den loop der ZonDe en der Maane; twee Boeken van Starre kundige Stellingen;
een Werk over de Joodtèhe en TurkCche Tijdrekening; en een
Roomfchen Almanach. Bij gemelde zijne Echtgen<:>ote Christina Six hadt hij een en Zoon verwekt , Pierer genaamd,.
geboor'en in Friesland, te Harlingen, in den Jaare J 599. Hij
volgde zijnen Vad~r op, in den poSt van Hoogleeraar in de
Geneeskunde, waar mede hij vervolgens het onderwijs in de
Kruidkunde paarde, en overleedt te Groningen, in den Jaare
1647. ln't einde van zijn leeven , hadt hij de waardighe:d'
van Bewindhebber der Westïndifche lVlaatfchappije bekleed.
piet er of Petrus Mllleriu., de Zoon van C!zristine Six, is
gehuwd geweest met M{lChtelt Bah, en verwekte bij dezelvildeie kin oeren :
I. NICOLAAS MULERIUS, van wien 1lraks nader;
z. Chrisrina Mulerius, gehuwd aan Gerrit Ruisch'"
Hurgemeester van Woerden., doch kinderloos gel1orven.
3. 'Johan na M'derius.
!\lCOLAAS MULERIUS bediende het preJibmpt onder deH~rvormden, eerst in de Zijp, iu Noordholland , vervolgens.
2. CHARLES SIX,

3.
4.
5.
6.
7.
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te Harderwijk, en heeft eenige geleerde Werken naagelaaten.
Zijne Echtgenoote was Maria van Exe/, en hij, bij haar,
Vader van de volgende kinderen.
I. Petrus Mulerius, Doktor in de Geneeskunde, gehuwd met Maria Kieft, bij welke hij twee dogters verwekte
a. Maria /}/ulef'ius.
b. Christina Muleriu!.
2. Snlomon Mule,.ius , Regtsgeleerde , getrouwd met
Wijnanfla Schrij"er, en bij haar Vader van
a. Niko/aas Multrius.
b. Wijnand jtln Muleriur.
c. N. N.
d. N. N. beide Dogters.
3. Nicolaas Mule,.iu!, ongehuwd gellorven.
4. Johannes Mulerius, gehuwd aan johanna ril! LIJDt.
doch verwekte geene kinderen.
5. Machtelt M"terius, gehuwd aan Henri!.: Balk, Leer.
aar onder de Hervormden te Schellinghout , een Dorp bij Hoorn.
welken zij twee Zoonen baarde; wier naarnen wij, egter, niee
vermeld vinden.
6. judith Mulerius. ongehuwd overleeden.
7. Cathal"ina Muleritls, in ft huwelijk getreeden met
GutJltherus lIoltius, Leeraar onder de Hervormden, te Koude.
kerk, in Zeeland, op het Eiland Schouwen. Van den Zoon en
de drie Dogteren , in deezen echt gebooren, vinden wij in'ge.
lijks de 1l3amen niet opgetekend.
8. Christintl Mulerius, die de echtgenoote wierdt van
uonard G?udappel, overleedt zonder kinderen gebaard UI
hebben.
11. Atix S;x, was eerst de Echtgenoote van Nicolf1as BlJnnetJouit, en vervolgens van .'Jacques BahIer. Uit ge~n van
beide huwelijken vinden wij kinderen genoemd.
lIl. GUILLAllME of WILLEM SIX; zie beneden.
IV. JEAN SIX; van deezen zal hier naa gefproken worden.
V. AORIAAN SIX; deeze zal insgelijks volgen.,
GUlLLAU~l" of WILLEM SIX, de Pierde, nam in huwelijk
IOHANNA WYMaR, en verwekte bij haar,
1. KAREL SIX, die volgt.
l\1mmmmm 3
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3.

4.
worden.

tI"Wem Sb:, zonder kinderen gefl:orven.
Mada Six, insgelijks kinderloos overleeden.
WlLI-EM SIK,

v\ln welken

hl~r

naa z;Jj

g~rprokeq

5. A!ida Sir, getrouwd met Adriaatl Kr01l:lh~ut t
Schepen y;m Am!l:erdam, wiens Vader, Barthout Kromhout,
aldRar de llurgemeesterlijke w'aardigheid bekleed hadt. Uit
deezen echt wierden geboorcn;
l. Ida Kromhout, getrouwd JIlet Jonkheere Jan "an
4'" Nieuwhurg.
2, WWem Kt·omhoal.
3. Wijn/je Kromhout. - ~l1e deeze zijn zonder kinp~ren overleeden.
KAREL SlX, Ilraks genoemd, tr~dt, in den Jaare J 638, voor
de ecrUe maal, iJ; 't hllwelijk met ~fARGARETA V4N WJ\VEREN,
Dogeer van .t\nronij van Wa veren, Ridder, Heere van Wavefep, Boshol en Ruigewililis, Burgemeester en Raad der Stad
Amllerdam, en verwekte bij haar
J. JOlf"'mlA SIX, getrolllvd met rn:TER SIK, Zoone
van Jan Si~, en van Anna vanWijmer , wier lIaakoomelingen,
bier nan, ond~r l'jETE~ Sl~, zulieIj vermeld wQrden.
z. Frans Six, en
3. A/ida 8ix, beidelI ongehuwd QverleedeD.
Nlja het qverlijden zijner eerfie Echtg~goote, hertrouwd/!
~4RE~ Sl~ m~t f.DR I.ANA SPiEGEl., eU wierdt, bij haar, Vjlder van nog drie kinderen.
4, \yILLEM S I~, die aanlto.nds volgt,
5. [(arel Six, gehuwd aan M<lrgfl1:eta C011!merpein,
welke hem vier kincL:ren baarde I
a. Adrinna Six, getrQuwd met Ludovi'tls tie Dieu,
Donor in de Geneeskunde, welken zij de volgen~e kinderen
ter waereld bragt :
(I) D(mie! de Die", Schepen en Raad der St:ld
Amfierdam, I3uitenge~oon' Afgezant van wegen de Algemeene
~taaten der Veréénigde Ned\;!rJanden aan het Hof van Rus'!'
llind., getrouwd met Gejina Wilhe/mina van HOI1/I.
(~) Ludovicus de Dieu ~ de Jonge, qngel1uwd

fwerleeçlen.
(3) Hef'-
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(3) He '1 rik AmeNr de Diell.
(4) Karel de Dieu. Sekretaris van de Beemaer)
getrouwd m'.!l Anna Rn'gitta de I~ Cro/x.
(5) Wil/em de Dim.
(6) Johrmnc$ de Dieu.

b. An'1f# Six. ongehuwd overleeden.
c. Jan [(Mei Six, getrouwd met joll1ltJnil Apt.JIq..
nie Loten, welke h.:m Vader maakte van
\ '
(1) IUm-gt1re!1I Six. en
(2) IflWzelma Airicmo Six.
d. Varof hwz Six. getrouwd met Henrile 'Vtm Jer.
/tierct, uit welken ec1lt geh00ren wierden
.
( 1) },ûob var. der Merc!, en
(2 -' li1t1"z,,,e/n '1.m der Jrlerct.
6. Geertruid S;x. 3e Echtgenoote van .Tocob IJieker
Roelof!zoon, CQ1Umisfarls der Stad AmLlerdam, en bij h(-\u
Mueder val1
2. Agtltk"1 iJ/der, getrou~'d met fI![r. Jd'<J/,; Tm
de Bader, die bij b~3r vemtkre.
(I) :J·,;.;(m~;a D-l"I:a de Bader, ougt!huwd overleeden • en
(2) jan de Bacleet", in Ncdedands lr.d;,:', ki~
derloos gellorvcn.
b. Addanll Bicker, gehuwd aan Pielc>' .11'jl'eN,
welke haar Mo~dcr rr.a~l{!c ';an
( I) }f!/w;,;:a lV!,;,c!zte1cna dIJ IVlru('('f, gl)lm''Id

aan Adrkml!s ,ïlilz:r:iI.' Etu!'ier, Zoone van {>etrljs Elzevier, Leeraar Gilt!. r de ï-lt'.rVl'l mden tI;! 's Graavelalld; uit welk
huwelijk, onqer audere, zijn gdll)uren,
(a) Pieter J ",t/ Eh;,'vier, en
(b) AnHiJ A,{il'ia:;J Ei~evi<r.
( 2) 1,,1, Go ard de Mrl1'te.i.
c. /I'ina jjtcker. gt:trouwJ, eerst met "hffheus
Racker MQIsho( k, en vcnroJgi'!!1s mi:( Mr. Gd'bf,.~1/ Kiti,1[
,Ju Foy, Commisfaris van .Awlleroqnl, doch, in bei~e huwelijken, kinderloos.
'
WILLEr.l SIK, als de oudfte ZOOD van KAREL SI;;: ~ lIi~ deszelfs tweede huwelijk, boven op N. 4 vermeld t l,a:u ~er
EctltMmmmmm 4.
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Echtgenopte EV4 STILTE, en overleedt op den zevenden De·
des Jaars 1676, naalaatende de volgende kinderen;
}. E/ulhelh Six, getrouwd met jan Hu/skout, Sekre.
~aris van Rhijnland, en bij hem Moeder van
Anna Huls/hout, de Echtgenoote geworden van Mr!
Dirk de Ra4t, Schepen en Raad der Stad Leiden, en De·
windhebber der OostïndiCche MaatCchappije ter Ka1per v'lll
Amf1:erdam. Uit dit 'huwelij~ wierdt gebooreneene éénige
pogter,

~ember

Elizab,eth TheodlJra rle Raat,

ddr/ana Six, zonder kinderen gefiorven,
3' WILLEM SIX, van welken fl:ra~s zal geCproken worden!
4. Frans Six, ongehuwd overleeden.
WILLEM SIX, zo aanfionds vermeld, was Raad in de Vroed.,.
fchap en Prefldent CommisCaris der Stad H~arlem. Zijne
Huisvrouw was DÓROTHEA VAN ASSENDELFT , en hij bij haar
Vader van de volgende drie Zoonen i
J. Mr. WILLEM SIK, Raad" in de Vroedfchap en Schepeij
,.!er Stad Haarlem, Lid van het Kollegie der Gekommitteerde
!taaden der Staaten van Holland in 's Graavenhage, en Hoog:heemraad van Rhijnland. Zijne Echtgenoote was HELENA WIL]iELMA FADRICIVS, Dagter van Albert Fabricius, Heere van
.!\lmkerk, Sekretaris van Hun Edele Groot Mogende de Hee.
ten Sraaten van Holland en Westfriesland • bij welke hij ve.~
wekte,
1. Wil/em Six, jong getlorven,
2. Wil/cm FabriciTIS Six. gebooren den drieëntwilltigfiql
Augustus des jaars 1725.
3. Henrieua Eva S;x, gebooren den dertigflen Ju~ij
17126.
4. DorotheQ /lihertitza Six, gebQoren del1 derden Apdl
des Jaars 1728.
5- Bl1rbara Nikoletta Six, gebooren den zeventiendep
f'ebruarii des Jaars 1729.
6. He/ena IFilfteJma Six, geb oor en deI1 zevenëntwintig~
flen januarij des Jaars 173°.
7. Mei1Jdert /((lrli Six, gebooren den zestienden Ja~
imuij ~73ro
p. Nll\q.
2.
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H. l\lKoLAAS SIX, was Licentiaat in de beide Regten , Sche..
pen der Stad Haarlem, en Rentmeester van het Heemraadfchap van Rhijnland. Hij hadt in huwelijk genomen ADRIANA
!~ONS'l'ANTIA I?EE!{MAN, Dogter van K,irnelis Beekman , Schout
bij nacht onder het Edel Mogende Kollegie ter Admiraliteit
~e Amllerdam, en verwekte bij dezelve,
1. f[aak Korne#s Enge/hert l1eekman Six, gebooren den
vijfden Julij des Jaars 1726, doch jong gellorven.
2. DOf'othea Conflant;;n Six, insgelijks jong overleeden.
3. Margm'eta Eva Niko/afia Si'JC I gebooren den vierden
Maart des Jaars '729.
lIl. CHRISTOFFEL SlX. Licentiaat in de beide Regten , Heer
van Oosterleek, Raad in de Vroe~fchap, als mede Schf.:p~n
der Stad Alkmaar, Baljuw en Houtvester van Wirum;:r:um,
Meesterknaap van den Lande van de Helder en HUisduillen,
Jioogheemraad en S.chepen van de Zijp en Wierinven'i.'::arr.
Hij· is tweemaal gehuwd geweest: eerst met Vrouw,;: Anna
Jokoba van r/addf!racken , Dogter van Jonkheere Ge·'I,·d van
'Yladderacken, Raad in de Vroedfchap ~[1 Prcfi3enc Schepen
per Stad Alkmaar; en vervolgens met Vrouwe Ida :Îohrïntla
van Vladderacken, Dogter van Jonkheere GelJolf van Vlad.
peracken a Vporzittend Schepen der Stad Alkmaar.
WILLE!I'I SIX, bOV!:l1 genaamd, als de vierde Zoon van wtLJ,El'vJ SIX, den Vierden, eo van Johanna WIjmer , op éI~
Regeeringslijst van Aml1erdam, in den Jaare 1650, als Raad
dier Stad vermeld, nam ter Vrouwe Ci\'I'HALlNA HINLOPSN,
van Moeders zijde Kleindogter van den Amllerdamfchen Burgemeester 4nthonij van Waveren , en overleedt op den veer~
.tienden Julij des Jaars 165~, hebbende verwekt:
J. frans Si;;, getrouwd met Marili Bin/open Fermotls,
pij welke hij verwekte:
a. Wil/em Six, ongehuwll gellorven.
p. 'jac1bul Six. insgelijks niet gehuwd geweest.
c. Catharina Six, getrouwd aan Anthonij ra/denier. Een kind, uit deezen echt gebooren, overleedt in zij.
ne vroege .j~ugd.
~. Cornelitl Six, ongehuwd aan de Kaap de Goede Hoop
ge(lorven.
WilMmmmmm 5

a.

SIX. (Het Ctj!agt v4n)

us

3. Wil/em S/~ TPi!lemszoon, getrouwd met -liga/ha GulJew'agen t Oi')gter van Kornelis Guldewagen , Raad en BurgeIlleester der Stad Ha:ulem. en van wegen dezelve Afgcvaardigd.e in de Vergadering van Hun Ho()g Mogende de AigeIpel?ne Staaten der VeréétJigde Nederlanden. Zij was Weduw
van 10han Daniel d' Ablaing, Heere van Offain, duch bij denzei ven j;cene Moe4~r geworden. In cjee~en echt baarde zij.
a. Agatlta SiX, getrouwd, voor de eedl:e maal f
met Jan Jakob Does, welken zij Vader maakte van
JOhOl1rlfl Jflkoba !Joes, ongehuwd overleeden.
Naderhand hertrouwde zij met Barnardus Muijkens, Dom.heer in het Domkapittel te Utrechr.
b. TFilIem Six Willems'lJpon, Buitf!ngewoon Raad van
Nederlands Indiën. en Oud- GouveTl1eqr van Malakka. Te
Datavia tradt hij in den echt met Geertruid EJiMheth de Bitter. en verwekte bij dezelve eene Dogter ,
Ri/kt Six, die vervolgens zich met der woon
na Holland begaf, en aldaar ongehuwd overleedt.
4. JOh4tlntJ Jakoba Sir, getrouwd met SirnlJn van der
Stel, Buitengewoon' Raad van Nederlands Indiën. en Gou.
verneur van de Kaap de Goede Hoop. Hij hadt bij haar de
volgende llaakoomelingen:
a. Willcm Adf'iaan Mn der Slet, Heer ift Oud· en
Nieuw - Vosmeer , Schepen der Stad Aml'lerdatp, Oud - Buiren.
gewoon Raad van Nederlands Indien, en Gouverneur van de
Kaap de Goede Hoop. Bij zijne Echtgenoote Maria de Hafe, die op den eerll:en JuUj· des Jaars 1723 overleedt, wai hij
Vader geworden V:ln
( I) Con,elia 'Pan der St~/, getrouwd met Mar.
~s Vfm Weert, welken zij twee Zoonen baarde.
(a) Jnllem AdriaQn van Weert. en
(b) Marcus Korne/il vqn Treeft.
(z) Jocoba Cathar;na van de,· Stel.
3) Simon "an der Stel, Çommisfaris der Stad
Amfterdam.
.
(4) Maria van der Stel.
5) WWe" Atiriaa.
tie, Stel. ongehuwd

e

.verleeden.

e

""11

it. AdriRan
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b. ArJriaa(l Ytln der Stel. Buitengewoon Raad van
j.'\Jcdçrlands Indiën. cn Gouverneur vlln Amboina en de om·
liggepde Eilaqden, nam ter Vrouwe HiliegofJda Cranemionk_

en verwekte bij haar de volgende kinderen:
( J) Mr. Simon van der Stel, getrouwd, voor
de eerfte maal, met Anna Jnkaóa "atI CingeMzoek, Dogter
van Jraak van Cingelshoe1i:, Veertig in den Raad der St:1d Lei.
dl!n, en bij h,ar Vader van
Ba,.óara Hi/!egonda van der Stel.
Naderband hertrouwde hij met Alaria AMetlia van Rou..
"er", en verwekte bij dezelve,
(a) 4dr;aan van der Stel, en
( b) Johan van de,. Stel.
(~) '!Iustus van der Slei, jong gef1:orven.
( 3) Jo~an van de,. Stel.
c. Cathalina van der Stel, getrouwd met Pieter van
Rhljn, in dlMl Jaare l7I7, zonder kinderen overleeden.
d. Frans van der Stel, gehuwd mtt jtJham;o Wes~
fels, in den Jaare I7I? overleeden , naa dat nij, alvoorens.
Vader was geworden van
')ohanna Jakeba van der Stel, ongetrouwd over·
leeden,
e. lfenrik van der Stel, Landdrost der BataviCche
Ommelanden op het Eiland Java, in den Jaare l72~ over~
leeden.
f. [{~r.ndi,s van der Stel. op Zee verongelukt.
5. diit/tl Six, voor de eerfie maal in den echt getreeden
l}Ie~ Johan tie Vry, Burgemeester en Raad der Stad Gouda,
en bij hem Moeder geworden van
jakob de fj y, Schepen en Raad der Stad Gouda,
gehuwd aan If/il/emina Albertina van IVartensleben, uit welk
huwelijk voortkwam,
Jakob /I/il/em de Yr,. ongehuwd gefiorven.
Naa het overlijden van haaren eetllen Man. hertrouwde
dlida Six met Wil/em I(erkman. en wierdt bij haat Moeper van
11. lJ?ilJem Ke,..k.",an, getrouwd met N. N. bij Sluijpwijk, welke bij haar eenen ZOOI1 verwekte.
b, Gcrrit Kerlcman.

Ook'

1:4
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Dok deezen tweeden Man overleevende, tradt zij in een
derde huwelijk met Samuel MUllko'ur, Rektor van het La.
tijnCche &hool te Gouda. doch baardedeezen geene kinderen.
JAN srx, boven, onder de kinderen van KARL SIX en Alix
de Lattre, die zich te St. Omer met der woon nederzetten,
olider N. IV vermeld, nam ter echtgenoote ANNA WYMER,
Dogrer van Pie5er Wij mer , en verwekte bij haar de volgende
kinderen:
I. Karel Six, op eene rclze na Geneve, zonder kinderen,
overleed en.
Il. PlETER SIl!, die volgt.
lIJ. JAN SIX, èie insgelijks zal volgen.
PIETER SlX hadt tot echtgenoote zijne bloedverwante 10HANNA SIX, boven genoemd, Dogter van Karel Six, en bij haar
de volgende kinderen:
1. Margareta Six, voor de eer!l:e maal gehuwd aan
Wittem Schrijver, en bij hem Moeder van
Wil/em Schrijver. jong gefl:orven.
Zij lradt in een tweede huwelijk met 'Johan de Vries.
Burgemeester en Raad der Stad Amflerdam, als mede Afgevaardigde in het Edel Mogende Kollegie ter Admiraliteit aldaar, en Bewindhebber der OostÏndiCche MaatCchappije, wel~
ke, bij haar, Vader wierdt van
Frederik de Vries, insgelijks vroeg overleeden.
2, Mr. PI ETER. SIX, in de Jaaren 1689. 1690 en 1691.
Commisfaris van kleine zaak en , en in de Jaaren 1692 en
1699 Schepen der Stad Amfrerdam, was gehuwd aan EMEREN.
'fr.~ neYMAN, Dogter van Jan Deijman en Maria Uai, en verwekte bij dezelve,
3. Pieter Six.
b. 1"n Six.
c. Joltanna Sir.
d. 1,ltllf/na Six.
e. Maria Sir.
f 11/icolaas Six.
g, M,-U'gareta Six. Alle deeze zijn in hunne vroegie jeugd gellorven.

h, Mr.
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h. Mr. Pietcr Six, Bewindhebber der Oostindirche
Maatrchappije ter Kamer van AmO:erdam, in den Jaare 17 19
Schepen der Stad, in den Jaare 1720 Raad in de Vroedfchap
geworden, wederom Schepen in de Jaaren 1724, 1734 en
1735, en eindelijk. in den Jaare 17#, Burgemeester, en vervolgens in de Jaaren 1749, 1750, 1753 en 1754, Hij hadt
in huwelijk Geertruid van der Lijn, Dogter van Anthonii
van der Lijn, Schepen en Raad der Stad Alkmaar; dQch heeft
bij dezelve geene kinderen naagelaaten.
3. Wil/cm Six, Commisfaris der Stad Atfiflerdam in dim
Jaare 1689, Schepen in den Jaare 1693, en Burgemee1lter in
de Jaaren 1723, 1725 en 1729' Hij is nooit gehuwd geweest.
JAN SIX, boven vermeld, als de jongO:e Zoon van Jan Si~
eh Anna Wijmer, in 't vervolg Heer van Wimmenum en
Vromade, wierdt gebooren in den Jaare 1618. Hij was een
Man, vermaard, zo wel om zijne geleerdheid en ervaren is irt
verfcheiden takken van fraaie letteren, vooral in de Dichtkun.
de, als om de aanzienlijke posten, door hem bddeed. Al,
vroeg gaf hij blijken van zijne zucht voor de Latijnfche en
Nederduitfche Dichtkunde , en maakte in beiden meer dan ge·
meene vorderingen. Hij fchreef eenige Dichtllukken , onder
welke zijn Treurfpel Medea 't meest bekend is. In den Jaare
1655 tradt hij in het hUlVelijk met MARGIIRET.& TULP, Dogter
van Nicolaas Tulp, Burgemeester en Raad der Stad Amfier~
dam, en van wegen dezelve zitting hchhende in het KoIIegie
der Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en
West friesland. In. het volgende jaar wierdt hij Commisfaria
oer Stad. VONDEL, met welj{en SIX eenige verkeering hieldt,
fchreef, omtrent deezen tijd. op 's Mans afbeelding, dit Bijfchrift:
" Zoo maelt men SIX, in ·t bloeienst van zijn jeught,
" Verlieft op kunst, en weter,fchap en deught.
,., Die fchooner blinkt dan iemants pen kan fchrijven,
" De verf vergaet: de deught zal eeuwigh blijven."
In

~ll

Ja.are 1667 nam bij zitting in Schepen$bank, en wederom
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detom in de .Jaaten 16S8 en t689, zijnde; intnsfchen, in deW
jaare 1ó79, Raad geworden, om vervolgens, in een en bljkal1~ griizen ouderdom van drieënzeventig faaren, de Bnrgeinei'~;erlijke waardigheid te aanvaarden; welke hij evenwel niel!
1n~er dan eenmaal heefe bekleed. Dit viel voor in den .Iaarè
1691. Nog nègen já'aren leefde hij dáar naa, en ovetleedt
op den achnienden Maij des Jaar~ 17°°, in den ouderdoiri'
van tweeënt1lchtig jaaren. Bij gemelde zijne l!cbtgenoote hadt
hij oe volgende kinderen 'lerwekt:
t. /JnYiIJ Six.
2,

Jan

Si~.

-~ allen jöng geftorV'en.
4. NJCOLAAS SIX, Heer va~ Wimmenum, Schepen der
Stad Amllerdarn, in den Jasre 1690. en voorts in de Jaaten
1706 en 17°7, :lIs mede Kolonel der Burgerije. 111 den jaare'
l69I tr~dt hij in 't huwelijk, met Emerentitl Yalckenier,
Dogter van Wouter Valckenier, ~aad in d'e Vtoedfchàp' te'
Amfteroam, en van wegens die Stad zitting hebbende in het'
Edel Mogende Kollegie ter Admiraliteit in het NoordérkwaÎ'~
lier. Hij verwekte bij haar eenen Zoon
j,Jn ~ix, gebooren in den Jaare 1692, doch reeds'
vroeg geO:orven.
5. Jan Sit;.
,
6. Anna Siz, beiden in de kindsheid OVèrleederl'.
7. Margareul Sis, ongehuwd gellorven, in den Jaate'

3. N;çolaas Sit

17 1g•
8. Mr. JAB SJ", Heer van Hillegom eu Vromade, in den'
Jaare 1691 Commisfaris, in den Jaare 17óI tot Raad in de
Vroedfchap verkoozen, vervolgens Schepen in de .Iaaren 17°5,
J709 en 17JO, en vervolge'ns zestienm2alen Burgeméester, te
weeten, in de Jaaren J719, 1722, 1724, 1726:, 1728,1730"
1733, 173(), 1731, 1739, 1740, 17-4 2 , 1743,1745,1746,
1748. Bij de buitengelvoone Verandering der Regceringe, iu'
het laatstgenoemde jaar, wierde hij, nevers zijne AmprgeiJ'ooten, van de Burgemeesterlijke waardigheid verbaten. DriémaaIen is de Heer rÁN S!X getrouwd geweesr. Zijne eerile'
Echtgenoote wierde, in den Jaare 169/, AGATHA nECQUER"
I)ogter van Henrik Décquer, »ewindhebbèr der OOSlïndifcliC!
lVIaat3'
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Maatfchappij tef Kamer Amllerdam, welke hem ter waerelcf
bragt,
a. 'jan Six. Commisfaris der Stad Am fier dam , io
den Jaare I?I3 ongehliwd overleeden.
b. Maria ']akoha Six, getrouwd met Mr. jacobus
TriP, S~tre[aris. en naderhand Schepen der Stad Amfferdam,
Zoon van den Bflrgeme€5ter Jan Trip, in den Jaare 171"
kinderloos gellorven.
'
Voor de tweede lDaal tradt de Heer JAN SJX in 't huwelijk. in
den Jaare 170'::;, met Maria Ca/koen, Dogter van Cornell.
Ca!lwen, Schepen en Raad der Srad Amfterdam, welke hea
baarde,
a. Niko/aas 5ix, en
b. Jan Six. beidéti jong geftorven.
Eindelijk tradt de Burgemeester, in den Jaare 17'lS; ilt e~1f
derde huwelijk met ANNA ELIUBETH VAN DEN Bl!MBDEN f Dotter van Jan van den B/!!IJhden. Schepen en Raad van Amller.
dam, welke hem ter waereld bragt,
JAN SIX, geboorelI den veertienden Augustus' ~
Jaars 173°, ooderhand Heer van Hillegom en Vromade, van
welken, indien wij ons niet bedriegen, twee Zoonen, nog he.
den in leeven zijn.
9 ,War/a Six, getrouwd, in den Jaare r69S. met
Dan/el Jean l1ernard, Heer van Kattenbroek en de UiterdijkeR
Vin Mastwijk , Schepen der Stad AmllerdaDl, en, bij hem,
Moeder van
3. Mr. Jan Bernm-J, Schepen der Stad Amfleraam ..
Afgevaardigde in het Edel Mogen de Kollegie ter Admiraliteit in
Zeeland, gehuwd, in den Jaare I7~t, ruet B'Jllina J'/zn fle.
1hert, Dogter van GiUis van Hemen, Bewindhebber der Oost.
Indifche Maatfchappije ter Kamer Amflerdam, bij welke hij
keeft verwekt eene Dogter ,
lYlarÎa Bernard, gebooren in deti Jaarc 1730.
b. Anna Bernard, jong g'eil:orven.
c. fJ.largaretn Cltlltlrina IJernord, gehuwd, in d~n
Jure 1721, aan Mr. Reilder B?1Juw/s, Schepen der Scad Amnerdalll, en Dewindhebber der Oostlildifche lVIaatfchappije ter

Mr.

Kauiel'
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Kamer van gemelde Stad, wiens Moeder was Catharina Pels.·
Uit dit huwelijk wierden drie kinderen gebooren:
( l) .{an Bouwens, jong geftorven.
( 2) D.1niel BOlJwens, gebooren in den Jaare 1723(3) Maria Bouwens, gebooren inden Jaare 1724.
JO. Christina Six, jong ge!l:orven.
I I. Dirk Six, op eene reize na Wenen, ongehuwd, overteeden.
ADRIAAN SIX, het vijfde kind, en de derde Zoon van CHARLES of ItAREL SlX, boven vermeld, die zich te S. Om er hadt
nedergezet, tradt in 't huwelijk met ANNA KERMT. welker
Grootvader, in den Já3re 1565, den post ván Houtvester van
Brabant bekleedde. Uit het gemelde huwelijk wierdt gebooren,
JAN SIX, die tweemaaIen gehuwd gewees't is: eerst met
Elizabetlt ~'[m GrJch, vèrvolgens met Johanna de Smil. Het'
Jaatfte huwelijk was kinderloos; doch in het eerlle wierden de
volgende kinderen verwekt:
I. AtlRIAAN SIX; zie beneden.
2. Elizabeth Six, getrouwd met J1driaan Kar,-ei11aIJ ~
en bij hem Moeder van
ddr/aan K(lrreman.
3. JAN SIX ]ANSZOON, van welken frraks zal gefproket}
worden.
ADRfAAN SI'X, frraks genoemd. tl'1Idt in den echt met M'u'ia
'flan Tareling, eene bloedverwante van den Luitenant Admiraal
en Burgemeester van Rotterdam \ViIlem Bastiaanszoon Sche.
pers, van welken wij, voorheen, in een afzonderlijk Artikel,
gefproken hebben. ADRIAAN SIX overleedt op dcn zesden
December des Jaars liaa, hebbende, bij gemelde zijne Huisvrouw. die op den vijfden Maart dcs Jaars 1715 haare dagen
eindigde, verwekt de volgende kinderen:
I. PIETER SIX, getrouwd met ,dnlla J.J1argareta SIO"'J;
te Koningsberge,n, en bij h:!ar Vader van"

a, 'Jan IFi/Jem

Six~

b. Ad';oan 'Six.
c. Calharinn Elizaheth Six.
1. Jan Six ddriaansz, getrouwd met Pc/renet/a
rIS ~

1I.:e~

doch bij welke hij geene kinderen beeft verwekt.
3. EJizt:·

SIX, ( lIet Gl'jl.lgi van 5
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3. Elizabeth Sir, ongehuwd overleeden.
4: Crullarilli3 Six, getrouwd met Lucas BtJrdon; wellte'l1
zij twee kinderen baarde:
a. Brigitta Rardon, ert
b. Ar/rl/n Ar/darm Barddfl_
JAN fiX JAN>ZOON, boven vermeld, wns getrouwd met rdAl'üa
lJENYS. en verwekte bij baar eene Dogter ,
Agatha Six, naderh:u;d de Huisvrouw van Louis GMr.
lag, Schepen der Stad Middelburg. en Bewindhebber der
Westïndifche Maatfchappij ter Kamer nldaar. Hij overIeedt;o
op den eenentwintigaen Augustus des J~ars 1729, zijnde V'l"
der geworden van de volgende kinderen:
a. ficnriclis Johan Geer/ach, Kieshéet der Stád
Middelburg, en BewÏ!ldhebber der WIIHrodiCche lVIaatCchappij
ter Kamer aldaar.
b. Petrus Jacobus Geer/tig.
c. J'ofzat/MI Geer/ndd Gectlng, getrouwd met
"gn Stee land.
d. l11aria Geer/ag, in den echt getrceden met Mr:'
Dävid Radreus , Schepen der S:ad Middelburg.
Aldus j-,ebben wij, van het a:mzientijlc Gellagt, vaiî six I
voor zo vee! ons doenlijk was ,een uitvoerig verflag gegee.
ven, tell annzÎCn van de afkomst en vermaagCchaFpinge deY
Leden. Beh::lven de' reeds genoemoè'l, vinden wij nog eenigt1
perfoonen vermeld, die den nnm van SIX gevoerd hebben I
en, hool~wl,arfd:ijr>lijk 1 uit het zelfde Genagc zullen zijl1
voortgefproGten; v:m welke wij, egter, bij gebrek aan del
l'erei~chte aantekeningen, de Ouders of verdere bloedverwanten IJ iet kunnen aanwijzen. De bedoelde perCoonen zijn der
volgende:
• G ltUS Sf X , GroOE· Provo'ost van 1ümerijk, ju den Jatrer
1147·
l\lATTHlEU of MATTHîS SIX, Houtvester. (wllarfllhijnlijk va'"
Braband in den J3ure J 3:;7,
ANSELMUS SIX, Gouvt:rneur van ArJeux, in het Graaffcha"
Artois, in den Jaare Jf,04'
JAN SIX, waarfchijnlijk een bw eder van CHARLE<; of KAl1:Ei,
UÁ'. welke, zo als wij ~ 'ter zijl,er plaatze, vermeld hebb~n f
XX VH. t>EEIn
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zich" om koophandel te drijven, te S. Omer, hade nedergezet, begaf zich in den GeesteEjlten fbat, wierdt Bisfëhop inde gemelde Sead, en eindigde zijne dagen, in den Jaare 1586.
Zijn overlijden viel voor, te Rijsfel , op zijne reize na Ber.
gen in Henegouwen, tot het bijwoonen vlln eelle Provineiaale
Kerkvergadering, welke aldaar zoude gehouden worden. Drie'
jaar en vóór zijn overlijden hadt de Bisfehop zelve, in dehoofdll:ad van zijn Geestlijk Regrsgebied, eene diergelijkeVergadering gehouden, welker Befiuiten door hem zei ven waren befchreeven en door den druk gemeen gemaakt. Bîsfehop5IX hade een en Neef, JAKOB VAN WILLAN:r genaamd; hij {lelde
~p hem het volgende Graffchrift:
JUIiICIUM

I

COGITJI.

5 9 o.

JOHANNES

SIX.

Episeopus Audomaropolitanus Il. antea Pall'or Ecclefi~ Pil·
rochialis S. Stephani hujus Oppidi, Paeria: fua: frcquemioribu&
Cieri, et populi Orationibus defiderans esfe commendatior.
hnnc Gbi vivens fepultur~locum ekgit, qui dum her faceret
Momes Hann. ad Concilium Epp. Provo apud hane Eccltüam
obdormivit, retatis fu~ Ao. LUI. Episcopatus Vl. Salutis humail re CI;)!;)LXXXVI, IV Idns VIII brb.
Ju0

I C I UM

C 0 G LT A.

Nog eenen anderen JAN SlX, van onhefchreevene afkomst
en maag[ch~?, vil!den wij vermeld. Deez-e was Abt van Vi..
cogne, in het Bosch van St. Amand, twee mijlen van Valen.
chijn gelegen.
Bij alle de bovenll:annden voegen wij nog een en perfoon ,
uit het zelfde GeOagc vQvrtgefprooten, en, met u3ame, ver·
maagfchapt, doch in welk eenen graad, is ons nic, gebleeken ,
aan den Heere JAN SlX. welke, zo al~ wij op 's MaMs Artikel

heb-
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hebben aangetcke'nd, de Nederduit[che Dichtkunde beoe lfende,
en, aan het einde der jongstvoorgaande Eeuwe, de Burgemeesterlijke waardigheid te AmUerdam btOkleedde. De perfool'l
door ons bedoeld, was
fAN of lOAN SIX VAN CHANDELIER, gebooren te AmUerdàm.
in 'of omtrent het Jaar ]610. Zijns Vaders naam was JAKOB
SIX, die van zijne Moeder N. N. JULlENS , en hij zelve de
oudUe van tien' kinderen, zes Zoon en en vier Dogteren. Vol,.
gens de beflemming zijner Ouderen, lei de hij zich toe op
den Koophandel, met naame in Droogerijen. Om zich, van
het dagel ijksch bedrijf, in zijne fhippeluuren, te verpoozen,verfchaf!e, hem zijne zucht [Ot de NederduitCche DichlKunde
overvloedige gelegenhei.:l. Door naarUige oeJf.;ning maakte hij
hier in genoegzaame vorderingen, om, onder de goede Dichters zijner Eeuwe., ecner plaatte niet onwaardig te mogen'
geoordeeld worden. Op den ouderdom van dertig j::areli
wierdt hij van eenc h~rdnekkige I\1ildzucht aangetast; om van
welke verlost te worden, hem het gebruik der wateren te'
Span wierdt aangepreezen. Zo veel baat vonde slx, bij het:
opvolgen van dien raad, dat hij, tedert, in zijne Gedichten,
den lof dier wateren, meermaaien , heeft bezongen. NQa zijne
herfiellîng deedt hij, onder andere en wel voornaamelijk, ter
voortzettinge van zijnen Koophandel, aene reize door Frankt'i;/r, Spanje en Iltllie. Meer dan tien jaaren duurde deeze
rei ze. Op zijnen doortogt van het laatstgemelde Gewest.
fchrcef hij ecn dichtilukje. welk hij met den nnam van 's A1NjlerdfJ IIZ 111 er s rf/hlcr doopte, Kenners honden dit voor heil
geestigae Werkje, welk uit 's Mans pen gevloeid is. Tot het
ulfJe oogmerk, het voonzetten van den Koophandel. als de
nu gemelde reize, deed! hij, kort naa het atloopclJ vnn dezelve, eenen keer na Engeland. Onder dit alles hadt hij, van r.ijtf
:ot tijd, gearbeid aan het vermeerderen en beCchaaven zijner
dichtJ1ukkell. In éénen bondel gaf hij dezelve, in den Juaro
1657, onder den titel van Pohy, in 't licht. SlX VAN CHAN"
DELIE~ is nooit getrouwd geweest. Hij was een man van gccl1l'
gering vermogen: van hier, dat hij zijne Jaatite leevensj~:;ren I
meestal in !til te , doorbrngt op een Luseplnats, in het /)icliJer..
roeir, hem van zijne Grootmoeder CA TllaRINA JW,El,! lIà'ngr:<
Nnnnnn 2'
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fiOTven, Hier bearbeidde en voltooide hij eene nieuwe berij ..
ming der Pralmen, welke hij. in den Jaare 1674, in 't licht
gaf. De tijd. van 's Mans amerven is ons niet gebleeken.
SJAARDEMA, ( SIKKl':) een FrieschEdehnan, om zijne ongemeene zecht voor 's Lands Vrijheid en grootmoedige belangeloosheid, zeer vermaard in de aloude Gefchiedenisfen~
Hij wierde gebooren omtrent hef einde der T\v~:llfde. of het
begin der Dertiende Eeuwe. Dit leiden wij daar uit af. dat
hij, omtrent het Jaar 1240, tot Potcstlltlt van Friesland wierdeverkooz'_n; welke waardigheid, gelijk wij, op een bijzonder
A tikel, vermeld hebben. niet dan aan Mannen van beproefde
ervarenisfe wierde opgedraagen; Van zijne zucht voor denwelvaart van 't gemeene Land getuigt de v{)orfpoed. welken
het GeweRt, onder zijne Regeering, genoot. Van de opgemelde hoedanighede!1, Vri.ihcidsliefde en Bel3ngelooslleid, I,an
het volgende ten voldingend en bewijze dienen. Tot geluk der
Friefche Landzaaten, hadt het gezag, welk zich de Hollandfehe Graaven over hen hadden we~ten aan te matigen, in den.
leeftijd van S]AARDHIA, een einde genomen. Om die onafhanklijkheid te handhaaven, hadt men t voornaamelij.k, aan
he'm het Poteslaatfch2p opgedra~gen. Intllsfchen bekleedde
Kooling W1LLE:\1, onder de aloude HollandCche Graaven, bij
den naam van WiLLEi\! D.EN II bekend, de Graaflijke waardighe:d over Holland. Heerschzuchtig van aart, en alles te werle
1l:cllende om zijn vermogen Uil· te breiden, gevoeláe hij eenen
heimelijken fpiil, dat het gezag, welk zomooigen zijner Voorzaaten, o~r .FriesIOl1d, hadden geodfend, op bem niet was
afgedaald. Om deeze rchade te beteren, zogt hij zicb, op.
eelle li5tige wijze, te wikkelen in de gunst van verfcheidell
Grooten. Onder andc>re fchonk hij aanzienlijke giften :lan de
Abten en Prelaaten , om ben alzo te heweegen tot aanneeminge
van hem voor IIeer van Friesland, gelijk zij zommigen zi iner Voorzaa\en daar voor erkend hadden. Zij aanvaardden de
gunstbewijzen, doch droegpn een te edel hart in hunnen boe.
zem om daar voor '5 Lands Vrijheid en On:lfhankelijkheid te
verkoopen. Om evenwel den Koning niet plotCeling voor het
hoofd te nooten, en met een het uitzigt op verdlire guns~t
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bewij ~cn af te filijden, gaven ze een dubbelzinnig antwoord,
'5 Lands Potestaat SIKKI! SJAA RD ID1A , als
zonder wiens toeflemming en medewerking de Graaf nimmer
zijn doelwit zoude kunnen bereiken. Straks wendde zich
Koning WILLEM met een en brief wt den Potestaat, vol van
aanbiedingen van welda den en gunstbetooningen, ind ien hij
hem, ter bekoominge VaR den begeerden titel en het daar aau
verknogte gezag, de behulpzaame hand wilde leenen. lYl aar
hoe groot was des Konings te leurllelling. wanneer hij, van
den Vrijheidminnenden en Grootmoedigen Fries, eenen b,rie('
ontving, van den volgenden inhoud:
·e o weezen hem tot

" Grootmagtige Konitlg!
" Wil U nIet te vergeefs vermoeien. Meent Gij, dat ik.
" om mij en mijn GeDagt te verheffó!l1, een Verraader wil
H
zijn, en de naakomelingen van die Vrijheid berooven, wel., ke onze Voorvaders . boven alle goederen geCchat heb:J~n '?
" Verre zij van mij een geldgierig en oneerlijk hart! Vaar
.. wel, en wil mij met uwe brieven niet meer begroeten in
" dier voegen : want ik wil naa deezen geene van U ontvat:9t gen.
Uit onzen huize Sjaardema."
Om zjjnen afkeer van del! aan hem ged:tanen voor(]ag no~
duidelijker te doen open ba ar worden, vindt men aangct .~kend .
dat SJAARDEMA, tot fpijt van den H oll~nct rch e n Graave, gouden
penningen liet naan, op de eene zijde van welke men deeze
woorden las: SIX'fUS SJAARDEMA. POTESTAS FIUSllF. ; en op den
anderen kant een en Man verbeeld zag, die geld uit zijn e .land
liet vallen, zinfpeelende op SJAARDEMA'S afwijzing van de
Graaflijke aanbiedinge, met het Randfchrifc: LInERTAS PR Il' iftl.·
LET AUR O ; " De Vrijheid is meer waardig dau het Goud."
SLATlUS. (HENI1ICUS) Hoedanig eener denkwijze, raakende
de geCchillen tusCchen de Remon!1ranten en Contrare l1lon ll r~ ll_
ten, welke vóór en no:\ de Jaaren l ó rg eu 1619 g(!voc-rd
wierden, men ook moge toegedaan zjjn, de onparCljdi[;h 2id ,
nogthans , gebiedt een en iegelijk te erkennen, dat zOi!1mige Le ?r2l!rs van den eerstgenoemden Aanhang, door hUllne gem~ a ti,dN allnuu 3
hwi
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l1eid en befcheidellheid , zLch der hoog~g tin gc van het na2ge.
nal;t hebben aanbevolen. Op d ~ eze lij , t, evenwel, mogen
;wij niet aanfchrij"' cn, den naa m des Mans , wiens b ~ drijven
,en lotgevallen wij, in htt tegenwoordige Artikcl, zullen ver. haaIen. I-l\i was een fchandv iek va m het Genootrchap; op
petwclk, evenwel, des w,:,:;cn, gcene weezenlijke oneer kan
nederdaalen, als hebbende het zelve de bedrijven en fn oodhec
den des doldrinigrll, zo genaamden , YVE'raars, meer dan eens,
:afgekeurd en openlijk veroordecid. Doch laateu wij t,er zaake
treeden.
HENRJCUS SLATlUS , gebooren op het Zeetiwfche Eiland Duf".
"eland, iu het Dorp Ooster/l1nd, gelijk bekend is, hekleedde
ret predikampr. Uit zekeren Brief van H l/GO DE GROOT ma·
gen wij nndden, dat zij ne eerfle fbn dpla3ts het een of ander
Dorp , doch onzeker hoe genaamd, in 't Sticht van Ut: ee'tt.
}lOE'wel men aldaar, verkeerdelijk, Ge/da-land leest, moet geweest zijn. De geleerde Man ver haalt. hoe de vermaarde
,C RE yINIW'J VBN, befchuld igd zijnde , onz en SL ATJUS • hoewel
dezelve van Sncinianerij verdagt was , tot den Kerkentlienst
h~dt a~î1g ep~e::z"n , deeze aalJtijging. onder an dere, daar med(!
wedei'Jt~bd ~ç ~ s . c m dal SLAT lUS , door hn Hof "tm Getderland, V".:1 uie fchnU was vrijgdliroken. Uit den zelfden brief
iee,tfi w;j , rl at hoewel hii. misCchien, in zijne Jonkheid tot
die begrippen hadlovergeheld, naderhand zijne gedaglen daar
pmtrem veranderd waren. Sedert bekleèdde hij he t predikampt
in Zuidholland, te Bleiswijk, b;j R utterdfln1. Het eerne, 't
geen wij. van zjjne verrigt ingen, ter dier plaat ze , vinden
jlungetekell d . \Va~, dat hij, nevens twee andere Predikanten
der I{!aslls van Rotterdam, de ba!1d bad t in het fchrijven ell
3lerfpreiden van een b ()~kje tegèn jOANNES CALV JN US. meer met
gal dan met inkt g~Cchreeven , in 't wc l!, denztl ven veel er lei
verwijtingen v:Jn he vigheid , m~e5ter3gtigheid en dwingelan di je
gednan wierden. r-~iet :;lleclI in dit, iTI1ar ook in andere
fchrifcen , dik naa ls 001: bij l.c :mde, [poog hij zo veel gQi~
pit, zOl:Jer (,l"t:r; i.CJl valJ vr,end of vij3nd, dat zelf de iJverig~
fte vool'flanders -Jan de zaak der Rem"nflramcll daar over hQll

iiisl~oegen lieten blijken,
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Tot meer gerugt maakende dnadelijkheden nocg, eerlang ,
over. Gelijk elders, dus hadden ook te Bleiswijk de
Contraremonfiranten zich afgefcheiden , laatende de Kerk aan
de Remonftranten, en moesten zich behelpen met afzonderlijke
Vergaderingen, op plaatzen , niet tot den predi kdienst gefchikt.
Te Bleiswijk gebru ikten ze daar toe een T imm erfchuur. SLATIUS hadt eenige Artikelen doen drukken, bevattende 't geen
hij de Leere der Comraremon f1:ra ll tCn noemde, doch in een
zeer haatlijk licht geplaatst. Deeze Artikelen hadt hij allerwege, ook nal1 den Timmerfchnur , doen aanplakken , en
voorts den Leeraar der afgezonderden tot een openbaar lwist,geding uitgedaagd. Deeze was de vermaarde J OA NN ES KLOP1'E NBlJRG , weleer Pred ikant, onder andere, te /1m flertla m ,
en naderhand Hoogleeua r te Har derw ij k en Ft· a 11 ek~r . Doch
men wees ' s Mans uildaaging val1de hand, overal van zich
laatende gaan , dat SLA TlUS den Contraremon!l:rantt!n gruwelleeringen op drong , welke zij niet geloofde n. Dit hem ter
ooren zijnde gekoomen, dcedt zijne woede dermaate ontf1:ee·
ken , da t hij , gevolgd van eenige anderen, op ZOlld3g , den
t ienden September des Jaars J IS 17 , 's morgens omtrel, t acht
uure , zich voor den T immerfchuur vervoegde, alwaar taans.
voor de afge zonderden. het Avondmaal zoude bediend wor.
den. Hier daagd e hij den Leeraar uit tot een twistgeding,
en om de Concraremonl1:ranten, van ' t geen hun, in de aange,plaltte Arti kelen, wierdt te laste geleid . te zuiveren. Het antwoord was , dat de Leeraar zich zoude verantwoorden, doch
niet voor dat zij hunnen Godsdienst zouden verrigt hebben•
.. Indien gij mij kunt overtuigen", was het wederwoord van
~. SLATI US, van de nagegeevene leugens en lasteringen, zo zult
" gij daar mede meer verrigten dan met honderd predikanten':
,. want gij, zult ontalliike menfchen, die nu afkeerig zijn van
" u we Leere, tot u trekken. Ook zal ik, zo men mij over" tuigt. niet wagten tot dat mij de Hecren afzetten, maar
" terl1:ond van zelf uit den dienst fcheictcll, en openbaar er" kennen de geene te zijn, daar men mij voor fcheldt. Laat
" 0115 dan tot het dispuit koom en : want ik zal niet van hier
•• gaan, noch u met vrede laaten prediken, voor ,dat gij mij
" eerst voldoet." Meer dan anderhalf uur frondt SLATlUS buiten den Schuur.
Nnnnnn 4In·
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Inmicldeis fchreef KLOPPENIlUftG eellen brief aan den Kerken.
"2ad van Bleis'l'ili..' , in welken hij SLAT !US van Sociniarerij he ..
fchuldigde, met nevensgaanden ei;ch, om zich d~ur V3 !l te zui.
'Veren, eer hij met hem een twistgedl1,g wilde aanvangen. Dt!
.andere liet deezen brief ,door den Sekretaris van het Dorp,
,opanlÎjk aan het vollt voorlcezen , en deedt vervolgens zijn
beldag over 't onge.1 ijk, welk hij zeide, hem daar in te wor·
Iien lIangedaan. Drie rnaaien t verklaarde hij , hadt hij zich van
.die Iasteringe gez uiverd: eers t , voor de Heeren Staaten der·
Provincie en de Afgevaardigden van het Sijnode van Utrecht.
toen hij de oplegging der handen onrving; vervolgens, voor
de llewindhebbers der Ooslïndifche Mamfchappij te Middel..
Pyrg, in de tegenwoordigheid vnll drie Predi kanten; · en laatflelijk voor de l'1agiaraat van Rolte,.dal/Z , op aanklagte van
,den Leeraar SMOUTIUS ; biedende thans aan, tegen de befchul~
rliging van ItLOPP E~·n URG. zich nogm!lals te willen zuiveren
vocr zijnen wettigen R egter. Ten lanHe kwam KLOPPENBURG
~en voor fchi jn ; d0 Ch al~o hij weigerde; op flraat te rede
lwist.e n, nam men gezllmemlijk gang na de Kerk, verzeld,
pnder :l;-}dere, van twee Uden , welke, van het gefprokene.
,aan teken ing zouden hu~den . Lang wierd t hier over en weder~
gefprok ci' , over eenige , Artil:elcn, zonder dat, gelijk het ge~
l"ecn1ijk gsar, de een de J anderen konde overtuigen; terwijl
jeder z;ch de overw l!1Ding tocfchreef. Om van de verdere
J\nikelen, door SLATJUS , den Comraremonf1ranten ten laste ge·
j.::id, te handelen, wierdt insgelijks d3g gefteld; doch deeze vec
fche en niet. vermids lu.oppel'mOltO de aamijging van Socinianerij
lJerhaalde , met den ei~(;h d~l zijn tegen f1reever zich vooraf daar
van moest zuiver.en. Thans bevonden zich re Rlei)wijk eeni.
gen der Wt:thouderen van Rotludmn, Ambagtsheeren van dat
lJorp, en thans nij g H.emonflralltsgezind. Op de bovengemel"
ti;! aantijging vt:rk!aarden decze, dat de befci1Uldiging tegen
IH, ATIUS ook hen zel vcn betrof, als welke, op deezen grond,
moesten ondedl:eld worden, Sociniaanfèhe Leeraars in hunne
Gemeenten te gedoogen. Wesh'llven zij eischten, dat KLOP,
fEr-;IWRG zijne aantijging, op een bepaalden dag, op het Stad,,"
huis te Rotlerda /}l zou koomen bewijzen; bcloovende voorts.
Indien hij dai!r in fiaagde. Sl.ATlVS terflond uit den dienst t<!
p
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zullen zetten. J{ LOI'PENBURG, daarentegen, beweerde, dat
SLA l lVS zich te Bleiswij k voor den Kerkenraad moest zuive.
ren; \V,m op de Heeren verklaarden, dat ue Gemeente aldaar •
over dat Huk, nimmer klJglig was gevallen. Elk bleef aldlls
op zijne meelling fiaan, en men fcheîdde, zonder iets verrige
te hebben.
NJ3 dit voorval maakte zfch S1,ATWS, telkens, fchuldig aan
herhaalde buitenCpoorigheden: zo dat de Heer HUGO DE GROOT,
ten dien .tijde PenGonaris van Rotterdam, aan de Wethouderfchap dier Stad den raad gaf, om den woelzieken Leeraar van
.zijnen post te verlaaten. Doch het Zuidhollandfche Sijnode
voorkwam hier in de Ambagtsheeren. De Kerkvergadering,
in den Jaare 1618, te Delft gehouden, ontlloe~ hem , nevens
eenige andere Predikanten, uit zijnen dienst; 'e welk SLATIUS
zo euvel opnam, dat hij verrcheiden dreigementen uitfloeg .
en de Gemeente opruide tegen den Leeraar , welke zijne plaats
zoude vervangen: zo dat men, van booger handt zich genoodzaakt vondt, ter bewaaringe van rust en orde, eenige
hehoedmiddelen in 't werk te fiel1en. Zelf ontving SLATlUS
aanfchrijven van 's Lands Staaten • bij 't welk hij , met ernltige
bedreigingen, tot (Wte wierdt vermaand.
Sints deez.en t.ijd wedervoer aan SLATlUS het zelfde. als aan
verrcheiden andere Remonl1rantCche Predikanten. Nll eens hei~
melijk, dan meer openlijk bediende bij de Vergaderingen dier
Gezinte, tot dat deeze, in het D ordrechtfc he Sij node, veroordeeld, en hij zelve, op zijne weigering om de Kanons
der Kerkvergaderinge J of de Akte van Stilfland vau den pre' dikdienst te ondertekenen, uit het Land wierdt gebannen. Naa
dit Vonnis fchijnt hij zich buitenslands te hebben begeeven. Zijne
. onrustige geaartheid volgde Ilem derwaarts: in zo verre dae
hij van het misnoegen der RemonfrramCche broederfchap een
. voorwerp wierdt, eu veelen zwaarigheid vonden, hem als
een Lid van dezelve le behandelen of te erkennen. Dit mogen wij a!1eiden uit een be!1nit, in eene Verg~dering van Relnonf1:ranten, op den zeventienden Augustus des Jaars 1619.
Ie Waalwijl; &enomell, alwaar veel en. • zints hunne ballingfc hap, zich eene wijle tijds onthielden. SLAT lUS , naamelijk,
ven:ogt /lebbende , om even als de andere Leden der broeder.
Nnnnnn S
fchap
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fchap behandeld te worden ,ten :tanzien van het genot Vlllt
penningen en de bedieninge der Gemeenten, kwam men tot
het volgende beOuit~ " Oe broedeFs verf1:aan, dat men SLATlUS
,. zal handelen nevens an deren, voor zo veel de middelen
" zullen kunnen flrekken; doch zien niet, dat ze zijnen
." die ns t, voor het tegenwoo rdige , zonder aan(l:oot en erger,. nisCe, zouden kunnen gebruiken, dewijl hij vast. bij al·
•• len, die hem kennen, gehouden wordt zeer onhandelbaar
.; , . te zijn; wenCchende dat hij zich zelven daar in bt:eeke, op
".~ dat hij de Kerken moge dienst doen." ln eene Vergade,ring ,kort daar naa gehouden ~ wierdt dit bel1uit bekragtigd.
met deeze aanmerkelijke bijvoeging, "dat men te A ntwer" pen'" (- hier zou, binnen kort, eene andere zamenkomst
gehouden worden) " eerst met de broeders, die aldaar wa" ren . in 't bijzonder zoude Cpreeken van het algemeene mis~, noegen, 't welk de broeders doorgaans hadden in zijne on" handelbaarheid en eellige andere onbillijke zeden, om te
" zien. hoe tot de meeste rust vari de algemeene Ver!iade"
" rioge, aHe zwaarigheden van te vooren mogten weggeno" men :worden; en zo hetzelve niet gevoegelijk ' zoude kun" nen geCchieden, verflondt de Vergadering, dat men den voor~, Cchreeven SL <1TIUS, over verCcheiden zaaken, wel ernfiig
" zoude vermaanen, met belofce van beteringe van hem te
" eiCche:1 , en . in zulk een gevalIe , hem nevens andere in de
., SocÏeteit houden: mits dat het eenen iegelirk zoude vrij·
" etaan, met hem ;llzo. te handelen, gelijk hij, naar zijne
" befch eidetlheid, veiligst zoude Qardeelen ... ·
De Vergndering te /Jntwerpen , boven bedoeld, zijnde de
eerf1:e algemcelle zamenkomst der gebannen Remonftrantfche
Predikanten, wierdt gehouden, kon naa het gem elde heOuit,
in het begin vnn Decemb"r des Jaars 16 19. S LATl tJS was geen
Lid der Verg2dcringe, maar verzogt, fchriftelijk , in dezelve
te mogen gehoord worden. Men bewilligde zijn verzoek,
en, naa hem gehoord te hebben, wierdt hij. met erntlige
verma3uing , bij de meerderheid , onder de BroederCchap aan.
genomen. Wa Jt veele leden, die eenen tegenzin hadden in
~ i jnen ongezelligen en o:Jrekkelijken aart, verklaarden zich
da.!lr tegen, en wisten t.e bewerken, dat hij -nooit in eenigen
Ker-
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Ir.erkelijkcn dienst, bezoeking der Kerken, inzameling van
,penningen , of iet diergelijks gebrui kt wierdr. Nog:h ~ n s l:et
men h;;> m, nevens de andere Predikamcn , zij ll onder:loud be·
houd en.
In fchijn bleef aldus SLATJUS in de gem!.'cnfchap der Remonftranren. Doch eene zaak, welke eerlang vllOrv i ~ l . wns
de o or z~ak, dar veelen , die hem gedraagen hadden, Zllh insgelijkstegen hem aankantten. Om SL ATl US cenig wed~rwerk
te geeven , hadt men hem het wezige over het drukken en
uitgeeven van de Remontlran tfche Schrif,en Opl""3raagel1.
Niet lang n~a de uitgave der Kanons van het Dvrd; , :Mj èl;e Sijnode, zag men ten voorfchijn koornen, eene
Wederleggir.g van dezelve, onder den titel van 't HemeJ"cT,
Sijnodus en 't reehtmaatig oordeel gehouden t ot Sio~, tegm
't aardfehe Sijnodus Nationaal ~ehouden te Dordrecht.

bé"

Drukproeven deezes Gefchrifts gingen door de handen van
S LATlUS.
Doch in de uitvoering daar van ged:oeg hij zich
zeer ongerrouw. In aede van het Oorfpronklijke naauwkeu.
rig te volgen, voegde hij, buiten wil en weeten des Schrijvers, geheele bladzijden van zijn eigen maakzei , in de Voorrede, en elders in het Werk. Hier uit ontn:onden hooge woor·
den, tusfchen SLATlUS en den Schrijver ARIIlOLDUS NEOIIlAGUS.
weleer Predikant, te Betgambagt, die weigerde, het w.~rk',
,om de ingelasch te il:ukken, die zeer biner en fcherp warén ~
voor het zijne te erkennen. l\!et eenige andere leden der
Broeclerfchap wierdt SLATlUS , hier door, meer en meer 011eenig. Dit, en eenige andere zaaken, als mede dat men hem
buiten dienst hieldt, deedt, eerlang , he t misnoegen van SLATJlJ S tot die hoogte rijzen, d~t hij, op den ne6enden Ju iij des
]rlars 162 I, zich aan de Direkteuren der BroederCchnp , te
Antwerpen, met een fchriftlijk Vertoog. vervoegde, waar
bij hij, onder het uit[lorten van veeJe ltiagten, verzagt " Valt
, ; zijne verbintenisCe &an de broederfchap der Rc;u ouitrn'1t cn
" ontflagen te worden, en getuigenis van zijn I~e ven en he" kwaamheid; 't en ware hem de Direkteurs wilden ve r:.l. a" ren, !l Ilt en bekwaam te zijn, om, neveus de gezal11eml i j" ke broeders. de goede zaak te helpen handhaavc1J, en Jat
17 !llctj 4e~, daar nevens, in korten tijd, wilde aar.\~ijzt!n en
u 6: ee-
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" geevell bekw:llmen last of bediening, 't zij in het Vaderland,
" of daar buiten, waar mede hij dienst zoude kunnen doen."
Direkteuren. dit voorael in overweeging hebbende genomen.
vonden niet geraaden, zijn verzoek in te willigen, om reden,
meent men , dat zij, den man kennende, bedugt waren, dat
hij, iwlien ze hem zijn 3ilèhdd gaven, de Akte van Stilfland
zou tekenen, en, in 't Land koomende, door het misnoegen,
bij hem opge vat, veel onrust ond er de Gemeenten zou ver·
oorzaaken. Nogthans gaf men een ander antwoord, hoofd.
zaaklijk inhoudende, " d2t de Broeders oordeelden, dat de
" redenen. door hem bijgebragt ,omzich van de Broeder·
" fchap te fcheiden, niet van dien aart waren, dat de Brae·
" ders bern daar op konden ontflaan; dat ze ook niet geraa,. den vonden, om 't gevaar, 't welk voor hem te vreezen
" fio d t, hem op commisfie. tot de bedieniuge der Kerken
•• in het Vaderland, of elders, oit te zenden." SLATlUS hadt
insgelijks geklaagd over de fchade, bij hem geleeden , van
óe kwaade betaaiing der boeken, door hem in 't Land gezonden; en dat de Broeders, na ' t Vaderland gezonden, bij de
goede Gemeenten de vrije kost hadden, 't welk hij tot nog
toe hadl moeten derven. Om den woelzieken man, ook hier
omtrent, genoegen te geeven. beflooten de Direkteurs, boven
zijue wedde, hem in eens toe te leggen, een gefchenk van
tachtig guldens. Tot het zelfde oogmerk, om hem bilmen de
paaten van zijnen plîgt te houden, badl men hem, voorheen,
uit mededogen met zUne Vrouwen Kinderen, die in grooten
nood zaten, nog tachtig guldens kwijtgefcholden, welke hem
uit de gemeene kas waren opgefchooten.
Nog:hans liet zich de onrustige man hier door niet ter ne·
d erzetten. Om de ontrouw, in 't uitgeeven vlln zeker Gefc il . iE , GEpleegd, geiijk wij boven gemeld hebben. en meer
nnner" vnn diergelijken aart, hadt men hem het bewind. over
liet drukk en . en de voorcleelen, daar aan vast, ontnOmen.
D it {bik hem vast in den krop. Hier bij kWlIm het verlies
Vlln eeni ;:e hoeken, onlangs te L,jden opgehaald, waar om·
trent hij vc r ;;'H~d ir;g eischte. uit de gemeene middelen der
l3r0ederfchap. hoewel deeze aan de uitgave geen deel gehad
had t , en SLAT lUS dezelve voor zijne eigen rekening Iuldt laa.
t~l
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ten drukken. Uit verfcheidenbrieven, door en nnn hem ge.
fchreeven, is af te leiden, langs welke trappen hij van kwa:td
wt erger voortOoeg. In de maand Oél:ober de~ Jaars 1621
fchreef hij aan EPISCOPIUS en UlTENIlOGAART, " (Jat men hem
" uit den zadel van het drukken badt geligt; dat men hem
" hieldt als den veragtllen; dat hij. genoeg hadt geklaagd,
" doch voortaan zou . zwijgen, en doen wat in hem was."" Ik hoop niet" (fchreef hij elders) ,., dat men mij zal.
" dwingen te doen, 't geen van mij ongaarne zal gefcbieden,"
Naderhand gaf hij, in een en brief aan U1TE NIlOG MRT, te
" kennen, " dat hij wel zag, dat men hem niet konde hel" pen, zo als men voorgaf, en daarom genoodzanl.t was~
" zelve in 't Land te trekken, om hand aan èe ploeg te flaan;
Jt dat hij meer niet zeide, cn ten vollen gerefolveerd was zich
" met den eerfien in 't Land te begeeveIl." Nog klaarde!;.
drukte hij zich uit, i;) cenen brief van den tienden Maart des
Jaars 1622: " Ik gaa naar 'e Landt. (dus fcnreef hij) weet
" niet wat doen. bevinde mij [00 gèprangt, dat ik fal moeten
" tot landtwinning en onderteekening koornell. Soa dnt ge.
" fchiedt. fal 't quaeEjk ~noopen. Doch daer fynde, fal ik
~, fien wat Godt verleeuen (al. Want fao ik daartoe genoodt" faeln wetde, fal men moeten denken, àat men mij tot het.
" hoogfle leedt, fpijt, affront, hoon. en verachting heeft ge"broght. Om geen bloemen meer om de kant te plukken,
•• dat is de fpil daer 't al op draeir. Niet dat ik fulks foude
" doen of uit wraekgierigheit, of lIit afkeer van de goed faek,
" maer Cdat kenne Gode) uit enkele noodt. om mijn fchllldcn
" te betaelen en Vrouwen Kinderen de kost te winnen. Men
,. heeft mij (dus vervolgt hij ) fuo veel fpi jcs :len alle lianten
" aengedaen, en 't middel onttrokken. daer mede ik een llui.
" ver hadt kannen winnen, ja men heefe mij etli jke honderdE
" guldens fehaede geda~n van boeken , die noei) onder mij
" fyn. - Het fchijm nu of 'er in 'c Landt niet een rijk man
,. of twee foude te vinden (vn, die d' EX21llpiaeren foude ~an.
" neeillen. Syn fl'eker de faeke n foo desperaet, 'c is !"!an tijdt
" dat ik 'er uitfcheide: te meer, om dat ik 'er niet meer
" toe kan doen. en nicmant mijnen dienst begeert. Dan men
D~ ge denke ) dat ik bereidt ben geweest wat te lijden, ce doen
" 1:1\
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uit te aaen voor de faeken, daer ik nu de fpae Cal moeHeeken , 't welk mij ten hooghllen Cpijc."
Sr.AT1ÛS, welken 2ijne fchuldeifchers merkelijk lastig begonOf: , te vall'.:n, en met gev:lI1 g el1isf~ dreigden, vertrok uit Anl-'
?ver,tet!. I,a llolitmd , op den vierë ncwi ntigaen Maart des
Ja'Jes 11)2.2. In eenen hrief van den Ptedikanc GREVJNKHOVEN
:1:111 DE GIWO T , behelzende, onder andere, een berigt van
"s :l'ian~ \'ènrek, leest men, aangaande zijn karakcer en bandelwIjze , d~eze woorden: " Hij ( ~LATlUS) heeft nuch beCchei"
" de!lheir, noch beleefth::!it. d'Ontrouwigheit en ondankbaar" heir vun dien man tegens fy ne beste vrienden is fulks,. dar
1> hij uçh des behoorde te Cchaemen.
Hij is nu' in 't Landt
s, (, Holland), Gadt geve, dat niemanc door hem in Cwaerig" heit kOOTllc."
In f-1ol/rmd hieldt hij, eenigen [ijd,. zijn verblijf, te Delft?
ten huize van een eerlijken burger. Met het bereiden en verk oopeu Vfn fijne Wateren zogt hij hier den kost te winnen.
D och z; j'1 Huiswaard kreeg wel haast verdriet in deezen Gast.
Vour 2 verdroot hem het geduurig fchelden en fmaalen op de
Direkreu<s en verfcheiden leden der Remonarantfche broederfch ~p. Des hij op middelen bedagt wierdt, om zich van hem'
te ondlP.:\c ;' ','!3Jr omtrent hij, evenwel, bezwaarlijk tot een
bellu it k wao! , ui, vr,: .ze van den Man te zullen vertoornen,.
en door n~ m bercha·jÎvd worden .
111 de maand Jllli j Jes gemelden jaars zandt 5LATIUS een en
brief ~an de Bill ll Cnd irekteuren, zijnde de perfoonen , welke
de zaal, en drr R"mol111! amen bÎl~ n elJ s lunds wa arnam en. Met
fch?mp';ïe woo:dell voer hij uit rer:en hunne hrcr fch ~lppij , en'
begeerd e e·:o oI1verwijld antwoord, of zi j hem hi j monde'
zijne zaak wilden honren vüa rftcll~n of r:iet, n ~n;;"a nde de
fch;.de, door de PIak rijk van een ige leden, EI1 door de on.
:.gtzaamh:id del" Din:kteuren, zeic;c hij, bij hem geleeden.
De Binncndirektcmèn, hem gealJtwoorJ hebbende, dat d.:'cze
zaak hun niet nan çillfY, ab kU l1l1<::nde door hen niet word en
:IfgeJt\an , fchree ve:l ~ , 1' ,' c if-':J1s a.1l1 de lluitclldirek rt urc:!), dat
SLA'iïUS met Jt"lldd heli w i lJe fpree l.cn , m~3 r d:u de ge::i .cn,'
die hc;m k ~ l1(ie!" hem gee:.en toegang wilden geevcll in hunne
lluizen; dat zij zelvclI zwaarigheid maakten) zich omtrent hem
" C!1
l' (eli
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te betromven , of hunne beste vrienden waagen aan eenen
man, in welken zij zo weinige tekenen van menschlijkheid of
vroomheid befpeurden. Naa verfcheiden onaangenaame ontmoetingen, kwam SLATIUS met den Predikrtllt nÓRRlUs, eenen
der llinnéndirekteuren, te Leiden in gefprek. In zijn fcheloen, raazen en dreigen hielde hij hier maat noch reg'e l, zeggende, onder andere, dat men hem zoude brengen tot de
tliterfle extremiteiten. Nogthans wist BORRIUS, door het
wonen van goed gelaat, en door l<rage van redenen, hem tot
bedaaren te brengen. In eelle volgende zamenkomt, gehouden
te Amflerdam, met de ewee andere Binnendirekteur<ln, NIër.LJUS en POPPIUS , deedt hij, van nieuws, zijn beklag over het
niet naakoomen van beloften, welke, zeide hij, hem gedaal1
,,'aren; eifchende, VOOrts, eene fomme van vi ~rhon derd guldens, voor vierhonderd Exemplnaren van zeker Gefchrift,
onder den titel van Yrijmoedig Onderzoek dllr Plakoaten,
door hem opg€:lleJd en in de w~ereld gezonden. Op de betuiging van hun onvermogen, tcr voldoeninge van zijnen·
eisch, verklaarde SLATIVS , ten laatae, dat hij dan de Gemeenten zoude moeten aanfpreeken, om geholpen te worden. Valt
wen af aan vierde hij zijnen euvelmoed den ruimen teugel..
Hij fpoog niets dan vuur en vlam, zo op de gamlche 'BrOl!derfchap, als met naame op de Direkteuren , hoogl ijk kJaagende over het ongelijk, welk, zeide hij, hem was aangedaan. Armoede en toorn , [wee gevaarlijke ruadsl'ieden, ver.
voerden hem, eindelijk, tot medepligtigheid in eenen aanOag,.
in welken hij van zijn onrustig en woelziek lecven den eindpaal vondt.
Overbekend, uit 's Lands Gefchiedenislen, is de toeleg, in
den laare 1623, door eenig-e vertwijfelden en misleiden, gemaakt op het leeven van Prinfe ~{\URlTS. Een verhaal van
het gantfche beloop dier zaake behoort niet tot ons tegen.
wooràig plan. Veelligt zullen wij elders daar vàn uitvoeriger
verOag doen; en hier daar van alleen in zo verre gcwaagen ~
als SLATlUS in dezelve betrokken was.
't Is niet zeker, uit wien SLATlUS de eerne opening van
den voorgenomen Prir,fenmoord hekoomen hebbe. Zommigen
~ocmen eenen jj;ORNELIS yERRITSZOON VAN WOJi;RD EN, Schrijnw~r-
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werken te Rotterdam, alwaar SLATlUS thans woonde i en die'
eene Zuster van SLATIUS ter huisvrouwe hadt. Eelligel1 hOll·
den voor den eerllen aanzoeker l\ORrAAN ADRIAANSZOON VAN
DYK, gewe4tzen S~kretarïs van Bleiswijk; anderen wederom
den I-leer VAN STOUTENBURG , Zoon van den omboofden
's Lands Advokaat J OAN V,\N OLDENIlARNEVEI.D. I-lue't zij,
uit het voorgemelde is gcreedelijk ~ f te leiden, dat SLATlUS
f1egts behoefde aangezogt te worden, om wt het ontworpen
gruwelfluk met 'er daad de hand te leen en. ReeJs in den
Jaare 16~~ hadt men daar we in hem eene voegzaame gefchiktbeid befpeurd, zims de uitgave van zijn boekje, de
Klaarlichtende Fakkel genaamd. bevàttende verfcheiden be.
fchuldigiogen tegen Prins MAURITS, onder andere, dat hij den
opfland, te Utrecht, in den J~are 161 0 , geftookt en gefiijfd
hadt. Voorts behelsde het Gerchrift vec;e muitzuchtige opfiookingen, zelf eene vermnaning aan ' s Lands lllgcze'!tenen $
met naame aan de Remonfhanten, om door hunne handen,
en door de verjî:hJ'iklielijke wapenen "firl hunne handen ,
zich vall den dwingeland, en van den god/oozon hnop der
tegenwoordige Regenten te verlos fen. Het boC!kj:! was te
Gouda gedrukt. en, in een half vat, den Schrijver, te Rot terdam, alwaar hij thans woonde, thuis gezonden, doch nog
niet ge!1:rooid. 't Zou, meent men, gediend hebben, om onder het volk geftrooit{ te worden, indien de toeleg van srou~
'IENBURG, om den Prins, op zijnen jongflen veldtogr, buiten
lIet Land te houden, of hem te Rotterdam van kallt te het.
pen. gelukt ware.
Naa eenige duistere uiil1agcn, door deezcn en gcen en aan
SLATJUS gednn, kwam de gelVeezen Se krl!\uris VAN DY/{ 't
-eerst ter z:w kc, met eene aankondiging , dat liet dCIl p,.i1,[e
op zijn dak z oude l;'do ien, waar toe reeds cenige duizenden
van penningen w:; ren bij een gebragt, en vervolgens met eene
openlijke verklaaring van het genomen beOuit , U7J1 del! PJi;l.~
te dooden; ren welke n einde hij verzogt, van het Agrerhuis
-van SLATlU S te mogen gebruik maakc n, om de Pj[lol e!l, tel t.
.èen aanllag d i ell f1i~ , d~ar in te bre ngen, als m~d(! tot het
maaken van de noodi ge toebcreidzelell. In dit alles be wil ligde
Sl.\l'lUS , te gereeder, meent men, om dat hij nu cer:c ge:e_
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genheid oordeelde gevonden te hebben 1 om zich: op de RefnonUratJtfche . hroedcrfchnp te wr ~e ken.
Ten ietrjen tijde'
deedt hij zijn hest, urn dr ie Mntrour.e'l, welke zijn ZW3gd
XORNELIS GERRITSZOON tot d ~ n :\anflag hadt gehl1urJ, verder
over te hanlen en in hei opzet te verilerketl. Hij verki2grde'
aan hUil, ,j dat de l ci a!, , weH,\; gefchieden zom!.;, niet door
;, hen, maar dOor ander,,!] zou volvoerd worLlen; d ~t zi1
" niets te doen hadden, dao; des noods; de ~n d er ,; ll te bc-'
"fchermen;" Hij heloofde hUil; " dat ze Hraks hondere!" vijfentwintig guldens onlv:mgen zouden, cn indien iemamf
j. van bun, lil d~n aan'J1ag, '.) in !( Wam I dieu5 vrolHV en kinde.
" re'n eerlijk i<lllden olll!crhoJden \\'or c.lcn; dat de geen en ,
.' die in '( leeven zou ~ cn blijv en; ~ elle goede fummc gclds
;, daar bOllen gènie t<!ll, en w i i J ~rs met bedienh.gen; nJ:t elks
;, gelegenheid, zouden 'io or;:ien worden." Hij voegde! 'et
nevens, " dar de ~anna g ook (hekken zün':e tot hetHelllnga" vali de gelileene zna k, dnnr 7.ij zo lang na verlangd haLld:!T14
,. dal men voor '1 ge;ueeo idS moes t wuagen , t::eliJk het ooli
~, van hem veel gewa'll; t t\?:l; Ja bij htm d3ar over aar;fprak ~
;; dat in de z~ak geerl ~ t:'laar '"" US j d,l[ zij het te gelijk ont;, loopen konden; dal hij li ie! anders konJe vel fban" of hèl{
;, zou ligt te doen zijn , LIJ h,: t daa r voor hieLit, dae in deli
I-jnge terrt" nd zui ke or ~'~ ZOl! worden generJ, en zullf eed
'I tod oop zoude vn l!e n , ó[ m::n geen tijd of gelege~lheid
" züude rreh l)(:n O!ll h.'!1 te ~g : t:rvoigen ." Met zulke cn [oort.:
gelijke rtd~ntn rie C\!t:voud ige en bdlO~fti ;: t' Ikli en hebb,~nde1
over;:cha:ald, !leHe bH r 't\ de beloufdt:: lumme ter h~ nd 1
w~l'(C zi i., hij vO Cl r " ~ad, on tl'niJgen zouden. Op :lnr.caadeIi
van V,\N DIr" r:lnl Of.tl1' I(]S nog vier andere Matrol)1.e;) id
dierst, v oOr gelijke I,::nd;;ift en toezeggingen VOO! he r !~..
koomcndc.
Dus een getlOcgza;;m n.nt31 merleplig:rgen verz ~r.;:eL! helt·
bende, beval SLATlll,;, aan dde der om ..(ckJgw t';'la trooz cn ,
eenen ,Vagen te hllnrerl. en zich daar meCè na 's Grt"p ~!1 1i -'ft!
te he g ~ l'IJ('n . Zij vemllk I:C1 op de vierden Fehr;i1r;j de., ]aar9
1623, door S LA T i us, belast lncr c ne:1 Ko!f.!r, inhoa·
!lende eenige geweert n, wdke tot Of volvoeringe van cel1
àanil:rg moesten dkne n, mei last om dezelve af te ~Geven ir1
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zekeren Herberg, alw2ar VA N CVK gewoonlijk zijnen intrek
hadt. Nog dien zeJfden avond rigue SLATlUS , ten zijnen
huize , eenen 1TI2ll!ijd aan, op well,en hij, met eenige vrienden, zich vrolijk maakte, en, op clen goeden uitnag der onde rneeminge, den voorgenomenen Prinfemoord. den bekerrij!;lijk deedt rondgaan. Hoedanig het, voor 't overige, met
deeze zam enzweering is afgeloopen, fl:aa t ons hier niet te
verhaalen. '[ Is bekend, hoe eenige der orngekogte Matroozen de:1 Prinfe kenpis hebbende gegeeven van den aanflog ,
eenige de r medepligtigen gevat \Vlerden, anderen hun heil in
de vlu gt zog!~n. Onder de laalflen bevondt zich SLATlUS ,
<loch met een ongelukkigen uitUag voor hem zei ven , gelijk
wij nu nog zullen melden.
l even dagen, zims de ol1tdekking der zamenzweeringe.
liet SUT If!S ve rlc>open, eer hij de vlug! nam. Thans in eene
gro ve boerenpije verkleed, en zijn hoofd gedekt h ~ bbende
met eenen brcedcn nederhar:genden hoed , welken hi j digt in
de oogen trok , begaf hij zich IJa /Iil1/lerrJam, voer van daal'
na ll flT liligen, en vervol gens, o\ler Leeuw,11'den , na Groningen, met oogmerk cm van daar zijnen weg op Lingen te
neerne n. Te voet nu zijnen weg vervolge nde , en ge"orderd
tct in het Dorp Rolde , niet verre van /{Qevo rden , tradt hij
ni daar in den Herberg en eischte eenen kan bier. Hij vond t
aid,lar U\!11 Waglluecster WILLEM BI.AAlJW, met eenige Soldaaten> wagtende op een geleide met geld , 't welk van Grrming "rl aldaa r verwngt wierdt. Hier bij het vuur zittende, fpra.
kon de Soldanten vnn het Kon vooi, 't welk, da gtell ze, te
lang agter bleef. Eenigell vJ:lren van verfland , dr., het door
den vjj ~n<.l konde opgc!igt, ntld eren dat het door een Verfpieder kontJe oiltdekt zij n. Daar het aanhooren v ~,· dit gefprek.
en kennenJè zij ne eigen gelegenhe id, wierdt SI.ATI US . door
het prik!{e!t!n va n zijn Geweeren, dennaate V 31l anes t en beo
naauwdhdll 31 ngl';::reepen, dat hij henoot , zo dra mogel ijk.
zich van d~ar te 11l~ak~l1 . Terwijl de W<tgttneester en de Sol.
è~at en zich bui~('n het V"rtrek hadden begeeven, om I:a he.
geleide te vel'!1(!em~n . rees hij fpoeJiJ op , betnJHe zijn gekg, en ging ten hui ze uit, laateade dcn k~n met bier flaan.
De Wagcmcester wedero1l1 bi!Ulen koomende, mi.t den man
lllet
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met de pij, en ziet zijnen kan nog vol naaD. Dit , als mede
dat hij zijn gelag betaaid hadt, wekte zijnen agterdogt, en
deedt hem Vermoedan ; of hij niet, veelligt , een verfpieder'
ware.- Hem dan met t\\ree SoIdaaten naa loopende " wlerdt
hij fpoedig agterhaald; hebbende een roggen brood, daef eer.ig
geld in verborgen was, in een vuilen doek be wonden , onder
<Jen lum. Gevraa"gd zijnde na de reden van zijn fehielijk ver.,
trek, en waar hij heen wilde; antwoordde hij ; met eene be..
deestbeid, die den agterdogt vermeerderde: weshalven hem dè
",ragtmeester dwong, na den Herberg te rng te keeren-. Thans
gaf hij zich uit voor eenen Oogmeester, en noemde zich zei,;;
ven Meester JAN HERMANSZ; biddende voorts ootmoediglIjk 1
men wilde hem loslaaten, vermids hij, omtrent Amflel"dam oJ
cene nederlage hadt gedaan.- Doch de Wagtmeester hiel' op'
geantwoord hebbende: I ndien gij een dood/lage,. Illijt j moet
gij te meer mijn geYllngene b/ij"en; ik wil geene doodfl"gers lOOien loopen, bragt hem na /{oevorden, bij den Gdü..
verneUr f die hem voortS in hegtenis liet ~è~tell. Dewijl deeze"
op zijne ondervraagingen, zeer onvolkomene antwoorden be.
kwam, beiloot hij te fchrijven aan het Geregt van .Amfler~
dam, om te verneem en ; of zeker Oogmeester, JIIN HÊRlVIANsZ
genaamd ," d:lar of daar omtrent eenen doodfiag hadt gedaan.;
Het antwoord ," dat men aldaar van zulk een man ge ene kelt.
nis hadr, bragr den GOllvemeur op den inval, daar het gant..
fehe Land van de zamenzweering tegen Prins 1I111URITS ge"
wangde , of hij niet veelligr SLATIUS mogt wee zen • Jp wienll
lijf men onlangs vierduizend guldens hadt gezet. Men be...
fluot;, derh r. lven, hem Ol Holland te voeren. Met een: ge'.;;
Jeide van Ruiters bragt hem "de Wagtmeester IiLAlittw eerst
l<a 211'01 , daar hij zich !lruks , alzo hij ziekelijk was ,' te bed-t
de leiàe i met het aangezigt na den muur ,- zonder van l'emancl
te willen gezien worden , Wie hem a3nfprak, gaf 4ij geen of
kwaad befclJeià, Als 32nzienlijke perfoonen hem' het een or
ander vraagden, W~ zijn antwoord: " Wat hebt gij mij tei
" vraagelI , of wat behoeve ik u te antwoorden '{" Gij zijf
;, mi jn com peteme Regter niet. Als ik in Holland koome or
" daar zal men mij al te wel kennen," Van Zwol voerde
meu bern te fCQflep ua Amj!et'dam; alwaar hij dil1'l twàaltiJêri
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1tM

'3 6

SLATIUS. (HENRICUS)

van Maart 32nkwam. Nog dien zelfden dag wierdt hij aldaar
in zijn boerengewJat uitgetekend, alzo men hem terfl:ond herkende. De tekening, in het koper geëtst zijnde, wierdt de
Print, door KLAAS JANS ZOON VISSCHER, in " licht gegeeven,
met een Bijfchrift, w~ar in de Remonllranten fchamperlijk
gehekeld worden, als ware de zamenzweering uit hunncn boezem voorrgekoomen. '5 Anderendaags voerde men hem na
'5 Hage , alwaar, zo wel als te Al1Ijlerdal11 , veelen hem herlienden. Het verloopen van zijn bier hragt SLATIUS in deeze
zwaarigheid; 't welk, zeden, aanleiding heeft gegeeven tot
een fpreekwoord onder de drinkebroeders, die node hun gelag willende verloopen, daarom gewoon zijn te zeggen: Ik
wi t SLATIVS niet flagten. en mijn bier vcrioopcTi . Kort nQa
zijne komst op de Gevangenpoort, llortte SLATlUS in eelle
gevaarlijke ziekte. Veejen w:tren in het vermoeden, dat hij
vergif hadt ingeI:Omen. Doch, met het wijken der ziekte,
verdween dit vermcc:lcn.
Het misnoegen, bij SLf.1'IUS tegen de Remoullr:!.nten op ge~nt, volgJe hem tot in den Kerker. Over de zamen zweeri ng
o ndê r vra~g d zijnde, bekende hij niet Ilcgts alles, 't geei1 daar
o U1 tr ~llt door hem ve rri;;t was, maar wendde ook alles a~n,
'e geen dienen konde om de Regters te behan gen; voorgeevende , veel e verborgenheden, de Remon(1ranten betrelTendc , te
zullen aan den d:lg brengen, indien men ziju leeven wilde
fpaaren. Hij verkreeg daar op papier, pen en inkt, en zette
zich neder om tegen de Remonllranten te fchrijven; waar toe
h:j te meer wierdt aangezet, door de hoop op pardon, welke
mell hem in de oo gen liet fl:ld:eren, indien hij het Land tegen de Remon{rranten cenen goden diellSt wilde doen. Tot
zulk een oogmerk !telde hij nu in gefchrift zijne Klaar- Vert llog h , waar in hij de R "lTIOn!trallten met vuile verwen afID'alde , hun veelerlei kwaad te last leide, en elk e,men vermaande, van hun te wijken. Hier mede zogt hij de gunst
z:j(1er Regteren te wi nne n, van welke hij zich ze volkomen
verz ~kerd hieldt, dat hij, in het uitzig t op een fpoedig ontflag , aa n zijne lluisvro uw om an rl"re ' klcdercil en !èhoon
lijwaat zO!ld " om eerlijk te mogen thuis koomen. Zo Hijf
en fl:erk fprak hij daar van aan zijne HuisvrolI we, toen deezC!
vllr-
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verlof verworven hadt om hem te mogen bezoeken, dat zij
twijfelde, of zijne veelvuldige kwellingen hem het ver!lund
gekrenkt hadden. Ook vindt men aangetekend, dat de Voorzitter KROMHOUT de Huisvrouw van SLATlUS hardelijk bekeeven en fcherpelijk hadt overgehaald, om dat zij haar en man
de hoop ten leeven zogt te beneemen, door hem te verzekeren dat 'er geene waarfchijnlijkheid was om den dood te kunnen ontgaan.
De gegrondheid deezer vreeze bleek naa weinige dagen, op
den vierden Maij. toen SLATlUS , nevens nog diie gevangenen, de dood aangekondigd, en hij tot voorbereiding tot
denzelven wierdt vermaand: eene tijding, die hem te harder
viel, naar gelange dezelve onverwagt was. De Predikanten.
bij hem op de Voorpoort gezonden, om hem te troo sten en
te ll:erken, wierden met veel .fierheid en fchamperh cid van
hem bejegend. Als zij met hem wilden fpreeken over de belijdenis van zonden en de bekeering, wees hij hen van de
hand, zeggende, " dat hij zelve die dingen wel wist, en
" mogelijk beter dan zij; dat zij de luiden niet waren om
" hem zulks te zeggen, aangezien God, volgens hU1lne leere.
" wilde dat de menfchen kwaad deed en , ja hen daar toe
"dwong. Wilden ze van andere zaaken met hem fpreeken,
Den galltfchen nacht zogt hij met de
" hij was gereed."
Predikanten over de Godlijke Voorbefchikldng, Gods Regeering over het kwaad, met den aankleeve van dien, te redentwisten. Zelf zogt hij !laande te houden, dat het geooriofd
is, eenen Dwingeland te dooden.
lntus[chen fcheen bij SLATWS alle aandoening des Gewee.
tens niet ten eenemaale verll:ompt te zijn. Nog vóór zijnen
d:Ood !lelde hij in gefchrift, eene wederroep ing v:m 't geen
hij den Remonf1:ranten hadt ten 13ste geleid. Hij bergde het
rèhrifr, op een klein nukje pap:ers gefd,reeven. in eenen
pennerchagt, en deezen vervolgens in zijnen mond, vnn waar
llij, zullende na de RoBe gnan, zijner Hu isvrouwe , als zij
affchcid van hem nain ( zijnde z ijne beide handen gebonden)
o~der het kusf.:n, dien uit zijn en mond in den haaren bragt.
De HuisvrouW, den penn eCchagt gcwa3r wo r dend ~ , w is t
dien. met haaren neusdoek, denzelvell aan haare oogcn,
000000 3
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in 't afwisfehen V:ln haare traanen, aan den mond bren·
daar ui t te krijgen en behendig weg te floppen. De
ve' mlarde Remonf1:rantfehe Predikan t PA SSCH IE R DE HNE zag
en las het Gefchrifc nog dien zelfden avond. De I-liflofie.
fehri jvt'f G ER ARD BRANDT verhaalt, uit den mond van den
predikant B,\rTH OLOMiEC S PREVOSTl US te hebben gehoord,
hoe deeze het Schrilè meermaai en gezien, en, door vergelij.
king met @ llde n~ brieven van SLATl l' S, de volkomene overeen~
komst van febr ifc , van letter tot letter, hadt bevonden. Wij
Jwnnen niet l1aalnaten, het aanmerkelijk: fehrijven hier in tI;)
ll!sfehen. Van woord tot woord luide het aldus:
" Ik ond er;:zefehreven beken ne in mijne gevangkennisfe ge" fielt en gefehreven re hebben [ekere gefchriften tegens da
" Societeit der Remont1r!lnten en d~ !antfche Remonflrautfche
" faeke, doch verl<!aere oprechtelij k , [ulks van mij gedaen
" te fyll alleen uit vreeCe van quaedt traél:emcm en pijnigen;
~. ook 0 111 dat ik door Cul ke middelen roude befpeuren en
., )iel1, of ook bij de tegen woordige Regenten eenige com. , F~>(l e , medl'douge nhcit, bdeeftheit 1'11 berm hertigheit ware,
" er. of Iy als goede Medicijns meer de Îlek ten als de ou.
j, noofcie men fc helJ foeken weg te necmen. Edoch ik heb
" dc:Celve hev onden vol bedrogh, Cchalk heit, booóheit en tij" rannie. jllC voor luiden, op welke g31ltsch niet te vertrou,
" wen i' : aIrOD dat ik voor ge wis boude dat fy luiden, fOf)
~ , door haar onverHnndt als door haar boosheit , niet anders
~. ais in Hretlgh eit fnllt:n procedeeren , eerst tegens de Remon.
{hamen, en daer r:a tegens alle ~ndcre Seél:eu. Wil derhal.
" ven een ij -jer gebeden hehben fich bij tijdts te verfien en
f> uit defe LIlr.Jen te vertTekk ~n . Ik bidde ook een en ijgelij~, In?n , hooge en illege , bij de welke men mijne voor[chreve
~, ~ ch ;t f(en {oude willen gebrui ken tegens de Remollllranten,
~, deCelve niet ner. te eeemen, dan voor Schriften die tegen$ '
" de wadheit, om redenen als vooren , van mijn fyn geftelt:
~ , als gelovende dat het geJoilooft fy wrede Tijrannen, of
~ ) )uet redenen van hü ereil Ilreugen cours te direrteeren, of '
~, te verabufeeren. Dit htobbt! ik vrijwillig en uit mij felven
~, geCçhreven, bidJende alle Remollftramen, 't felve mijn doell
~~ teil pe$t~ te d!1iden, llae/llelltJij~ nIs fulks gedaen hebben~
~en de,
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de, om acn mijn exempel ( die nooit Geh heeft kannen inbeelden eenige behoudiilg van leeven ) te doen blij ken, dat
de boos heit bij dccfe Regenten fuo groot is, dat 'er gantsch
geen goede van is te verhoopen of te verwachten. In
's Gravenhage op de gevangenpoort. deren twede Mey.

" MDCXXIII.
"

HENRICUS SLATlUS:'

Toen SLATIUS op de Rolle van het Hof kwam, om , tIet
Vonnis des doods te h0.oren leezcn, verfcheen hij alilaar mèt
een gelaat, meer grommig en verlloon • dm hedees! ' of neerflagtig; met een fiuursch gezigt zag hij den Raadsheer aan.
Onder het leezen van het Vol1nis, hoorde men hem. met luider f1:emme, nu eens zeggen: Dat' s tl;U wa a,., ik heb dat
niet bekend; dan wederom: Dat heh ik zo niet heka d ; de
He;"en doen " e,. of en toe t/tur hUI'l11etJ zitJ: ' t ;s p;een
ju/litic, f1Joa " t;;rontJie. Sints eenigen l i j d hadt zich een
gerugt verfpreid , dar KOR NELlS GE ES T ERANUS en GER .\RDU S
VELSlUS • rwee gebannen R emonflrant(che Predi kanten, op den
maaltijd; ten huize van SLATIUS, boven vermeld, tegenwoordig geweest , waren, en op den goeden uitllag van den Prinfenmoord befcheid gedaan iladden. Hunne naamen , als zoda • •
nigen, !londen in het Vonnis van SLATJUS : Doch als hij de-zelve hoorde Jeezen , D a t is on wa ti ra{!. /ig , riep hij uit, met
'een oDtfleld gemoed: I k hrb d fl t niet beken d; ook zjfn ze
~er niet Jchuldig aan.
Zij h eb bm 't tJiet g cwcc/cn. Dij
andere ' pl2arzenhoorde men hem ze"gen, met opzi gt tot het
Vonnis': Daar float I'eel in dat tJiet waar is. Naa dat SLATlUS zijn Vonnis was voorgeleezen , wierdt zijn boekje, boven vermeld, de Klaar/;en/ende Fakkel betiteld, als een eer.
'f'oovend etz oproerig Lastetfclzrift, voor zijne oogen verfcheurd.
Straks Mer naa, op den vijfden lVIa ij , bragt men SLATJUS
na het Schavot, met twee Dienaars hand aan hand gcflo otcn,
zijne handen gebonden, en met het touw tusrehen de beel.en
door gehouden en verzekerd. uitgedoscht in cen donk er G ~a 
zegroen ge waat. hebbende het hoofd mer eenen hoed gedtdn.
:on een Bef om den hals. Met zulk een ollverzaagd gelaat
0 00000

4-

e~

'3 6

SLATlUS. (HENRICUS)

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

~n houding tradt hij Icn voorfchijn . al,lof hij alle vreeze des
tlood s hadde afticleid . Z:ch wendende tot de on;(land ers.
fprllk hij dezdven aan in d"ez~ woorden : " Eerlijke vroome
" burgers, hier ziet gij öien Hé. N I~I CUS SLATlUS , over welken
" men dus lang geroepen hecfe, die n men zo heert naage·
.' tragt, zo vervolgd , na wien s bloed men zo heeft gedorst.
" Al ziet gij mij in di t Spaallsch gcm:t(" (doelende op zij r.e
klceding ) " ik ben daarom nooit Sp J ~l1sch noch JeCui tsch in
" 't hart gewfest.
Ik ben z') f'J o(ld "cn man \)':)oit geweest •
• ' gelijk uit mij ,) Vonnis r.a! blijken. Ik heb altijd na gemaa.
JO tigàheiJ gerJagt,
en (i;~ gccnen, die Middelaars behoorden
.. te zijn, heblwn u ",: is d d, 't Js waar (ging hij voort)
.' dat ik ill clceze za~ k b~n ge!women en ingewikkeld, en 't
11' g ~el1 ik I1aH il1 mi ~da,ail heb> dnt , ho op tI., zal de goede
J ' God mij vcr,;e<.:vel 1•
boch, zijt verz èkerd, en gedel1k~
" 'cr mi bij, rilt Lrllld l'?ng t een groot'! plaag en !l:rnffe o ver
" ' t hool'il." Op Jecze w o,)rdcn boo!'de men zommigen uit
pet vo lk roep dl : W ii hIHipe" 11fC I1; anderen; lHen be/zoordç
,u l VI vier /Iu ,: 1"-,, te hO lt wetl. Den Predikan t Lh MOT I us,
aangeho uden ht hk'!'cle om op het Scbvot voor hem het Gebed te doen, w("cs hij va n de br, nd , met te zeggen, Ik ,zal
;,eif' hirMeii . '_'«en, voor 70 vet:'! mt::J niets, dat Jlaaf bidden
geieel{, ,a:l'1 hem };!lilde merken of booren, beno oren zommi.
gen hier uit, dat hij, zOlider annwi'piug V:IO , d~n Almag tigen,
~e E ellWÎ:!'1 '.!U is i ng etr ep.d~ n.
I Ta het zand gaande, en zijnen
)1ped t: .', lie f h t:b~t_;, d ~: weggewurp,'n, haalde hij uit zijnen zak
een vnilen new'dot: k, om danr medl! ge blind te worden. Doch
als de ,Sch erpregler hem eencu an d eil~lI, 'lit Ichooncr was, aa11.
poodt , :tak hij den l 1D[-n Wcdeillm cp, e,n bondt den ande..
Jeu von zi jne oogçJ). Daar op k!ièide hij; en ~!s hij zijne
peidc handcn " ,,' w ~ ini ~ o p b ~llr Je, met oogmerk om den doek.
diè hem een wcllJi g OVl! r G(!Jl mot:d hIng, om hoog te fchuiven .
rlee,;r d.:: ~cilc.?r\!g t ~ r ziinen IJa ;~ , til hic\lw hem , te gelij k 11l ~ t
fl et hoofd, de rcciHer:li l)d af , en ook bij l(:)!1s pe flinl,er. als
~ie Oeg(s a"l1 een lap \l e1s bleef h:.ngen
z,od ar.ig ecn tin de \Jadt H F NR1CLiS SLATlUS ; " een man,
,. (fctaijît n.,t\i'mT ) dien 'e a~n get'1l vcrfi:andt en andere gO(.
,. de gaven ombmk: fchrander van l;ocst, gladt Vall tong .
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.. (jledi~ van fiijl t niet ongeleerdt in 't fiuk der Heligie en
" anJere filcken: maar in al dit goed! -mengde (leb meer
" quaedts dat d'overhQndt nam, fynde feer brusk , wrevelach" tig, krnkkeelfiek, vinnig en wreedt van aerdt, gl"breeken,
" die hem dikwils ten monde en ter penne uitborften." 't
,Geen de Hilloriefchrijver verder meldt aangaande deezen man,
z .dIen wij, met zijne eigen woorden, hier verder inlasfchen.
'O, Hij
fiondt de haet veel meer ten dienst dan de liefde , en
,. fcheen meer bequaem om te twisten, en vijandtfc hap te
'Ot maeken en te voeden, dan om vrede of eendragilt te quee" ken, waer door hij niet alleen de Contraremonllranten mee.. nighmael met al te groote bitterheit van enkel gal en roedt
" bej-egende, llJaer ook eindelijk met de Remonfirar.ten over
" hoop rackte, en van een lidt tot een doorn wierdt in 'c
" lichaem der gemeene broe.derfchap, die hij ten laaste door
." de Confpiratie, haer 't onrecht wegefchreeven, naer 'c
" hene fiak, en fwaerlijk verwonde. 't Hadt ( dus vervolge
,t BRANDT) te vooren aen geen goede raedtsJuiden onthroo, . ken ., die hem tot Iijdtîaemheit en het all eggen van fommige
" gehrêeken, in goeden ernst en lOr meermaelen, hadden
"vermaent. Ook Coude hij nooit in 'e Landt fyn wed.erge.
,s. keert, bade hij niet liever fyn eigen fin (doch door noodt
., van armoede, foo hij verklaerde, geperst fy nde) willen
.. volgen, dan den raedt van Commige Remonl1ranten. Dus
"dien bande der Ordre loshreekende, Iloeg hij verkeerde
" weegen in, en raekte ten vuilen va l," Met hee v(,lgende
berigt van 's Mans Schriften befluit de Hilloriefchrijver de
KarakterCchets, " Men hielde hem niet alleen maeker te fyn
,. van den Gepredestineerden Brief, en van 'e We/hiddens
., Onderwijs, maer ook van andere fehriften, die naer oproer
" fûlnekten, en buiten ~ennisfe der R~monfiranten in 't hei.
t> melijk gedrukt fynde, van hun fao haest ~ls fe die faegen,
" fyn verfoeit en tegengefprooken, Van die foone was de
u Kristallijne SpiegeJ, de il'Iorgenwekker , en de Ktaer/icTt" tef! de Fakkel, alle pijlen uit Cyn koker voortgckoomen."
Het Lijk van SLATlUS wierdt, buiten 's Graa vmnage, digc
bij de Galg, op een Rad geleid, zijn hoofd op een Staak
gçLleld , en z;ijnc afgehouwen hand aan het Rad vastgenageld.
.
0 00000 5
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Hier lag het tot in den nacht lUsfchen den elfden en twaalfden Maij, wanneer zijne Weduw, niet kunnende verdraagen.
dat haars Mans iich'aam op Rad en Staak [en toon (1:2an en
vergaan lOude, geholpen van eenige vrienden, met meer dan
vrouwelijke kloekhartigheid, zijn lichaam met haare eigen
banden van het Rad eu '[ hoofd van den Staak nam, en 't een
en ander in een Kist van vuuren hout geleid hebbende, digt
bij den Geestbrug begroef, omtrent een fpit diep onder de
.aarde. Een Landman, vier dagen daar nan, dien akker ploegende, zonk zijn eene voet, terwijl hij een weinig ter zijde
van den Ploeg tradt, in de aarde, en befpeurde hij dat de
grond aldaar was omgewroet. In den waan dat hier veelligt
eenig geltolen goed verholen lag, begon hij te graaven; doclt
vondt, in ilede van 't geen hij zogt, den geknotten romp.
Van fchrik bevangen, loopt hij J1raks de Hofplaatze in, en
geeft 'er kennis van zijn wedervaaren. Het Geregt zondt hier
op frraks den Scherpregter na de aangeweezene plaats, doet
het Lijk van daar haaIen, en na bet Galgeveld op zijne voorgaande 'plaats brengen. Met dit alles was d~r Weduwe de
moed nog niet ontzonken. De donkerheid van cellen nacht
te baate neem ende , fielt zij haare handen nogmaals te werk,
tukt de rottende overblijfzeis van baaren Man, ten tweedemaale , van Rad en Staak, legt ze neder in eenen Schuit, en
voert ze, ondanks den geweldigen flank, welken ze uitwaas.
remden, door Leiden' na Warmond, en begroef ze voorts in
eenen Boomgaart , sgter een groot huis, alwaar ze bleeven
leggen , zonder ooit gevonden of agterhaald te zijn.
Zie

G. BRANDT, Hiflorie der Reformatie, en de Echte Stukken, bij hem

Qllngehaald.

~L EEN, een Schoutampt en Dorp, in het Landfchap Drentlle, onder het Dingfpil Zuidervelt. De Officier of Schout
daar van droeg, van ouds, den naam van Banner-Schultet.
Het Dorp legt ruim eene mijl, ten Noorden, van /{oevorden.
De Kerk en Predikant behooreu onder de Klasfis YlD Zuiden'elt.
SLeE-
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SLFEIVYK, bij anderen Sleet/wijk genaamd, ecne Ambagtsheerlijk heid en Dorp, in het gedeelte van Zuid 'J oHand, bij
.den naam van het Land van Altena bekend. lIet Regtsgebied , 't welk op eenige Roeden boven de vierhonderdachtëonegentig Morgens wordt begroot, !lrekt zich uit langs den
Noordlijken oever van de Merv~, fchuins tegenover de Stad
Gorinchem. Voor ruim anderhalve Eeuw moet dit DHl:rikt
zeer fchaars bewoond geweest zijn; men telde 'er toen !legts
negen Huizen. Eene Eeuw daar naa waren ze tot eenenzestig aangegroeid. De meeste deezer Huizen il:aan hier en
daar verCpreid. Van hier dat het Dorp zeer gering is. Het
heeft eene Kerk, welke rondom in digt geboomte !laat, en.
zo min als de Toren, VQn buiten niet kan gezien worden.
Ruim een vierendeel uur gaans hooger op, legt het Veer
.over de Rivier; welke aldaar tamelijk breed is. De overtogt
van Rijtuigen en paerderi geCchiedt met een Zeilpont. Bene
.Sterkte. de Muggtfchans genaamd, welke, in den SpaanCchen
Oorlog, hier plagt te leggen, is niet meer in weezeu.

SLICHTENHORST , (AREND VAN) een vermaard Hiil:oriekun.
dige en Regtsgeleerde der voorgaande Eeuwc, den beoeftènitaren der Vaderlandfche GeCchiedenisfen genoeg bekend. door
zlyne verraaling en vermeerdering der Hi!l:orie van Gelderland
van den geleerden JOHANNES ISAACUS PCNTANUS. De natuur
en bedoeling van 's Mans arbeid aan dit Werk, 't welk in
den Jaare 1653, te Art/hem, in folio ~edrukt wierdt, kan
uit den volgenden NcderduitCchen titel genoeg worden afgeleid. Dus luidt dezelve: Pierentw;ntig boeken van de Geltlersft: Gffchiedenisfen, "on '1 begin af vervolgt tot (JO N de
(4fzlllcring tle's Konings van SpflT/je; waar van 't eet/fe Deel
" erhandelt de land - hejchrijving,
GetroHen meerendeels
ui t de Latijnfche werken van den Heer Jolt. I!acus Ponta1l1iS; doch doorgaans verandert, verbetert, en met meer
dim ddehondert Iliellwe Hoofdflukken en andere nOûige bij~oedc's

aJleZjns v8r:ryol.
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'1:56 SLINGELAND, SLINGELAND, eGOVERD VAN) enz,
SLTNGELAND, eene Hooge Heerlij kheid in de Alblas(erwaard, bevattende, na genoeg, tweehonderd vijft ig Morgens
Lands, met onge veer twintig Huizen. Men vindt 'er geen
Kerkdorp, maar fl egts een Gehugc of Buurt, reeds in den
aanvang der Elfde Eemve, door Heer JAN VAN ARKEL gelligt.
Hij voegde daar nevens eene Kapel; die, egter, zedert bij'kans anderhalve Eeuw, nict meer in weezen is. De Opge.
zeetenen gaan in het nabuurig Dorp Gil!S(en - Nieuwkerk hunnen openbaar en Godsdienst oeffe;len. Men heeft hier merke.
lijken doorlogt , van wegen het Veer, welk men 'er op Go"illch:m aantreft.
SI.TNGELA ND, (GOVERD VAN) uit het vermaarde Dordreeht4
felle Geflagt van dien naam, bekleedde den post van Pen Go.
naris in zi jne Geboortef1:ad, en wierdt, meermaaIen , tot zeer
gewigti ge Sruatshand elingen gebruikt. Toen, in den Jaare
1653 , zeer hooggaande twisten en oneenigheden de Stad Enkhuizen beroerden, diende hij als middelaar, en bragt zeer
veel toe ter herf1:ellinge van de nlgemeene rust. Daarenboven
bekleedde hij meer dan éé n Gezantrehap na het Noorden,
als , in den Jaare 1655, in Zweeden, en, in den Jaare 1659,
in Zweeden en D~enemarkC11. In 't einde zijner dagen wierde
hij tot het gewigtig Ampt van Sekretaris van den Raad van
Staatc bevorderd. De Heer VAN SLTNGELAND overleedt in mer·
kelijk gevorderden ouderdom.
SUNGELAND, (PIETER VAN) een vermaard Nederlandseh
Kunstrchilder, gebooren te L eiden , op den twintigf1:en oao.
her des Jaars 1640' Zijns Vaders naam was I{ORNELTS PIETE !tSZOON VAN SLJNGELAND, en die van zijne Moeder TRYNTj .i VAN PJ LA NEN.
GEHARD DOU was zijn Leermeester, welken hij zo vlijtig naaflreefde; dat, eerlang, van hem het genl gt uitging, dat hij denzelve n niet üegts in de verkiezing
v;.n !tukken, maar zelf in de netheid van uitvoeringe bijkans
e~ e·' aar d {' . Zel f waren zommigen van oordeel, dat SLINGEL.'.ND , in eenige opzigten, zij nen Meester boven 't hoofd
w~s gewn sfen. Intusfchen zogt men, ' van deeze meerderheid,
de reden in het onbegrijpelijk geduld, welk hij aan zijne
KUl1~t-
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Kunst(lukken te koste leide. Men vindt aangeteker.d, dat hij
aan een enkel familiefl:uk drie jaaren bezig is geweest. Van
hier, dat van zijn penCeel niee zeer veele gewrogten voor han·
den zijn. Onze Kunfl:enaar was van een fiillen aart en deugd.
zaamen wandel. Met den roem daar van daalde hij ten gra·
ve, in de!! ouderdom van ruim eenenvijftig jaaren, op deo
zevenden November des Jaars 1691.

SLINGI!LAND, CSr:WON VAN) bekleedde den aanzienlijken pos~
van The[aurier Generaal, of Algemeenen Schatbewaarder vaO
de Veréénigde Nederlanden. Hij was gebooren in of omtrent
het Jaar 1663. Den ouderdom van vierënzestig jaaren hadt
hij reeds bereikt, wanneer het Raadpenfionarisampt van Hol.
land, opengevallen door het overlijden van den Heere ISAhK
VAN HOORNBEEK, aan hem wierdt opgedraagen. Als eelle bij.
:z.onderheid vindt men, wegens den Heer VAN SLINGELAND ~
aangetekend, dat de dag zijner beëediginge de eerfie maal was
dat hij in de Vergadering van Holland ver[cheen, welke hij
voorheen nimmer hadt bijgewoond. NIet langer dan negen
jaaren bekleedde de Heer VAN SLlNGELAND dit gewlglig Ampt.
Een onverwagte dood rukte hem uit dit leeven , op den eer.
fien December des Jaars 1136, in den goeden ouderdom van
bijkans drieënzeventig jaaren. Hij was eeu man van uitllee.
kende bekwaamheid tOt de onder[cheidene verrigtingcn zijner
bedieninge, vooral tOt de onderhandelingen met uitheemCche
Staatsdienaaren. Daarenboven muntte hij uit in de kennis va~
de belangen en bedoelingen der vreemde Mogendheden. De
Heer Raadpenfionaris liet cenen Zoon naa, GQVERD VAN SUN.
ÇELAND, die het ampt van Algemeenen Ontvanger over d~
Provincie van Holland bekleedde.

e.

SLOCHTEREN, een Dorp van de Provincie van Stad
Lande, in de Ommelanden, meer bepaaldelijk in het Kwar~
tier van Fil'elillgo gelegen. Het Dorp heeft zijne eigen Kerk
en Predikant, onder de Klasfis van Appingildam behoorende.
Sr.ooT ,
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SLOOT. (VOLKE1tT) SLOTEl't.
ot

SLOOT, (VOLKERT) tot Vollenh ove , Afgevaardigde van we..gen de Provincie Overtjsfel ter Vergaderinge van Hun Hoog
Mogende de Algemeene Staaten der Veréénigde Nederlanden;
was een der vierënrwintig Staatsleden , welke, in den Jaare'
1619, zich tot Regters over de Heeren JOHAN VAN OLDEN"BARNEVELD , ROMBOUT lIOOG~ R BEETS en HUGO DE GROOT lieten
gebru ik~ n.

SLOTEN, in Tang de acht(le onder de Steden van Frieslar.d.
in omtrek de kleinlte onder de elf Steden, welke men in dat
Gewest telt , doch treffelijker dan verfcheiden andere; door
haare neringrijkheid en welvaart 1 de gevolgen van den veel..
vIIIdigen doortogt van ginds en herwaarcs vaarende Schepen.
Stolen, de eenige Stad, welke men in 't Kwartier der Z el'enwOT/den aantrefr, legt in het ZuidwestJijk gedeelte der Provincie, niet verre van de Zuiderzee. In den omtrek der Stad
vindt men zeer veele laage landen. In voorgaande tijden wa·
ren dezelve van geringe waarde; zeden het aanleggen van
Polders en het ontlasten van 't overtollige water, heefe melJ
ze merkelijk verbeterd, en in vrugtbaare Weilanden veranderd.
Voorts heefe men nog veel water, in de nabunrfchap der
Stad, vooral ten Noorden van dezelve het vermaarde Slotel'J
1JJei1·.
Uit hetzelve loopt een water, de Ee genaamd, 'e
welk door en rondom de Stad loopt, en zich, bij de zo ge.
naamde Tnekezijl, in de Zuiderzee ontlast.
Het hif1:orisch gedeelte van de befchrijvinge deezer Staa le~
vert weinige bijzonderheden uit. Een tak van het alQud
Friesch adelijk Ge{]agt van HARINGSMA plagt hier het hoofd.
bewind te voeren; van waar het zich, in onderfcheiding van
een anderen tak, IIARING S~lA TOT SLOTEN liet noemen. Een
:Bastion, aan de Noordz ijde der Stad, Htlringsma - Schans
genaamd, is een overblijfzei der Sterkte of van het Kafleel.
welk het gemelde GeOagt hier bezat , en uit welk het, als
aan het hoofd der Scáie,'if1gel's geplaatst, de aan vallen der
Yelkoopel's te keer ging. Want nim den ongclllkldgen tweefpalt deezêr beide aanhangen, en de onl usten, welke dauï door
het Gewest fchokten en beroerden, heefe onze Stad rijklijl,
,haar deel gehad. Geduurende de oucenigheden tlIsli:hen de
C,I.
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Celderfchen, Saxifchen en Bourgondifchen, hieldt Sloten dEl

zijde der eerstgenoemden, en Jiende voor dezelven, langer
dan eenige andere Stad van het Gewest, tot eene fchuilplaatze. Eindelijk moest de Stad zich overgeeven aan de Bour_
gondiers, die dezelve geheel ontmantelden. Zij bleef in dien
toeibnd, tot in den Jaare ] 582, wanneer zij, op bevel van.
'5 Lands Staaten , van nieuws, verflerkt wierdt. Zes jaarell
daar llaa ware de Stad , door verraad, bijkans wederom iJl
'5 vijands handen gevallen. Zekere n a TTE SIIlLES, van Grouw,
hacit het ontwerp gefmeed, om een Schip met Soldaaten ia
<Ie Stad te brengen. Om zijnen toeleg te verbergen, warell
dezelve gedooken In een Schip, welk eenen bovenlast vam
ledige vaten voerde. Bij hadt tot medepligtige eenen PlEit.
LUPKES, van Tjerkgnnst. Het plan hieldt in, dat terwijl SI.
BLES de Soldaaten uit den fchuilhoek deedt ten voorfchijn treeden, en in den nacht op de burgers aanvallen, zijn makker,.
~all verfcheiden oorden der Stad. zoude brand aigten. De.
nacht van Jen dertien den iVJaij was toc de volvoering van dit
verraaderlijk bedrijf gefchikt. Het fpoedi g oprleeken van een
zwaaren f10rm verijdelde dit ontwerp. PIER LVPl{ES wierde
gevat, en naa dat hem het hoofd voor de voeten was geleid.
hetzelve, op het Noorder Bolwerk, op een Staak ten toon
geaeld.
De gedaante vnn Sloten is genoegzanm eijrond, hebbende
zijnen grootflen middellijn Zuid-, en Noordwaarts. Rondom de
Stad loopt een aarden Wal of Bolwerk , met fraaie Lindeboo_
men beplant, en kunnende tevens tot een vermaak lijken wan-.
del weg dienen. Op het nabuurig boomrijk G,74stl"rlfJl1r1, en
op de menigvuldige gedumig af- en aanvaarende Schepen.
heeft men, van daar, een zeer aangenaam gezigr. De Stalf
heeft vier Poorten, twee en twee bijkans recht tegen elkander over gelegen: twee Rijpoorten, de J('jcpoort en de Wijc..
Rele/poort, en twee Waterpoorten, de Sncr!cerpoo,.t en de
L emflerpoort. Eene breede Straat, loopende van de eene na
de andere der twee eerstgemelde Poorten, wordt van eent
breede Graft, cusfchen de beide Waterpoorten, bijk~ns recht~
}lOekig dooriileeden. Geene Openbaare Geb ouwen f1aan 'er,
.beh~lven het Sladshllii en de Kerk. Het eerae is een klein,
doclt
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doch zindelijk gebouw; het wierde, in den Jaate 1757, biJkans geheel vern ieuwd. In overoude tijden hade Sloten geene
Paroch iekerk, maàr flegr s eene Kapel, onderhoorig ;Jan ewee
nabuurige Dorpen, Wijdrel en TierkgtJflst. CUr\ERUS P Em1,
eerll:e en eenige Bi, f<.:hop van Leeuwf11 den, verhefce, in den
afloop der Zestiende Eeuwe, deeze Kapel tot eenc ljaroehie ..
kerk. en ll:elde '~r eeuen Pall:oor aan. De Kerk wierdt aan
]OANNES DEN DOOl'E R toegewijd. Volgens zommigen zouden
ook de Augustijner Monniken hier een K::rkje ge had hebben.
Ook fehij nt 'er, weleer, een Kommandeurfchap van de Duit~
fehe Orde geweest te zijn. De tegenwoordige Kerk, welke
door éénen Leeraar wordt bediend, die tevens Relnor van
het Latij:,fche School is, wierdt gebouwd in den Jaare 1ó47.
De T \lre n ll:aat boven op de Kerk, een weinig binnen den
Westlijken Gevel. VoortS praalt de Kerk, van binnen, met
een Orgel, en met de Wa penlchilden van verfcheiden per[oonen, uh aan denliike Ge[]agten, welke hier begraavell le~gen.
l3ehalven die der Hervormden, heeft men ook hier eene kleine Gemeente van Doopsgezinden, als mede cene St:llie vatJ
Roomsch - Katholij ken , in gemeeTifchap met die va!] Ballr ,
een Dorp in de nabuur(cÎla p gelegen. Volgens Olmvoi Vall
BUll H(10~ Mogende de ! leeren Staac('f] Generaal der Veréénigde Nederlanden, VJIl den Jaarc 1637, nade rhanll ,loor de
Heeren Sraaten van het Gewest bekrag tigd, beHaat de Regeering der St~d, zo als de eigen woo rden van het Ol: troo; I UÎden, ,. uit vier Burgemeesteren ende daa r en bo ven t w ~!e f
" perroncll aJs Gemeenslu idelJ ofre Vroedf.:happen, te weten
" de v if'r Blirgemcp.'teren nu in 'lien st 'lij nde, en(le d~ vier
" R a3óperfu:J'2 11 endl! de agt pel [.J 1' ê 11 lI it J e Bnq;r;rije voor
" deCI\!ll ~e1:,)re :' , r,dien 't f:lml~!i m~kell de twalei' Gemeens" lu iden (Jf Vroec:ch::ppcn."
S..;tUI , r: d! ik wij boven, in 't vo c;!.lijp ~n . u ~ntekeild en"
ontvangt mer);:.;li.j!(ell bloei van den g~!bdige l1 docmo;;t valt
Sch f! r ~n, UIt v"rCc,leÎilcn oo;den der Provincie , ::ls mede ui t
Gron:n \:erla!ld, welke dee;:e n, als den k()rri~elJ weg k :~ zèn ,
om O' h,r de Ldm;u r hunne rei ze n1 Ul'e:-:jifèl , GeN:; tan d
en H oI;,mti le V"t ,'oeren. V(leg dar.r nevens dec gt' :hdigcll
door vaart van Veerfch epen, Vlm verlCheiden Fdefche plaatzcll
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na het llraks geilOemde Dorp de Lemmer. e'n men zal nief
te veel rekenen, indiell men het getal der Vaartuigen, welke.
in de dru kfte tijden, zo door als om de Stad fchieten, zom.
tijds ; op ecn enkelen dag, op honderd begroote. Behalven
den bloei; wdkên deeze doortogt aanbrengt, heb~)en ook verfcheiden lngezec:enen hun benaan van den V:schv:mgst, waar
toe het nabij gel';é;en Slotermcir en andere wateren, overvloe'dige gelegenheid aan de hand geeven,
Zie Tegenw. Staat ~)an F,'iesland, cm
HOOmTrl l.TEN, Woordenboek.

SLOTE"i, eene Ambagtsheerlijkheid' en Dorp, in Amfle/!anrj,
ten Westen van de Stad .Amflerdam , en niet verre van het
Haarlemmermeir gelegen. De Ambagtsheetlijkheid beh oort aan
de gemelde Stad,. van welke het Dorp een groot uur gaami
ten Zuidwesien legt, in geen ongevalligen oord ,. midden in
het geboomte, aan den Sloter - Weg; en aan het ein ,l e eent:r
Vaart, de /(erkl'tlart genaamd, die met den RiogOoot v:m
het Sloterdijketmeir gemeenfchap heeft. Het Dorp is zeker'lijk een der ot/dllen in dit distrikt. Reeds omtrent het miJden der Elfde Eeuwe moet het in weezen geweest zijn , naar'dien men, op' het Jaar J063, van deszelfs Kapelle vindt ge ~
Vlag gemaakt.
De tegenwoordige Kerk plagt toegè~vijd te
ziJn aan den I-I. PANKIlAS, wiens hoofd, als een kostball'r' ge~
wijd OvcrblijfzcI, men voorgaf, aldaar in bewaaring te heb'ben. Men verhaalt, dàt de Priester, op· den feestdag van S
PANKRAS , invallende op den twaalfden Maij, den volke eeil
doodshoofd ptagt te verwollen , 'e welk hij zeide dat van den
H. PAN:mJlS te zijn, di'e gehouden wordt; ten tijde Val] den
Roomfchen Keizer DIOCLETIANUS', den Marteldood te htbbea
geleed en. Om de echtheid' des gewijden Overblijflels te (ha-ven, was hij gewoon, met luider Hemme en eene vertfGlIWCL
lijke houding, de volgende woorden uit te roepen: " 't en'
" is gheen Osfenhooft, 't en is gheen Paerdenhooft; ma er 't
;. is het heylighe hooft van Sinre Pancras ." De tegenwoor..dige Kerk van Slolen, hoewel ruim genoeg voor de Ke;kXXVII. DEE):...
P P P pp P
I~den ;,
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SLOTEN, SLCYfERDYK.
-------~-------------------

leden, pl~ gt veel grO:1ter te zijn, dan zij tegenwoordig Î3.
Teil tijl~C van J(eiz ~ r KAR EL DEN V was het Gebouw merkelijk vervallen, d,wc ouderdom. Om het get1igt wederom in
vruikban ren Haat te brengen, deeot de Keizer daar toe de
aRnwij zieg van de inkomrten van het Slotermeir. Geduurcnde
het belcg \'3n Amftadam, in den ] aa, e I S7 ~, toen het nog
Spa::nsch gez:nd was, nak hee Seaallèhe Krijgsvolk den brand
in het Kerkgeoouw. Sedere wederom herbouwd zijnde. pronkt
het met ecn vierkant Torentje , 't welk in een achtl\antigen
f!)iIS eind ige. Ter rechterzijde van den Pred ikrtoel, welke,
even als het Doopheft , van gebruind EkenhoUl zindel ijk gern ~ a:, t is, ziet men het geftoclte van den Ambagts hecr, welke
:ll to ~, s C:!ll der AmiterdnmCche Burgemeesteren is. Voor 'e
overige heeCe Slotm, 'e welk, in de eerlle jaarcn naa de vcr:lOdaing der Regeerin ge hier te Lande, lIlet Sioterdiik, in het
l(crkelij ke ver~enigJ was, ehans zjjnen eigen Predikant.
SI.OT ERDYK, een vermaaklijk Dorp, ongeveer een half uur
gaans teil \Vesten van Amflerdam, gelegen aan den Noordkant tc-gE n de Trek vaart, welke nn gemelde Swd na 11aorlew loop t, ell over welke, zo wel rijtu igen en pm:rden, als
me nfèhen , door midJe l van eell Scbou w , van J en T rekweg
na het Do rp gezet worden. Dikmaals. cn nog in den voo rleed en j~ a r e, heeft men in berJad genomen, om hier eenen
llru g over de V3art te leggen. Doch verCcheiden bedenkingeil hélJen, tot nog toe, het wt!rk doen ngterblijven, en za~
bet, om dezelve, waarfcbtjnlijk, nimmer tot flalld gebragt
,worden. S ,'ote;-dh /r is zeer zindel ijk bebouwd. M en vinde
'cr een goed geml Speelboven of kleine 13uitenplaatsjes, welkc, ne /en s de overige Hu izen, meestal in een hal ven kring
gebouwd , aan het Dorp een beva~lig aanzien geeven. Agter
het \)or p en de mee, te Speelhoven loopt een Water, de
Slachter genaam d·. 't welk zich in het Y .plagt te ontlasten.
<loor middd van een Sluis; doch dceze is, zedt:rt ecu goed:land j.3arcn, niet meer in weezen . Onder het Anil.el S/O/f n'
he~:)en wij rtds 3argemerkt, dat de Kerk van dae ell vnn
ons te ~(,l1 woordi l! Dorp door éénen Lecranr pia:;ten bediendte worden. De fchciding viel voor iu den ja:lfC 1613. De
eige.n.
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eigenlijke tijd der fiigti nge vnn de Stoter-dijker Kerk, die
thans met een vierkanten Toren, van een langen Spits gedekt ~
"oOizien Is, is /liet bekend. Uit een Larijnsch Opfchrift,
bo\'en den Predikilocl, in een zwarten Tafel geflelci , leert
men, dat het G eb0tlW , in den Jaare 1664. in zij ne tegenwoord ige gedaante wierdt gebragt. In het Nederduitsch luid;
het aldus.
TOT
l\lEERDER VER I-1EERLYKING VAN GOD
EN OEfFENING

VAN DEN WAARLYK HERVORMDEN
GODSDIENST
HEEFT

CORNELIS DE GRAEF ,
VRYHEER VAN ZUlDPOLSBROEK,

ell2!,

BURGEMEESTER EN RAAD DER STAD
A MSTERD1\i\I
AMDAGTSHEER VA N DIT EN ANDERE

DOR.lJEN ,
DE EZE KERK, DO OR DEN BRAND
VERWOEST , EN DOOR OUDERDOM
VERVALLEN ZYNDE, VAN DEN

GROND AF, DOEN HER BOUWEN EN \ -ERGROOTEN:

TOEN PRE DIKANT WAS
t ~~ GELB E RT

SLOOT
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SLOTERDYK,

SLOTERDYKERMEIR~

EN KERKl\1EESTERS
JAN KLAAS ZOON VAN DYK
EN
MAARTEN PIETERSZOON LYST.
JAN Vl\N NOORT
HEEFT DEN EERSTEN STEEN GELEGD.
IN 'T JAAR DES HEEREN lVIDCLXIV.

Op het Kerkhof, 't welk gedeeltelijk met blanmve Zark.
fieenen is gevloerd, ziet men, buiten aan het Kerkgebouw,
acht Grllfwmben; eenige van deeze behooren aan Amf1:erdamfcne 13urgers. In een Opfchrift van eene deez-er Begraafplaatzen , bevattende de OverblijfzeIs van JAN I{LAASZOON VA~
DYK, wordt deeze de Sligler de,. Krrke gen~emd: waarCchijnlijk om dat hij, ten tijde der vemieuwinge, volgens het boven aangehaalde verduirs chee Opfcbrif[ , een der KerkmeestereIl
was. Eindelijk teken en wij hier nog aan, dat men te Sloterdiik een Regthuis h~ e f(, 'r welk tevens tot eenen Herberg
~ient; het Haat aan den Haarlemmer Trekvaart, tege!Jover
bet Tolhek.
SLOTERDYKERME IR, ook we'! S!ot~ ,.mei,. geMamd, weleer
een zeer vischrijk lVleinje, fllsfch en de twee laalst beCchreevene Dorpen, Sloten en S/ot crdijk, ten Zuiden van den Haarlemmer Trekvaart. De VisCcherij in dit Mei rt je pLif2; t, bij
ouds, aan i30mm igen der bewoonGers van gemelde Dorpen ,
een goed befl:aan te geeven. Si n! s de vermindering da ar van ,
e.l op het voorbeeld vnu andere oorden, wierdt men te raRde, den \Vaterplas i!1 Land te vera ndere\1. lVIen wierde daar
toe a:mgell1oc'dif;rl door cic voegzaame gelegenhei d, om daar
mede te' voldoen :;:1Il den wensch van Amf1erdamCche welv rr arende Bnrj!,crs , veele van welke nu, in de J1abu u rCch ~ p der Slad ,.
huitenverbli jven zogtea. De eerl1e I'nd ijkiog gerchieddc in den
Jaarc 16-4+ Wel haast zag men den droog gemaakten gro\1d
met
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met Buiteflplaatzen, Tuinen en Boerenwootiiogen bedekt, en
elders he( Rundvee in vrngthare Velden graazen. Meer dan
eens ondervondt men hier doorbraakeu; doch verdreef telkens
het overgevloeide water. Sints een geruimen tijd heeft men,
van zulk eellen ramp, geen IetzeI gehad. Het Slote,-dijkertnei,' heeft zijn eigen beiluur, bfl:aande uit eenen Dijkgraaf
en twee Heemr~aden. Hun post is. den Ringdijk, Wegen en
Watertn te fchouwen, en voor de goede orde en veiligheid
van 't een en ander de vereischte zorge te draagen.
S L U r p w y IC, eene Amb:glsheerlijkheid en Dorp, In
het gedeelte van H ollan d, Rhijnlrmd genaamd, en grenzende aan het Waterfehap van tPoe ,-den. Ikt Amb3gt bevat
eene uitge!1rektheid van duizendvierënzevemig Morgens en
vijfhonderd Roeden gronds. Voor anderhalve Eeuw telde
men hier !leges drieë :ldertig Huizen. Tcgenwoordi s wordt
het getal op meer dan bond~rd begroot. Men vindt de red <:n
deezer verrn eerderinge io de Veenderijen, welke men hi..:.r
heeft a:mgele:d.
SLUIS, eelle Stad in Staats Plaflnrleren. omtrent drie uuren
van Bt ugge. aan een Water, het Zwin genaamd, welk haar
tot eene Haven verltràt en zich in de Noordzee ontlast. He:
dient tevens tot eene fche iding Vlm het naast ;!elegen L and
"an Kar/zand. Bij ouds was de S:a:.l bekend bij den naam
van L amminks - V iiet ; zij voerde dien nog in deu ]anre 133 I,
wanneer zij de eigendom was der Graaven V.\N N E,MOUIIS, uit
.Gumo van Ptaanderen gdlJrooten. flaaren te.genwoordigc.n
l1~am 5udecnde zij van de Sluis, hier aangeleid , ter ontlastinge van het binnenwater. 't welk. van tijd tot tijd, geweldige
overll:roomingen en fchade veroorzaakte.
Muis was v:ln ouds eene zeer vermaarde KoopfJ:ad, veel
vermaarder dan Middelburg of V/is(i17gen, welker welvaart en
bloei zints. het verval van Sluis eenen aanvang genomen hebben. Haare lange en brecde Haven, gevoegcl bij de hoedanigheid van de.rzelver legginge aa n de Noordzee . was 'er de
oorzaak van. Men wil, dat zij, ten tijde van haaren bloei.
w,el vijfhonderd Schepen konde bergen. Waarfchijnlijk .zal
Pppppp 3
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deeze wclvnart de reden geweest zijn , waarom de EngeIfchen , altoos nijdig tegen den bloei VUil andere Gewesten.
behnlven hun eigen, rceds in den Jaare 14°5, het beleg dkr
Stad ondernamen. Een vergiCtige Pijl, uit de Stad gefchooten, welke den Adm iraal, die het bevel ove: de belegering
voarde, eelle doodJijkc wonde toebragt, jaagde den belegeraaren zulk eenen fchrik Mn, dat zij v~n hlJnne onderneeming
afzngen, en in e ~ne fchandelij ke. vl ugt hun behoud zogten.
Sedert ber:oll dç- Koophandel eeni lJ zin~ te verloopen, zo door
de rampen des Oorlogs, I,]S inz on derheid ook, naa nat de
S/u ....óeMJflt·'. in Ot- omtrent het Jaa r 14-36 , in een geweldigen
Oproer, vernielende h~llden hadden gen 19cn aan verfcheiden
Paktm;zen in hunne Stad, toebchoorenJe aan Oosterlingrche
KO:.Jplieden, weike in dezd'le vee Ic lwstbanre goederen had.
cl::i1 oPi~.: n1g(,!J, doch, z c<k~t de fchade, door de plondering
ge;~\:d'-'ll , hUllnen handel na eld.:rs vcrJeidèn . Omtrent dien
~elf'.! en ti jd . doch een \Veini!~ ', rul:;(cr , hadden die van Stuis
eenen inval in Zeel.u,d ged:t~II, met n:liltn C op het Eiland
lf ;·.. lche.etI . Vli 'f"!iCII, 't welk toen lli.:t l;.eer dan een Dorp '
was, wierJ t door hen ll ltgep lonctcrd, e11 VOOrtS in brand ge.
Hoken. Voor:s hu n,jen ilroopcnclei1 CI1 vernielenden togt vervolg0îlde, Haken Zij 0 \'1'1' ;l:: n r.flm d plonderden en verW(Jest~en ve rfch~idell l Illl!andicne Dorpen, longs het {hand
v:n de Nool'du0 gelegen; do .h o,Wlloetten, eindelijk, bij
If. 'ijk o/, Z -e een zo kloeken tc;.;enfian d , dat zij zich genoodznakt vonden , het verder voor[z~tten d~s oprogts te lbaken,
en na (Ie pla3ts hU11ner woodllge te rug te lrecrcn . l\Ien wil
oat zij, bIj dil! gelegenheid , een aa nzièlllij1cen buit van fchepen. met goederen en ;;evnl1iCnCIl b (;'la~ ,jep , te Sluis binnen
flecptt!n.
Geduurendt! de onecllighed cn der IIodfc:hen en
Ka be 'ifl a u 'Wji: .~el1 , hieldt Sluis de zijde der eerstgenoemden,
e~l was de eenige Str.d , in dien oord , welke voor eenige
voornaame hoofden er leden dit!ns nallhangs tot eene fchuilplanrze Jiend\'. In den J au re 1492 haalde dit haar eene belegering op den halze, door Hertog ALIlRllGT VAN SAHN. De
f;tad wierdt te lande en te water inge(]ooten. ,en benaauwd.
Het Leger fiondt onder het bevel van den Hertog ze\ven,
!!l~ die , in eigen perfuol1, het beleg van he~ be!,iin tot het
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einde bijwoonde. P HlLIPS V,1N JlOURGO!mm, Hee r I'tm B~
"eren en Admiraal der Nederlanden, vo~rde het bev.!1 O'ier
de Vloot. Deeze was in Zeeland verzameld, en beltondt
uit drieënveertig OorlogÎchepen, dertig plr. tgebodemde Vaartuigen en dertien Hulken_ H ENDR IK DE VII, Koning van Engeland , hadt de Zeemagt met twaalf van zijne Schepen vermeel·derd. De gantÎche magt betlandt alzo uit ecnëmachtig ,
deels groote, deels kleine fch e-pen. PHILll'S, broeder des
Henogs van {{!ecve. veerde het bevel binnen. de Stad. Drie
jaaren geleeden hadt hij, in ' t VOOTlJÏ\zigt van een waar[chijl1lijk beleg, dezelve merkelijk verOerkt. Hevig wierdt de Stad
be[chooten, ZO wel van de waterzijde ali van den landkan t.
De Stadvoog_d bleef, van zijnen kant, \liet [chuldig, omtrent
het bieden van kloeken tegenOand; zo gelukkig n ~agde hij ,
in zijne poogingenter afbreuke van den vijand, dat hij, in
menigen aanval, denzelven zeer gevoelige neepen toebragt.
Dit deedt zij nen moed zo hoog ri jzen, dat hij aan geenerhande voorDagen tot verdf2g het oor wilde leenen , zelf niet
aan de vermaun ingen va n zijnen Vader ADOLF, die, met voordagt, uit Zeeland was overgekoomen, om lijnen Zoon tot
overgave te beweegen. Door een ongelukkig toeval, onzeker
of het door de bewerking der belegeraaren , oF door de onvoorzigtigheid der belegerden veroorzaakt ware, floeg , in de
maand September des bovengenoemden jaars, binnen de Stad,
de bra\ld in het Buskruid. Hier door ontfl:ondt zo aanmerkelijke fcllacIe , aan de Gebouwen en Vestingwerken , dat de
Stadvoogd , gcenen kans ziende tot verdere verdcediginge, zich
genoodzaakt vondt, met den vijand in onderhandeling te treeden. Voo r zich zelven en voor de zijnen bedong hij een
eerlijken uittogt. Naa een beleg van twee mannden, ging de
Stad op den dertien den OEl:ober over. Sluis hieldt de Spaan.
fchc zijde, tot in den Jaare 1584 , wanneer he t zich, in 't
niipen van d ~n nood, voor de Algemeen':! St3aten verkbr, rde.
Van te veel aangelegenheids, intl(.\fchen , was onze Stad, dan
dat de Spanjaards het verlies daar vun met onverfch illige
oogen konde n aam~ien . De tl ertog V~!'I PAR MA bevondt z:e:1,
in den Jaare 15 87 , met een Leger, in deezen oord. In d~
maand Junij {Joeg hij he t beleg om de Stad. Jonkheer ARENÜ
Pppppp 4VA N
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Inrus·
over,
en kwam ter ooren van den Grnave VAN U : :CESTER; die, in
aanmerking nel!mc:Jde het gewigt der Stad, en dat PARMA, in
eigen p ~ rroon , het bevel voerde over he,t beleg, den Stad"
voogd de belofte zondt van een ollverwijlden ondcrfbnd. 'l\n
zeifden oogmerke, en om den Hertog voor Sluis te doen op,
breeken, deed"n Prins MAURlTS en de Graaf VAN HOlliJ.l\LO
cenen inval in Brobr111t; doch alzo hunne tegenwoord igheid
elders wierdt vereischt, mislukte hun deeze toeleg, Terwijl
.de I-Lrtog VAN PARMA het beleg ijverig voortzette, kwam de
Graaf vaN LEIC~STER, uit El1ge!aJld , in Zcelo/'ld aan. Zijn
eer{le wuk was j het maaken van roc!1:\!1 om de Stad te ont~ect .~ n; midlerwjjl, D).et fchoone beloften, de belegerden op·
beur ~ nde, wel!,(t~ nu, door het ge w c!~ig fchie ten en het node,
ren des vîjaeds. in geene geri nge b l~:;Ja u lVdheid gebragt wa,
ren. Eindelijk vertoO:1de zich de Graaf VAN LEiCESTER , met
ze~tig fchepen, voor het S!uiJi:he Gal.
Doch al deeze omflag was loutere geveinsdheid , en het den Engelsman geen
ernst, om der bcnaauwde Vestinge met 'er daad te hulpc te
)women. Want, n2a een lrcn vertoeven, na 'Ol/e nd,' !;ezeild
z ijnde, deedt hij aldaar zi jne tro~pe n :;an land {lappen, en
Hok 'er mede na R/rll;J?enberg, van wao\' l'aRàlA hem na
(Jfiende deedtte rug wij k\è!} ; va:. wnar hij, eerlang, na Zec~
land wederkeerde, zon~ll'r iet z~u!{ . ljjks verrige te hebben:
terwijl hij, da ~ re:lbcvc n , de fi:ÎiulJ d(;r mislll:ue onderneelllinge fchoof op de l\:geUw :ne Staa,cn, als welke, naar zijn
voorgeeve!l, hem van volk en gel,! ,mvoJ l'rzien gelaaten had..
den. De Hertog VAN PAR;\l,\, intllsfchen, zct:e het beleg vaR
Sluis zo ijverig voort, dat hij, in 't begin van de ma~nd
AugllstijS, e;;ll !luk van den Vlal bemagtigd\!. Di: verfpreidde
zo veel fchriks door de Stad, dat Je b~l egerdcn, op den
vijfden der ~nsand, met den Spaa;lfchen Veldheer in onderhan.
deling çraden, een eerlijk verdrag met he:,) 1L:.\o:cn, en da
SC:ld Jan hem overgaven. Ondanks ziin flraks gemeld gedrag.
peeèt LElCESTl'R, nuaderh:md, de Bevelhebbers der Bezeu inge
tO t verantwoordinge oproepen. Deeze viel hun gemaklijk •

yAN GROENEYELI?
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1U\!enj~ kloeken uitval, groot ua deel aa n den Vij.l!ld.
fC ;ï Cll waa iJe het g~rugt der b l~kg erillge na Engeland
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.~n liep uit tot ou€ere der Vlootvoogd eu • welke zii, van hun·
l.en kant. bciChuldigden, van wegen wind en fi room, welke
beiden hun gUllflig waren, het omzet der Stad verzu imd te
hebben. Sluis bleef iu de magt der Spanjaarden, tot in het
begin der Zeventieude Eeuwe. Te weeten , Prins MAURITS.
in den Jaare 16°4, eenen inval in het Llmd van [(adzantl
gedaan, en aldaar eenige voordeelen behaald hebbende, wierde
nu te raade, ook op de Stad Sluis eenen kall& te waagen.
Ten dien einde verzekerde hij zich, vooraf, vnn twee Vaarten, de Z~lIte Vaan, en de Zoete Vaart, welke derwaarts
loopen. De Spaanfche Veldheer VEL AS co , die zich op den
weg na deeze Vaarten hadt verfchanst, zogt MAUnlTS in zijnen
loop te fluiten; doch hij wierdt geflagen, met verlies van
achthonderd man. Daarenboven verdreef MAURITS den vijand
uit verfcheiden verfchanzingen, ten westen van het Slu;[ch,
.Gllt gelegen. en floeg zich, vervolgens, tusfchen het Strand
ell de Stad, op drie plaatzen , neder. Uit een aantal Roeijers,
van den Markgraave AMBROSlUS SPINOLA, welke, uit de Stad,
tot den Scaatfchen Veldheer overliepen, ontving deeze berigt
.omtrent de inwendige gelegenheid van Sluis, onder andere,
dat 'er de leefwgt zeer fchanrs omkwam. Dit deedt MAURlTS
belluiten, om, door gebrek en uithongering, de Plaats tot
.overgave te noodzaaken. Om. evenwel, den fc bijn te vertoonen vnn het te werk fiellen van gewelddaadige middelen,'
gaf MAUlUTS bevel tot het houden van eene Vasten- en Bededag in het Leger; 't welk, volgens zijne gewoonte, altoos
een voorbode van gevaarlijke aanflagen was. Onder dit alles
kreeg ALBERTUS, Aardsherrog van Oostenrijk, de handen een
weinig ruimer, en zondt, diensvolgens, eene verfierking van
manfchap aan den Markgraave VAN SPINOLA, wiens neef,
AURELlO SPINOLA, binnen de Stad het bevel voerde, met last
om het ontzet Van Sluis te onderneemen. De twee grootfle
Veldheeren der Eeuwe beproefden nu, over en weder, hunne
kragten , doch met een ongelukkigen uitflag voor den Spanjaard, die, door de dapperheid der S!aatfche Knegten en het
beleid van MAURITS, hier eene aanmerkelijke neder lage leed!.
Gedllurellde dit alles was Sluis, door gebrek aan de meest
dringende leevensmiddelen, in de uiterlle engte gebragç. Bij
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verrotte krengen en an der onguur voed zei moesten veel en het
lee ven behouden. De bezettelingen , eindelijk, door hongersnood. tot het uiterlle gedreeven, en geene hoop hebbende op
omzet, gaven zich eindelijk, op den twintigflen Augustus des
boven gemelden jaars, over, volgens de voorwaarden van een
Verdrag , 't welk 's daags te voor en was getelt end. De Krijgs.
knegten, door vermoeij en is[en en gebrek ann mondkost uitgepUt, hrtdde n, bij den uittogt , meer het voorkoomen van ge.
raamten dan van mell[chen. Een goed aant al bezweek onder
den laSt der wapenen en pakkaadje. Prins MAURITS behaalde.
onder ~nd e re, hkr eenen buit vall zeventig Stukken Ge[chut
en tien Galeien. Veertienhonderd Turk[che Slaa ven, welke
de\!ze Vaa rr uigen bemanden, omvangen, bij deeze gelegenheid, h l~!J omflng. De Veldheer deedt ze na hun Vaderland
weder keerell, met oogmerk om, voor de Nederland[che Schepen, in die afgelegene Gewesten, eenen dies te meer onbelemmerdelJ Sch eepvaart en Koophandel te verwerven. 't Kali
Jliet uitblijven, of de vijand moest, eerlang, eenen aanf1ag
waagen, om de Stad Sluis te herwinnen. Men nam daar van
eene proef in den Jaare 1606, en bediende zich, ten dien
oogmerke, van zekeren DU TERRAIL , eellen Fran[chen balJing , doch thar.s in dienst der Spanjaarden. Deezc, verno·
men hebbende, dat de Wagthuizcn, geduurende de jongfl:e
belcgerilJg , aan de Oostzi jde der Stad, afgebrand, nog niet
bcrboU\vrt waren, en men 'er ook geene wagt hieldt, oordeelde hem den kans [choon te 11aal1, om. aan dien kant, het
dop.: wir zij'ler te wer k{teHeren te bereiken. In de maand Junij
des /.!('mfldcil jaars begnf hij zich dan d e rlV~\ ~rrs, met twualflw nd.'r,j mJll, cn zijnen weg genomen hebbende over het
ver,lrOi ,krn /, '<IJd Y a~1 I" N/unlt! , kwam hij 'cr behouden aan.
Or' den toeleg t ~ bep,mJfli gen , hadt Graaf F'l.E DE RI K VAN DEN
ll"TIG de meuggi llg gedaan, hem met nog meerdere magt te
z ~i lt~ n te hulFc k'.' omen, om, Ul het bemagti;;C!l van de Stad,
h et K:;.(l"d te belf',Qèrti1, KARE L VAN DER NOOT. Stedehouder
van P,;of,' Fl( ~, D l'R Il{ HEN R IK over V/,um ,ieren. voerde thans
h tt L'e'" TÏr J bin nen 1iiuis. Van eenigen vijandigen a:mflag , in
deezen oord, hlldt hij inderdaad d~ lucht gekrecgen, doch
oiet gerooken, dat men op Sluis. omringd :lIs het was van
eelle
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eC1:e menigte Wagthuizel1 en Schanzen, iets in den zin hadr.

Van hier dat de toeleg, in 't eerst" fcheen te Zi i li c~1 geluk.
!;en. Door middel van Petarden twee Valbr uggen en ééne
Poort zijnde lo,s gerprongen, wierdt 'er, in d~ binnenne
Pooft, een gat gemaakt, door den /lag, wijd gene·eg voor
twce m~n, om 'er tevens te kunnen door trekken. Intusfchen
wierdt 'er van binnen geene wagt gehouden. De Stadvoogd
VAN DER NOOT en de overige Bevelhebbers lagen in een gerusten /laap. De nHte, hier door ontfhan, was, gedreltelijk, het behoud der Stad. Immers de vijand, geene :wdere
gedagten voedende, of men was van het gevaar verwittigd,
en daarom op zijne hoede, befchouwde deeze fE ite als een
tcl,en d:!t men op zijne hoede was, en draalde dn1rom in het
aanrukken. Ecn gering, dus genaamd, toeval wrogt, van de
Ilndere zijde, mede om de aanvallers in hunnen loop te vertraagen. Het Uurwerk van de St~ds Klok wns o'.. ~ rw o lld e n t
en daar door van zijnen nel geraakt. Een gedeelte de r vij~l1 <lelijke Soldaaten, gelast om op een zeker bepaald uur, aan
eenen andere. oord der Stad, een loozen W:lpenkreet :lan te
regten , vrugtloos op het /laan van den Klok \Va g t~l1dc, bleef,
deswegcn, in gebreke, omtrent het gecven van het :l f~erpro.
ken zein. Terwijl de berpringcrs, van vrecz\! bevJngen,
draalden met zich te he(licnen van de gemaakte opening , om
door dezelve ter Stad ilJ te dringen, olltwanlue em ge Jèelte
tIer Bez ~ ttill gc, gew~kt door den fIng der Petarden. I-bIf gekleed en half gewapend begeeven deezc zich nraks na de gedreigde Poort. Door ecn onverrchoonlijken mi~fl:1g waren de
vii~ndcl i jke Pi~eniers hier voor aan gefch3ard; het geweldig
Cl:hieten, uit de Muskettcn van binnen deedt hen fpocdig te
rug deinzen; 't wClk, onder hunne fpitsbl'oeders, die op den
brug, buiten de Poort, fl:onden, znlk e6nen fchrik veroor.
zaakte, dat zij gez3ll1olltl ijk, in eene verhaaste vlugt, clkauJer
bijkans verdrongen. Midlerwijl kwam de Stadvoogd insgeiijks
[~n voorfchijn. Door een zo fpoedig uitgevoerd a:s gegeeven
bevel, gelukte het hem, het gcfchut dwars over (klJ brug te
doen losfèll, eu, onder de digt op een gepakte l:1er.igte , eelle
Il:hrikwekkcnde tlagling te veroorzaaken. Men wil d~t, bij
èeeze e;elegenheid. bijkans vijfhonderd Spanjaarden v.oor Sluit
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het ieeven lieten. De bezettelingelI der omleggende Schanzen.
door het,gerugt gewekt, deeden, daarenboven, een goed gedeelte
der aftrekkeIlde vijanden, in den afcogt, fneuvelen. Om voor
diergelijke onverhoedfche aanvallen niet meer bloot te lban,
deèdt men, zeden, voor de Poort van Sluis, eene Halve
Maan leggen. Tweemaaien deeden, federc, de Spanjaarden
eenen aanval op onzc Stad, tc weeten, in de Jaaren 1621 en
1626; ,duch telkens wndcr de bedoelde uitwerking. Van
eenen vcrraadt:rlijkell toeleg, in den jaare 1690 gefmeed,
door eellcn JAKOB MARTlNET, Oud - Schepcn van Sluis, om
de .) t ~ d aan den vijan d over te leveren, doch bij tijds ontdekt, en naar verdienlle g~ flr aft, hebben wij op 's Mans Artikel, Deel XXiI. bladz. 282, gewag gemaakt. Hoewel dus
de Stad Stu;;; , aan herhaalde ondcrneeming~n, het hoofj hadt
geh ,') oden en onverwinnelijk was gebleeven , te magtig was
vour haar de Franfche magt, in den Jaare 1747. om dezelve
te kunnen buiten houden. Stegt voorzien zijr.de van ma:, fchap,
en van alles, 't geen verder ter verdeediginge van eene Stad
vereischt wordt, gaf zij zich over, op d~n vijfden dag, naa
OOt de vijand zich voor haare muuren hadt vertoond. en zonder dat 'er een eenige fchoot gedaan was. Volgens het VerdJ'ag bleef de Bezettin;; krijgsgevangen, en wierdt, eerlang,
na Frtltdfl'ijl.: gevoerd. Naa het fluiten van den Vrede kwam
de Stad wederom aan de Algemeene Staaten , welke dezelvc,
tot heden toe, bezitten.
Op dit hif1:orisch berigt, zullen wij nu e~ne nadere befchrijving der Stad baten , volgen. Overeenkomr1:ig met de
~a n gd e genh"id der Plaatze, is SllIis van aanzienlijke Vestingwerken omringd. Tcn Westen vnn de Haven, tegenover de
Stad, leggen twee Werken, die, langs eelle Linie. gcmeenfchap hebben mer elkander. Het Noordlijkfte wordt KleinPas , het Zuidlijklte Groot - Pas genaamd. Het eerfte is cen
Hoornwerk , \/an eene dubbele Graft en Bedekten Weg om·
ringd. Op den hoek. bij de znmenkomst van den Zeedijk
nlCt den Bt!d ekten Weg, he~ft men een Rcduit opgeworpen.
Het Groot - Pas is een Kroon werk. 't welk door twee Halve
Maanen gedekt wordt. De Linie van gcmeenfchnp, tuSCChCll
dceze twee Werk~n, is met e~n Bolwerk en twee Ravelijnen

ver·

SLUIS.

'3 6

verllerkt. De Buitenwerken van het Groole - Pas zijn vam
groote uitgebreidheid; zij beOaan ongeveer zesëntwintig Morgens Lands. VOOrts heeft het Groote - Pas, langs eene Linie-,
Op den weg na
gemeenfc hap met het Fort S. Donnas.
Aardenburg legt de Schans de Kruisdijk, zonder Bolwerken,
doch van eene Graft omringd. De Vestingwerken, meer onmiddelijk aan en om de Stad gelegen, zijn de volgende. Aan
de Landzijde heefe men acht, en aan het Water de Zoute
vijf Bolwerken. IA de breede Graften, aan de Landzijde,
zijn zeven Ravelijnen, naar de zevlln Provin'cien genaamd:.
eene Halve Maan en drie Couvre faces. Aan de Zuidpoort
is eene dubbele Comrefcharp. Voor een der Bolwerken, de
TPest -Rattenj genaamd, legt een Werk, B ekaf genaamd;
met een Reduit daar in, en wat verder nog een ander Werkje, 't welk de Sluis van eenen Polder dekt. Een Werk, KlJkelet genaamd, dekt de OostIluis der Stad. VoortS kan Sluis,
door middel van het water, ongenaakbaar gemaakt worden,
vooral aan den Zuidkcnr. Daarenbo-ven wordt de Haven be ..
fchermd door een zwaar Ka ([eel , aan '[ welk men, eenijds',
zestien hooge en dikke Torens telde , doch die, op één
na, tot op zekere hoogte, zijn afgebroken, zo dat ze nll
voor Rondeclen doorgaan. Het Huis van den Gouverneur is'
tegen den overgebleevenen Toren aan gebouwd, op het Bin.
nenplein van het Kalleel. Uit eene der !{amers in den Toren
heeft men ecn fraai uitzigt over 't Zwin en in de Noordzee.
Onder de Torens heeft men uitmu il tende o verwelfde Kelders.:
Midden op het Plein vindt men eelle kllnllig gebouwden Re.
genbak, na welken, door middel Vlln Buizen, het water van'
de Gebouwen wordt afgeleid. Voor't overige is dit Plein
zeer ruim, en met geboomte fraai beplam.
Zonder de Vestingwe rken, is SIu;s, op zich z.elve> klein
van .omtrek. De gedaante is langwerpig , gelijket;de , eenig..
zins, na eene Halve Maan. De grootfte lt!ug te wurdt op:
driehonderdvijftig 2 de breedte op twee.holld.t!rd Roeden ge~
fchat. Md dit alles bellaat de Wal bijkans een uur gaans in
zijnen omtrek. Binnen d eez~ n legt zo veel W"iland bel1ooten.
dat 'er meer dan honderd Runderbeesten voed zeI kunnen vinden. Men heeft 'er drie Poorten: de Waterpoort, de Z.uid.
p oort
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poort en de Ketenpoort. Het getal der Huizen vinden wi j
op omtrent vierhonderd, dat der inwoondercn, buiten de Bezetting, op ongeveer twaalfhonderd begroot.
Onder de Openbaare Gebouwe n verdienen de volgende onze
opmerldng. Het St:tdshuis, naar den fmaak des tijds , in wel~
ken het ge!Hgt wierdt, een fierlijk Gebouw, !laat ~:1Il de
Markt. De Toren is van een zonderling maak zeI ; uit het
Dak van hetzelve rijzen verfcheiden kleine Torentjes. Onàer
het Stadsnuis is de Vleeschhal, en agter hetzelve tbat een
voornaame Herberg. Het Landshuis , een groot Gebouw,
fiaat ecn weinig binnen de rooijing der andere Huizen in de
Vrijllraat , en heeft , van vooren l • een ruim Plein, 't welk
met boomen is beplant. De Kelders, onder het Gebouw, dienen tot Gevanger. isfen. l\,lcn heeft 'er verfcheiden Magazijnen, welke d:;"ls tot bewaarplaa tzen van Buskruid , deels van
andere Krijgsnoodwendigheden dienen; zij fiaan op verfchci·
den plaatzen do or de Stad verfpreid. Twee Kerken, cen diel;fie der Hervormden, badt men voormaals te Sluis. De eene is
al voor lang afgebroken; de andere, van ouds aan den H.
JOANNES gewijd, wordt door twee Predikanten bediend.
Binllen dezelve, een taameJijk ruim Gebouw, ziet men een e melligce Rouww~pens, en ook verfcheiden fraaie Regraafplaatzcn
van aanzienli jke per[or.aadjen. Behalven de Nedcrduitfche,
hebben 'cr ook de Fran[che Gereformeerden eenen Leeraar ;
bij verrigc den predikdienst in een der Venr0kkell van het Gasthuis, op hoogen last tot eelle Godsdien ftige Vergaderplaatze
bekwnam gema::.l:r. Wijders heeft men 'er eelle Statie vall
Roomschgezillden. Drie Kloosters tcLle mell te Sluis, vóór
de invot;ring va'] UE'll meer gf'z uiverden GodsdÏ;'!!',st. Zij zijn
zeden vernie t i ~ d, en tot Magazijr,E'n en een Gasthu!s h r.kw:~:lm
gemaakt. Eir.J~li l k heeft men 'er ook een Rurger - We::,sbuis ;
in hetwelk , e;;:er. ook kinderen VJ n K rijf,sliedclJ, en van 'zulke Ouders, di~ geene bnrge rs g 2 wee~t zijn , WOrd(!ll opge.
voed, docb op ko',r en van de Armen - Dialwnie.
Van den eerti jds hloek n:k n Koophandel v~n Sluis hebben
wij reeds gefproken. De oorzaak van desz r lfs ve rval moet
gezogt worde n, deels in deo nai jver van andere Nederlandfche
Steden) deels ook in het verva l en dl.! opdrooging van de Ha.
ven,
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ven, door veelvuldige aanf1ibbering vcroorzaah: zo dat 'er
thans geene andere dan kleine binnenslands vaarende fchepen
kunnen binnen koomen. Voor het oog heeft de Haven een
treffelij k aanzieil, be!laande haare lengte eene uitgeflrektheid
van vijfh onderd, en haare breedte die van ongeveer tweehon_
derdvijftig voeten. Tegenwoordig bepaalt zich de handel der
Stad, genoegzaam, tot ver[chen en zouten Visch , welke
laatstgemelde zeer vermaard is. Ook gaat 'er eenige handel
om in Brandewijn, Genever en Graanen.
De Regeering der Stad bel1aat uit Baljuw, die door de AIgemeene Stnaten, voor zijn geheele leeven , midsg:tders uit
twee Burgemeesteren, die jaarlijks dool' de Afgevaardigden
van Hlln I-loog lVIogenden worden aangefield , als mede uii:
zeven Schepenen, die insgelijks jaarlijks, door de zelfde Afgevaardigden, vernieuwd of in hunne Amptcll bevestigd worden. Allen deeze is een Griffier, midsgatlers eenen Thef.1urier,
toegevoegd. De Raad van Staate houdt te Sluis een Ontvanger des Gemeene - Lands Middelen, over de St2d cn het
Land van den Frije, die te gelijk Olllvanger v~n den Vee r.
tigfien penning en van het Kollateraal is; voort s eenen Onrvanger van de Verpondingen, die te gelij k Ontvanger is van
de vier Grooten van ieder Gemet Lands, voor den Raad
van Plaatlderen; en nog ecnige andere bedienden. Daaren boven houdt 'er het Kollegie ter Admiraliteit in Zeeland cenen
Ontvanger en Kontra roIlcm van de inkoomende en u i tgaand~
.Regten. nevens eenige Kommizen tec R echerche.
SLYDRECHT, eene Ambagtsheerlij kheid en Docp, in Zuidholland, in de /llb/as!erwftllt'J. De Heerli jkheid is in drie
Ambagten olJder[c!Jeidcn, het eigenli jk Slijdredt , Naaldwijk
.en Lokhorst ; ieder van welke zijnen hij zonderen Ambsgtsheer
heeft. SlIjdrecht is het middenfia der drie A mb~gre n. 111
overonde tijden lag 'er nog een Sltjdreclzt , in dO) Groote
Waard, recht tegenover het tegenwoordige Dorp. De Kei k
van het oude Dorp !landt ter plaatze, alwaar thans hei lHe rwer - Dit p is, en wordt nog !Jet Kerkhof genoemd. Volgens
eene alollde Overlevering zouden twee ltlsters Jeeze Kerken
gebou wd hebben, waar van de eene veel pt'agt j~er was dan
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de andere. Die de pragtiglle Kerk hadt gebouwd, fmaalde'
geduurig op de geringheid van haars Zusters Kerk, welke',.
naar men wil, door den geest der VoorzeggitJge gedreeven,
plagt te zeggen: Mijn Kerk zal /laan, en znve Kerk MI
vergaan. In den gedugcen Watervl'oed van den Jaare 14~r,
zou deeze Voorzegging haare vervulling gekreegen hebbel1 ..
Reeds in eenen Brief van Keizer HEN DRIK DEN IV, van den
Jaare 1064, vindt men van het tegenwoordige Slijtirecht gewag gemaakt. De uitgellreklheid van ons Ambagt vrnden wij
niet afzonderlijk, maar wel die der drie gemelden te zamen
begroot: te w ceten, op twaalfhonderd negenëndertig MorgeI'fS
en vijrdg Roeden, in de Quohieren der Verpondingen; hoe..
wel het ~ in den OmOag van den Hoogendijk , voor veertien
Morgens minder draagt. In eene aloude Lijst vinden wij het
getal der Huizen op tweehonderdvijfemachtig begroot. In den
Jaare 1632 Ilonden 'er Oegts honderdvier Huizen.. Het tegenwoordige getal is ons niet gebleeken. Het Dorp Slijdrecht,
aan den E-loogendijk gelegen, is vrij wel betimmerd, met tamelijk
goede Boerenhuizen. Kerk en Toren zijn zeer oud. De
meeste inwooners hebben hun bellaan van het fnijden en droogen van Biezen, welke tot Matten van Stoelen gebruikt worden.
S.

MAARTENSPOLDER ,

gelegen

in het Markgraafrchap van'

Bergetl op den Zoom, niet verre van het aanzienlijk Vlek den
Oudenbo5ch , beHaat eene uitgellrektheid van zevenhonderdërtvijftig lVIorgens Lands. Men vindt 'er geen Dorp, en ook
gecne Kerk: weshal ven de Opgezeeten, deets in het Ilraks ge...
noemde Vlek, deels in de floeve , hunnen op'enbaaren Godsdienst moeten verri gten. Ook Ilaan de polderbewooners , in
lijf11raffdijli:c misdaaden, onder de Geregten der twee genocm'de Plaatzen. In burgerlijke zaaken, egter, hebben zij hunne
eigen regtso"ffen illg j zij wordt gehandhaafd door den Schout
van S. Berna rtl, en door vijf Schepenen, die. door de Ingelanden, uit de Polderlingen verkooren worden, en, gewoon-lijk, hun leeven lang, dkn post bekleeden. Voorts draagt S.
Maa rtenspolder zestienhonderdënvier Guldens en vier Stui'vers in de jaarliil.f'che Verpondingen.
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SMALLEN - J':ESTÈR - KONVENT, in het Frie[che Kwartiet Ooslergo, onder de Grietenij Smallingerland, ten Noorden van
het aanzielllljk Dorp' Bornbergum, ontleende zijnen naam van
de Rivier de Ee, welke hier zeer fm al was, of fl'egts eene
geringe breedte hadt. Van ouds was het ecne Abldij van Nonnen; die naar de Orde van den H. BENEDIKTUS leefden. De
gewijde Maagden' fionden onder I'laare ei'gen Prioots, die haar ..
uit naam der i\ bten; belluurden; met de magt om haar het
Wiel, dat wil zeggen, den Nonnenfluijer,- op tè zettefl~
VoortS is Smal/en - Eester - Konvent vermaard door eenë za·
inenkomst, welke, geduurende de oneenigheden der Schierino!
gen en Vetkoope1"~, tus[chen eenige GeiDagtigden van de Pro..
vinden Friesland en Groningen, aldaar gehouden wierdt;, oili
over de gemeene belangen te raadpleegen.
SMALLiNGUl.LANIY, e'eli'e' GtieterJij m Fr;erltind, olfder hét
KWártier van Oos/ergo, in tang de negende onder de GrietElnijen van dat Difirikt. Omtrent den oorfprong der benaamioge
is men het niet eens, gelijk het veehll gaat, ten aanz~en der
benaamiogen van landen en plaatzen, welke reeds- van ove~
oude tijden bekend geweest zijn. Toen de Turfgraaverij nog,
niet bekend was, immers ntet zo algemeen ats hederr tert dage in zwang ging, vondt metl,. in het Noordlijk en Oostli~1c
gedeelte der Grietenije, veele hooge moerasflge Veengronden.
De landen, daarentegen, aan den West- en Zuidkant ~ waren',
veelal, 13'il'g. Dit hadt ten gevolge, d-at dezelve; door het
afloopende Veenwater , meestal dras lagen, en dus, even min
gIs de niet omgonnene Vcenen, van weinig of geeft nut wa.
reu. Sint:!' den tijd dat men, ook in deezen oord, ziéh op
het turfgraaven heeft toegeleiu, heeft de' Grietenij eene veel
gunfliger gedaante aangenomen. Door het afgraaven der hooge
Veengronden, en lian het water een gcrege}Jell loop te geeven,
beeft men niet fleg!S van de verzending van den Turf :!3nmer..
kelijke voordeel en getrokken, maar ook dl! lange gronden in
voomefFdijke Bouw- en Weilanden veranderd. Het land 1 in..
[Li sfelIen , is 'er niet zeer zw~ar; vsn hier dat men 'er g!!~
noegzaa m geen ander Graan, dan Rogge, Haver en Boekweit'
pl:1nr. Ook wordt 'er !'log heden ten dage, ginds en eldetll'
XXViI. DE-EL.
Qqqqqq
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in de Grietenij, Turf geg raaven. Vischrijke wateren zijn 'cr
vrij tairijk. Ook wordt er veel hout geplant, waarom de
R ii dwe2c n , langs en onder den lommer van het Geboomte,
hier zeer verm3n]c lij l: z ijn. Geduurende de oncenigheden rus.
fehen de .'>chiel i fJge ri en Fetlto ope"s, was SrnfJl!iilgerland eell
huotdtooneel der vernielende burgertw isten. Zeven Dorpen
tel t men in d~e ze Grietenij: Oudega , Nijega, Op:inde,
r.,w tiel d" fi d : en l uide,'drachten , f(ot'lehem en Bornber.
gum. BehQ lven de Hervorm den, vindt men ook hkr een
goed gaal Doopsgezinden.
SMA LLEG ANGE, een vervallen Huis, in Z eelanrl, op het
E iJaJ d , "" i beJ'pl,md, niet verre van het Dorp ](Ioetinge. In
den Jaare 15ÓO wierd t het, door cen zwanren brand, genoeg·
zaam geheel vernield. Hoewel men het 7 zeden, wederom
he' ft opgebouwd, is het thans geheel vervallen, en genoeg·
za.. m verrlweetJen. Het Huis behoorde aan het Gefl agt van
den vermaard lèl) Kronijkrchrijver van Zeeland , onz eker., egter, of h'otZèl ve den nsam daar van olllieend, of het Gefligi
naar zijnen naam genoemd hebbe.

SM ':TlDS, (JOANNES) gebooren re Nijmegen) in den Jaare
1596 , was eeu der geleerdfle mannen van zijnen tijd, als zijn.
de ~ro ndig bedreeven iu vcrCchei den ta1:ken va!1 menfèhelijl:e
W~ctt!llrch~ppen. Wijsbegeerte) Godgeleerdheid, I-liO:orrekunde
in '[ a1,'.emeen, en de VaderiandCche Oudhede n in 't bijzou.
der. Daaienboven hadt hij zo veel werks gemaakt van de
lleo('ff.:,c inge van vreemde t ~a l en, cia t van hem geruigd wordt ~
tin hij tien oncierfchcidcne Cpra akc lI gcr.oe:;zaum magti g was,
,om, zo niet in het fpreekeil, althans in bet leezcn van boe·
k~ n, van dezelve zich te kunnen bedienen. Eëhalvcn het
,L L'eraaramrt, on ,jer de [-l en 'ormden , welk hij , in zijne Ge.
boo lellad, hekleedde, was hem ook nldaar de post van Hoogleer aar opgedraagen, ' Onder andere \Vèrkcn, bij 's Mans leevens in 't lieht ~egeeVt'n , zijn vooral verm8ard zi jne Antiqui.
l ates NO'l1' '' rJiflg f l'ljeJ , ook onder den titel van T hefa/iru< A r..
liq :, • i ll s S'n , l iu. ' liJ , jive PinficOrJ,eCfJ den f-lil1orid, U!;digcll'
bek~d.
SMI!T1IJS overleedt in den Jaare 165 I , llaahweild~
cellell
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een en Zoon, insgelijks JOi\ ~NES genaamd; \9'elke vervofgeM
door den druk heefc gemeen gemankt, ee~ kleine Kr01Jijk van
.NiJI/tegen; voor het meerengedeelce door zijnen Vader op'"
gefield, doch vervolgens door hem zeIven hl O'rd~ gehrngt el1
voltOoid, onder den titel~. eh,rof/ijk flafl de oude Stadt deT
B:Uavie,eni W(JOI' in (nl'vcT!S dil Rcfchrijving vûn Nijmegen)
de cerfle oo;fpronle van deze f(JIlden, de achtbare oiJdheit
"on dez ~ St,ldl, de voortrrflljk/icit " fm harll priVilegien, en
d~ yoornaamfle gefchiedmi'Ien van de 'Vorige cel/wen kOr/elii/(
"er toont worden.

Zie

WITTE,

Diarium.

SMELT. lJlj deezen naam is h~kcfld, vooral in de ProvIncie Zee/and, een klein dun Vischje ,. veelal dor en niet zeer
fInaaklijk , en 'c welk" gevolglijk" gerbge opm'erking t oudd
verdienen, indien het nret ware, om de zonderlinge wijzelf
op welke het gevangen wordt. Dit gefehiedt niet in het W2'"
ter, gelijk ren aanzien van alle andere foorten van Vist"ciléh
plaars heeft, maar in het drooge Serandz:md. Men heefe n:!tmelijk; vooral op het Zeeuwfche Eiland Walcheren, de' gl!_
woonre , om rn den Naazomer de droog geioopene Srranàcri
te fpitten m· t eelle fpade, of ook wel van eenen Ptoeg ticl1
daar toe re hedienen. Str~k5 ziet men eene' zO' groote menig..
te van de gemeld:! Vrschjës tcn voorfchijn koomen, dar 'ef
eene menigte handen noodig is oni dezelve bij een te z áme~
Jen, Is men daar mede' nict fpoedig genoeg gereed, de JHeil)ff
diertJes wee een , met hunne fcherpe kopjes, wer haast wederom in het zand te krnipcn, en zich voorts onzigthaar ret
maakcn. Deeze zouderlinge Visfcherij wordt mer reden aalt.
gemerkt als nier een van de minne van Zeelands lanJvermal.
ken. Het volgende Klinkdicht, wdk wij in het ll/tJlcke red
Arcadia van den Heere MATTHEUS GflRGON nantreffen i op
deeze bijzonderheid {jaande , za!, vertrouwen wij, den teezef
niet onaangenaam zijn.

S. r.J1CHfEL, êen fort, in Staars Opper- Gelc!er/tmd, regerr"
he! J::.i:lar,dje de Waard, omtrent honderdvijfdg RocàcnJ

OVi!
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van de Stad Penlo. ~an ce overzijde der Maau. Het Fort
is 'er zeer klein, als zijnde flegts van eene enkele Graft om.
ringd, en bevanende niet meer dan drie Woonhuizen. behalven het Wagthuis en eenige weinige Kazernen. Het heeft
geer e afzondfrlijke Krijgsbezetting. Uit Venlo trekt dagelijb
derwaarts eenige manfchap, onder het bevel van eenen Onderolfieier. De Kommandeur van fuak" genaem<le Vestinge voert
ool~ hier het opperbevel.
" Zwijg ottde beuzeleeuw van zeven wonderheden t '
" Stil Memfis; roem niet meer. grootCpreekend Griekenland':
" 'k Zie duizend wonderen aan Walchrens Dijk en Strand;.., Het Land wordt hier tot Zee) de Zee tot C,"hoone Steden~
" De VreeHldling !bat verrukt, waar dat hij richt zijn Cchreden •

,. Men vangt hier Visch te paard, Illen grijpt die met de hand~
't Ploegijzer is ons net; men vischt hier in het land,;
" De fpaê verrast den Smelt, die wegCchiet na beneden.,
,~

" Waar ziet men wonderen zo wonderlijk als dit?
,~ Men zet geen netten uit, maar ploegt en graaft en Cpit ;:
" Zoo haalt men Visfchen uü den droogen grond van onder~
" Spaait Landman, ploeg ~ en werpt het Kooren in de Voor;
» De Smelt fpringt voor ons op in 'L zandig kouter - fpoor.
" Zoo baart een kleine Vis eh 't vermaaklijkst wereld- wonder."
Zie

M. Gt\R GON ,

Wa/eh • ./1rkaáia.

SMID, (JAN JANSZOON) w:lS een der agtenswaardige aanzien'.
liike Am!l:erdamCehe burgers, die goederen, vrijheid en l~eveQ
in de waagfehaal Heiden, om, naar de infpraak van hun Geweet en , den Allerhoogflen te dienen, Maar de regelmaat der
meer gezuiverde leerbegrippen, aangaande de waarheden des.
Christlijken Godsdiensts. Elders hL:bben wij reeds vcrOag gedaan van de verrigtingen van REINI ER KANT en ~.i\U P,!' N S J AKOJlSZOON REAAL, om het openbaar prediken der H.:rvvrmclt::ll
ti
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te bewerken. J. . N J,\l~SZOON SMID was ~ hier in , hun medeflander , en vinden wij zijnen naam vermeld. nevens die van
XOllNELIS WII.LEM'ZOON JIOO FT en deszelfs Dogter A/\GT of
AAGJE KORNELIS HOOFT, on der de zulken , welke, op ZOI1dag, den cencntwintigfien Julij .des Jaars 1566, bij het Huis
,te Kleef, eveu buiten lIall11em , onder het gebied des Beeren
VAN BREDERODE , de openbaare prediking hebben bijgewoond,
zijnde de tweede, welke, tot dien tijd lOe, in Holland ge.
houden was.
.,Zie J. WAGENAAR , Refchr. WJn Amfl·

SMms, (LUDOLF ) door zijne Schatkamer tier Net/er/antl{che Oudheden, deu lalldzaaten 't over be'kend, was geboortig te Groningen, alwaar hij, op den dertienden J ulij des
Jaars 1649, het eerlte leevenslicht aanrchouwde. Tot de beoeffellillg der Weerenfchappen, door zijne Ouders, ~ijnde opgeleid, bepaalde hij zich tàt de Geneeskunde. Om hier in
de nood ige vorderingen re verkrijgen , hoarde hij eerst de
Hoogleeraars in zijne Geboorrefiad, en bezogr, ver volgens,
de Hoogefchoolen van Praneker en Leiden. Aldus beklom
hij den trap Van het Me~rerrchap, en om nuttig te zijn VOOI'
hem .zelven en voor zijne natulIrgenooten, zette hij zich neder
in zijne Vaderltad. Geduurende den tijd, in welken SMIDS de
werkdaadige Geneeskunde oeffèndc , veranderde hij van Gods.
dienilige belijdenisfe; van de Gez inre der Room ~chgezillden.
onder welke hij gebooren en opgevoed was. ging hij tot de
Gemeenfchap der Hervormden over. Dit viel voor in dell
Jaare 1682. Niet lang daar nu, 't zij dan in den Jaare 1684.
of in 1685, veranderde SMIDS van woonpJaatze; hij vertrok
na dmflerdam, met oogmerk om 'er. insgelijks de Genees4
kunde te oeffl!nen, zo als hij ook, tot zijnen dood roe, heefe
gedaan. Reeds van zijne vroege jeugd hadt SMIDS blijken
vertoond van zijne zucht ' en gefchikrheid tot de Dichrkunde.
In zijnen opgroeienden ouderdom, ~n terwijl hij zijne kundigheden ten besee zijner kranke medemenfchen aanwendde, gaf
hij 'er, van tijd toJ tijd, eenige proeven van. De omgang
!;\let KUllstbroederen I te Alliflerdam, wekte dceze zucht, en
Q qqqqq 3
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lJegcn hij, zims hij, in die Stad, zijn verbJijr h~dt gevestigd,
;Zich op de Dichtkund~ meer el) meer toe t~ It'ggen. De
wrljgt d;lar van waren verreheide:l Tuoneelf1:ukken; onder "":!~
J{e een der meest bekenden is zijn Kom'ar/ij'l, als hetwelk,
leer veele mnaJen, ten Amftenbmfchell Tooneele wierdt gevoerd, Daarenboven fchreef SiHIDS, in Nedcrduitsch Onrijm,
een Cll1'o1lijk van her Oor/ogend Eli/'opa, en vervaardigde
eene uirga '/e van VALENTYNS V :;rtaalillg der Werken vlm
Qvirlius , met uitvoerige aantekeningen door hem verrijkt.
!\,Is ;ichrijver van de Schatkamer der Nede,Iand!che Oudhe{ien hebben wij onzen Diehtkundigen Artz reeds doen ken.
J]en, Behalven die alles zijn ook nog ecnige Latijl1fche Werk.
jes Vil11 hem voorhanden. Lu DOLF SMI us overleede, te Ai11jlerda1fj, op den :zevenden lVlaij des }1ars 1720. Zo veel ons
bekend is, heefe hij , bij zijne twee Huisvronwen, MARI4
lM'4RG.1RE;TA ALTING,l en ANNA DE GROOT, geen.;l kinderen
Vl!rwekt, imml!rs niets p:jagelaaten.
SMOUTlUS, (ADRlAaN JORISZOON ) was een dier onrustige
J{erkleeraaren, welke, door hunne on':erdraagza~mheid en beJlloeizucht met zaaken van Slaat en Rcgeeringe, hunnen ge·
wijden post ontluisteren, en danr do or , bij de onbedaglzaamen, de Orde zelve tot ontere verfirekken. Wegens's Mans
geboorte en opvoeding bez inen wij g~en vast beCcheid. Al·
leen is ons gebleekcn, dJt bij, vóór het Jaar 16I~, het
Leeraaramp~ ppd er de Hervormden heeft bekleed, in hee Dorp
Roon, in ZQidholJand. Niet zeer lang fchijnt hij aldaar het
{lredikarnpt bediend te heboen. Althans, onzeker om welke
reden, hadt hij die f1:alldplulltS verlaalcn, en was hij, zeden.
in geenen vastell dienst zijnde, door den vermaarden Rott€r~
ijamfchen Leera~r !l.OR·NELWS GESE L!US , die zo wcl de Fran·
fehe als de Nederquitfche Gemeente bediende, Ier zijner hul.
pe aangenomen, In hc', gemelde, jaar ;~rcoollde hij ~ldaar em
blijk van ~ijneafkeerigheid van de Remonftramen, in zijn~
weigering , om, op bevel van de Ovei"hcU der Stad, met
~en predikant NIKOLAAS GREVINKHOVEN in een gefpre l{ te m:e. .
den ~ tot bevorderinge van goed verltand en wr verefE:llioge

d~r
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's Mans doorgaande handelwij !.e , was deeze weigering, naardien hij, in flc d~ van de Kerkbre uk , in die rij den, Ie hee.
len, de [eheuring uit alle zijne vermogens zogt te verwi iden;
waar toe hij zich in verfch eideo afgezonderde Vergaderif' l'.en
van Contraremonf1:ramen liet gebruiken, om dezelven te g ~ n
de andersdenkenden op te zetten.
Onder dit alles hieldt zich 51110UTIUS uiet te vreden t met
zi jnen ijver alleen bij monde bot t ~ vieren. Hij ilelde in ne·
fehri fl zeI,er Werk, 't l'een hij, vervolgens, met eenen Opdragt aan 's L ands Sf3:ltcn, door den druk getnl-en ma? kte.
Zeer kwalijk. evenwel, belnvam hem dit fchriiv"n ~ Hueda.
nig '5 Lmlds Hooge M~:.; t cn over de natuur en Ilrek!( j- f\ des
bedoelden Werks o ordeelden, en wat den Schrijver de ' wpgcll
wedervoer, vindcn wij vermeld in een Bdluit der H ~ , r ::n
Staatc:1 van I-lol/fmd en TFestfriesland. Ier gelegel:heid van
hetzelve genomen. op den twi m ig(len JuIij des Jaars 1613.
Om meer dan eene reden vinden wij gera3den, dil l3e'1dt
bier in te Iasrchen. V(ln woord tot woord luilh Let al,'us :
"Opening gedaen wef(!lJde, cl:;t eenen Adriaell J orisfuon
" Smout hem ondet1l:acn hadt te maeken en ll e B de H eeren
.. Staeten van Hollandt en Westvrieslandt te dediceren [<!ker
" boek, geinrituleert SCHR!FTUURLYK JA. (lf de Lee' pu,'lnl,
" die huiden ten dage in ge/clzil gelt'oHe n worden. het .ron.
,. dame fl t der j r:eligheir raeken , of l1;et, ende dat [00 wel
,. in de de (~ica!ie als in veelt! plaellen bij het voorfeide b l)ek ,
" direél: ~ t elijk tegens \'erfchei d~ refolurien van de f-lt~e r e n
" Sta eten , brieven van haere Ed. Mog. Gecommitteerde Rae" den, ook met kennelijlre ollw n ~ rhejt, ja tot [editie en op" roerigheit gearbeidt wordt ~ ook dat het felve boek uÎr be" geven is, niet tegcll[lae nde den aucheur van dien bij Bur" gemeesteren en R egeerd crcn van Rottcr,lam (daar hij woont)
.. 't felve verboden was. Is in deliberatie gcltit, wat dien" (lelijk voor den lande en de fllsce van d ien in de vuori"eiJe
" [aeke behoorde granen te word en, waerop gedeliberêert
f, [ynde is verfl:!en, dat de voor!èhreve .\driaen ~. mou[ br0' [chrevcn [oude worden ceti(!llS Saterdagh, den twimi gllLu
" dêr maendt, op dat derelve in de volle Vergaderi ng ge$) hoon
lJlldc, daer nac in de [aeke gedacn mog,ht wo rden
Q q q q Cl q 4
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[ulks als voor den dieust der I.andlm bevonden foude wor,
" den te behooren. Dienval)!:ende den vporfchr evt!n AJriae1l
JI Smout befchreven en in de Vergadering gehoor~ fynde, is
,J na deliberatie gerefolveert, hem in de Vergadering te ver.' klaeren, Elat de Heeren Staeten met fyne v~orgef1:elde red.;" nen tegens de contraventie van h~ere refolutie, en het be" vel van Burgemeest(~ren van Rotterdal!) , aen hem dien con" farm gedaen, niet en fyn g conremeert , dat niettemin d~
p' Refolutie ten principaalen is uitgellelt, tot de naefle Verga" dering, en geordonneer~ J dat hjj bii provifie binnen vier
" daegen eerstkomende hem fal inilelJen binnen d.e fiede van
,. 's Gravefande, en uit de vrijhelt van defel ve ll~de hem nie~
" te mogen begeven, voor dat in de n~efle Vergaderinge op
" , fyne faeke fal wefen gedi~pol1eert; alles op arbitrale cor" reétie J tef dispofiLie v~n de Gecommitteerde ~aeden; di~
" daer toe, en op 't naekomen van defe Refolutie ernfte" lijk zijn gelast." Zijn verblijf te 's Gravefand,1! J in het bo~
vengemelde BeOuit van 's Lands Staaten , bij voorraad aange.
weezen , wierdt, zedert, in eene foort van b~lIingfchap vel"
llnderd, en hem het vertrekken van daar llrengelijk verboo".
den , De vermaarde Amllerdamfche Burgemeester KORNEqs
rIETERSZOON HOOFT, op het boven gemelde Gefchrift van
6MOUTlUS doelende, vraagt ergens, Of men wet eeni!ten

u

I

Schrijver zoude ku,.nen (/(lr/wijzcn, rlie ;n /(IS/eren en Jchel{ien hij hem zou konnen h,1fl/en?

Ondanks het {heng verbod, om de Vrijheid van 's ÇraveJande niet te mogen verlnaten, fchijm SMOUTIUS hetzelve niet
zeer lang ontzien te hebben. Waarfchijnlijk roeiden zommige
rredikanteu van Amflerdmn hier onder, Deeze ~ hem aan.
merken de als een man, die voor de zui verheid der lierVOrlllpe leere ijverde en waakte, bragten hem, nu en dan, op den
PredikIloei , in de gemelde Stad, alwaar het getal der Remonarantsgezinden thans geenzins gering was, en, diens vol,get)s. een man als SMOUTlUS , om dezelve te beftrijden , van
veejen vuuriglijk verlangd wierdt •
. Omtrent den zelfden tijd, 't was in den laare 1617, raakte
fM OUT lUS in gefchil met den boven gemelden NIKOLAAS GIU!.:~~NJ'HOVf.N, Predikant te ROllerdll!1l, en de gevoelens der
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Remonflr:mten toegedaan. SMOUTIUS gaf tegen hem een b oekje in 't licht ,in de Latijnfche taal gefch reeven, waar in hij
61l.F.VINKHOVEN zo fchamper overhaalde, en zo zwr. are be{èhuldigingen te laste leide, dat de Kelkenraad zich de zaak
zijns Leeraars aantrok, en den befchuldiger bij 's Lands St:Jaten aanldaagde; die voortS het betluit namen, den Advokaat
Fiskaal Ie geJasten, " het bocksken van 5moUlius op te foe;, ken, doer uit te trekken 't geen hij vinden foud e argerlijk.
,. en ten laste van Niclaes te wefen gefielt, 't felve hier (ter
n Vergaderinge van Holland) te vel'loonen, om daer naer,
" daer op nllerder gelet fynde, gedaen te werden naer be,. hooren." Doch dit betluit hadt geen gevolg. Want SMOUTIUS, die zich, zo als boven gezegd is , thans te Am/lerda 7n
onthieldt, hadt zo veel gunst gevonden bij de Regeering, dat
deeze hem het burgerregt fchonk, en voorts weigerde toe te
laaten, dat de Fiskaal, in haare "Scad, iets tegen hem zoude
onde,rneemen, of hem voor eenen anderelI Regtbank trekken.
Hierom verdeedigde zich GREVINKHOVEN, in een Latijnsch
Verweerfchrift, tegen SMOUTIUS , waar in hij hem verl'cheiden
zaakente laste )eide, onder anderen zijne meesteragtige en
willekeurige handelwijze, gebleeken in het onderzoek van zekeren aankoomenden Leeraar te Sc!lieda~n, welken hi J , hehalven de zevenëndertig Artikelen der N ederlandfche Confesfie, DOg zeventien Artikelen, op eigen gezag, voorleide, met
last om dezelve toe te aemmen en te ondertekenen, onder bepreiging , om, bij weigering, van den predikfioel te zullen
geweerd worden. De meeste deez.er Artikelen handelden over
de Godlijke Voorbefchi kklng, met den 2ankleeve van dien;
in een van welke Artikelen hij zich aldus uitdrukte: " Alle
" bewegingen en deeden, of werken der mcnfcheli jke wille,
" en alle fàeken, 1)rn door een eeuwigen en onveranderlijken
u raedt of befluit Godts, te vooren foo verordineert en be" paelt om te gefchieden, gelijk fe nu in der tij dt gefchie.
,. den:' Behalven deeze ontmoette men 'er drie Artikelen.
~lÏt welke men mag afleiden, weike hoogvliegende gedagten
,SMOUTIUS , aangaande het regt der Kerke en der Kerkelijken.
voede. Zij waren van deezen inhoud:
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" Het regt om de Kerkdienaars te eeroepen koomt aan de
Kerk toe.
" Het uiter{[e oordeel. om Kerkelijke zaaken of verfchil.. len, voornaal1lelijk de Leere betrcffènue, te bepaal en , koome
,. der Kerke roe; en de ordre vercischt, dat de geenen, die
.' dit oordeel zullen ontwerpen en uit[preeken, van de Kerk
" behoorlij k daal' toe worden verkooren.
" De Kerk heeft magt om buiten toe!1:emming der Mllgi., (!raat de Kerkelijke tucht te oeffenen in alle graaden, zelf
" ook over de Magiflranten."
Hoewd, gel ijk wij bov en hebben aangem~rkt, de Predikant
SMOUTlDS, ondanks het bevel van 's Lands Hooge Magtcn,
zijn verblijf te 's Gravefonde ontloopen, en, door de Regeering van At:1fierdam , tegen de regtsvervolgingen elders in
fc hut en fcherm was genomen, hadt hij, evenwd, den moed
niet , om, zonder vourafgaand verlof, te rug te kc,: ren na
Rotterdaill, waar uit hij zo goed als gebannen was. In "de
la:ustgemeldc Stad woonde, in den Jaare I (i 18, de Moeder
van S~lOUT!US, hoog van j ~aren , en aangetast van eene verzwakking, welke een aanfhand einde des lee vens dreigde •
.Hierom we:lschte hij haai' te bezoeken en in haar uitedie bij
te (laaN. Om daar toe verl(jf te bekoomen, vervoegde hij
zidÎ, in de m,land Augustus des gemelden jaars, met een
Verzoel,;chrifc aan 's Lands Staateo , in de niet o,ngegronde
onderfieiling o,p een gunllig antwoord, vermits hem niet onbekend was, dat de zU,lkeu, welke in de begrippen van SMOU'f1l,l'5 !londen, het oor der Hooge Vergaderinge hadden, ten
minne beter dan voor etlijke ja~:'etJ aldaar gezien waren. Zijn
verw~g ting was niet ijdel. De Staaten van Holland , naa alvoorens de Heereu van Rotterdam geboord te hebben, [chol1ken hem veriof, zich geduurende den tijd van veertien dagen, in gemelde Stad, te mogen ophouden, om zijne oude
en 'zw:! 1;ke l\loed~r te bezoeken, en in haare z wa l~heid te vernoosten; mits van zijne aankomst kennis geevende aan I-leeren, Burgemeesteren , en dezelve ocloovende, zich, in hunne
Stad,,- Clit, zedig en gernst te zullen gedraagen, zonder, in
eenigerlei opzigt, iets ~~ doeu of te onderneemen , 't geen ~ot
ftoornisfe van de rust der Stad zoude kunnen dienen. Verder
be"
'1
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behelsde het BeOuit en Vorlof van 's Lands Staaten , dat in·
gevalle 6;1lOtJTJUS, om de aanhoudende krankheid zijner Moe.
der, langer dan de toegezeide veertien dagen, binnen Rotterd rl lJl zonde moeten verweven, hij, om een langer verblijf,
{l~n I-Ieeren Bnrgemeesteren zoude moeten verzoeken; welken
het wierde aanbevolen. daar omerent zodanig te handelen, als
zi j met de rust en goede orde, en alzo mee het belang hunner Stad, meest overeenkomilig zouden oordeelen.
Aangemoedigd door zulk een beD uit , wierdt SMOUTIUS "
eerlang , te raade, nog eenen verderen flap te waagen. Terwijl hem het boven(laande was vergund; was de Regeering
van Rotterdam, althans voor het meerengedeelte , nog op de
zijde de r Remonfiranten. llij de verandering der Wethouderfchap, die kort daar naa voorviel , kwamen 'er anders denkenden op het Kusfen. Van deeze gunfiige_ gelegenheid van zaaken oordeelde SMOUTIU S zich te moeten bedieren , om onthellen te wordcn van het Verbod, waar onder hij lag , om
op het grondgebied van Schieland, zo min als b:nnen de Steden Rotterdam en Utrecht, geenen voet te mogen zetten,
zonder verlof der Staaten en der Regeeringen van de gemelde
Steden. Bij een Verzoekfchriü, in de maand November des
Jaars 1618, ter Vergaderinge van H olland ingeleverd. verkreeg hij ontflag van dit verbod. Hij verkreeg nog meer.
Daar het fchrijvenen llirgeeven van boeken, ter oorzaake
van zijn boven vermeld Schriftuurlijk Ja, hem verbooden
was, wierdt ook dit belll1 it ingetrokken, onder voorwaarde
nogthans , dat zijne Schriften moesten gefleld worden in eene
zedige orde. en overeenkomfiig' met de Plakaaten, op het
fchrijven en verfpreiJen van boeken uicgegeeven. Ook maakte
;S ~1 oü T JUS , in het Vcrzoekfchrift, welk hij, ter deezer gelegenheid, inleverde , gewag van zekerer. voorQag , welken hij •
.op het aar.fiaande Nationaale Sijllode, voorneemens was te
doen, tot heil der Kerke, en verzagt . des wegen , bij voor~
raad, .om eenige belaoning. Doch, hoewel hem brieven van
voarfchrijvinge, Mn de Politijke en Kerkelijke Afgevaardigden
van HolIfIIld op het Sijnode, verleend wierden . om met de,:elve, over zijnen voorllag • te handelen, zijn verzoek om
Yer~eldi n~ wierdt in bedenking gehouden, tOt dat men zoude
v~r.
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verfiaan hebben, welke vrugt zIjn voordragt op het Sijnode
zoude hebben uitgewerkt. Van · hoedanigen aart, illtusièhen,
deeze voorllag w.ure, of WJl.t dezelve behelsde, is ons niet
gebleeken.
Van nu af aan namen de zanken van SMOUTIVS een gun1liger keer. Niet alleen mogt hij nu, door het gantCche Land,
reizen en trekken, w.erwaarts hij wilde, maar hij wierdt,
daarenboven, in de maand September des Jaars 1620, tot
vasten Predikant te Al1Ijlcrdam beroepen. Nu meende hij,
aan zijnen ijver en bemoeizucht, den losCen teugel te mogen
vieren. Van 's Mans wijze van doen en prediken zullen wij
eenige voorbeelden aanhaaien , en het aan den Leezer overlaaten, om zijn Karakter te beoordeelen.
Ot Is bekerjd, hoe men te .dmflerdam, naa het houden van
bet Dordrc.chlfche Sij node, eerlang tot gemaatigdheid begon
over te hellen, en lieden in de Reg.eering gebragt wierden,
die eellen afkeer hadden van geweetensdwang, maar, daarentegen, eene uitgebreide verdraagzaamheid aanmerkten, beha 1ven derzelver overeenkomst met de leere des Euangeliums,
als eene hoofJvereischte tot den bloei en welvaart van hunne
Stad. In den Jaare 16z:2 hadt men drie Raaden verkoozen,
twee van welke, de Heeren GElJRT DIRRSZOON VAN BEUNiNGEN en ANORiES llieReR, der gemaatigdheid openlijk waren toegedaan. hlle de vier Burgemeesteren waren mannen van bekemle ue[çheidenheid. Ook vondt men 'er eenigen in Schepensuank, welken de zelfde naam naaging. . Dij veelen onder
de Burgerij eu Gemeente baarde dit een algemeen genoegen.
Doch verfi:heiden Stads Predikanten dagten 'er anders over;
met veel ijvers voeren ze uit, van den predikfioel, tegen de
opgaande gemantigdheid en de denkwijze der Reg~l1Ien. SMOU.
TIUS muntte inzonderheid hier in uit.
Niet lang naa de aanftelling der boven gemekle Regenten, verfroutte hij zich, om
openlijk van den KanzeI zich in deeze bewoordingen te laalen hooren: " 't Is beklaagelijk ( dus fprak hi j) dat men in
" zaaken van zulk een gewigt, als het verkiezen van Magi..
" firaaten, zo blindeling toetast, en daar zo Iigteli jk over
" heen loopt, zonder den mond des Heeren" (hier mede
bedoelde hij de pr~djkanten) I' eens raad t~ vral/gen. E en
" goe4
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" goed Maginraat" (dus ging hij voort) " moet drie deug" den hebben; wijsheid, kloekmoedigheid om iets door te
.. dringen, en godvrugtigheid. BARNEVELD" (dus luidde
's Mans oordeel) " was wel wijs genoeg, maar hij was niet
" doordringende: hij was te Ilap, en liet zich ligtelijk ver" hinderen, door tusfchenkoomende zaaken, en zag te zeer
" hier of daar op. SPINOLA" (de Spaanfche Veldheer) " is
. t fcherpzinnig en doordringende genoeg; maar het ombreek(
, hem aan Godvreezendheid. Maar" (dus belloot hij) " in
, zijne Doorlucqtigheid, Prins MI\URITS, zijn deeze drie zaa..
I ken bij een, en zo moeten alle Magiflraaten zijn; daar 'be" hooren de Kiezers op te letten."
Van wegen de gefleldheid der tijden, liet men den Leeraar
thans ongemoeid; gelijk ook, toen hij, in zekere Leerrede,
in de maand Januarij des Jaars 1626, de oorzaak van 's Lands
plaagen hade toegefchreeven aan het dringen van lieden in de
Regeering, welke, zefde hij, het PallsdélllJ waren toegedaan.
en tevens de Staaten befchuldigd, om dat zij Schepen na RQ,helle hadden gezonden, toe onderdrukkinge, zo als hij zeide, van de waare Gereformeerde Religie. Met het laad1.e
hade de Prediker het oog op de Zeemngt, vo.Jgens een Ver.
drag, aan LODEWYK DEN XIII ter hulpe gezonden, welko
voortS gebruikt wierdt tot het beleg van Rochelle , welke Stad
thans nog in de handen der Hugenooten of Franfche Gerefo!.
meerden was.
Op een anderen üjd, ter gelegenheid van eenen Biddag .
welke gehouden wierdt op den eerflen Augustus des Ja:us
16z9, moest SMOUT lUS den dienst verrigtcll ill de Oude Kerk.
Thans den KanzeI beklommen hebbende, maakte de Prediker
zich fchuldig aan onverdraagelijke onbefcheidenheden. Zie hier
daar van eenige /laaien. Met hee aangezigt gewend na Burgemeesters gefl:oelte, in 'e welk thans zaten de Schout Dr.
JAN TEN GROOTENHUIS, en de Burgcmeesteren JAN KORNEIISq
ZOON GEELVINK, ABRAHAM BOOM, A:>:TO,,"Y OETGENS VAN WA.
VEIlEN en Dr. ANDRIES llICKl!R GERRITSZOON, en zijne flemmt
verheffi!nde, fprak hij dezelve in deezer voege a3n: " Gij
" zijt de oorzaak met uwe proceduren (maatregels en hande.
n lingen) dat God almagtig den vijand op de Veluwe heefe
,. doeu
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" doen koomen. Men legt den lulden misdaad te last;
" maar mogten zij eens. als befchuldigers en befchuldigden,
_". tegen elkander gehoord worden, dan zou men bevinden.
" wie eigenlijk fchuld hadt. Gij age ons Ie kleill en te
" gering. dan dat gij met ons Correspondentie zoudt houden
" (ons raadpleegen ). - Men houdt ons voor Koot jongens. ,i Gij houdt 2:0 veel van u zelven , als of gij alleen iets Ie'
", zeggen hade. Men leent zijne ooren veel liever a:1I1 een
" hoop Poëeten, Oraleurs (Redenaars), Juristen (Regtsge" leerden), Politijken ( Staatkundigen) dan aan ons. Dit is
"verkeerd. Zij haaIen hunne dingen uit Redevoeringen, uit
" de Keizerlijke Reglen, enz. Wij zeggen blooleli}k. d~
JJ Beere zegt hel.
Wij hebben Gods Woord: hoort, der~
" halven , wat wij u zeggen. Wij zijn uwe Herders; wij
" zullen u anders niet zeggen dan de waarheid. Wee den

" afvalligen, die zOlJder mij raadflaagen, Jefata XXX. " Herfteit dan de geenen, die ons zo trouw geweest zijn;
" herllelt de geenen, die gij ontfchuuerd hebt. Volgt niet
t, naa de voet flappen van REHABEAM, die den jongfien Raad
" fielde boven den ouden." Voorts zich wendende tal de
Vergadering in 't algemeen, voer hij Uil, onder andere, in
de volgende befiraflingen: " Wij (Predikanten) belgen 't ons <}
" dat gij ons niet gekend heb I. Ik voor mij beIge mij, dal
" gij mij niet gekend hebt. Gij hebt, met uw klaagen in
" den Hage, uwe Heeren ' getergd, zo dat zij zich tegen u
JJ I :efleld hebben.
Ik weet wel ( ging hij VOOrt) dat u al
,,"Nat veel gevergd is; maar gij moest tot ons gek o~me ll'
" zijn: wij zouden bij uwe \Vethouders gegaan, en hun hUll" ne misOagen aangcweezen hebben." Voorts verklaarde hij .'
" dat de Predikanten menig Vertoog aan Burgemeesteren ge" daan hadden; gelijk ook aan den Prinfe, toen z ijne Door.
" luchtigheid, lautfleiijk, zich binnen Amfierdam bevondt.
" Maar (voegde hij ' er nevens) wat was het? Men agtte het
"niet. Men Doeg het in den wind:' De Predi ker beGoot
zijne hefiraffende redevoering met de woorden: [(o l'to m , ZIJ
hebben allen legen ons (Kerkleeraars ) gezOli Jigd J Y f1tl dm
11Iinflen lol den meestel) &Je.

'3 6

SlVIOUTIUS. (ADRIAAN JORISZOON)

t't

Behalven de onbefchaamdhcid, welke in dusdanig prediken
doorf1raslde, was het, bovendien , van eene zeer gevaarlijke
firekkinge , en konde, Iigtclijk, opl1and onder de Gemeente,
tegen haare Stads Regeering, ten gevolge hebben. Reden genoeg voorwaar. voor llurgemcesteren, om den Kerkleeraar ,
. in zijnen hollenden loop, te beteugelen. SMOUTlUS wierdt dan
ten Stadshuize ontbooden, en hem door de Heeren aangezegd
" dat zij eenige aantekeningen gehouden hadden van zijne
,. laatfle Biddags -predikatie, welke hun grootlijlts mishaagd
" hadden; doch voor zo veel zij hem niet onverhoord wil" den veroordeelen, op hem begeerden, dat hij hun zijne
" Predikatie, zo na mogelijk opgef1cld, gelijk hij deZelve
" hade ui rgefproken, aan hun zoude overleveren, om door
" vergelijking van hunne aantekeningen met zijn Opflel" te
" verneemen, of zij zijne woorden ook in eenen anderén
" zin, dan door hem bedoeld was, hadden opgevat." 1n't
eerst fcheen SMOUTIUS in twijfel te hangen, omtrent het geen
hem te doen fiondt. Eindelijk weigerde hij regelrecht om
aan de begeerte der Hecren te voldoen. Zijne reden was
" dat hij de Heeren niet konde believen, zonder vooraf des"wegen kennis te hebben gegeeven aan den Ker kenraad;
" welken hiî, diensvolgens, verzogt te mogen verwhtigen
,. van 't geen hem wedervaaren w~s." Hier t'J e verlof beo
koomen hebbende' , verfcheen 5MOUTJUS, na3 verloop van
eenige dagen, wedero m voor de l leercn, wel ken hij nu verklaarde, " dat hoewel de Kerkenraad het overlc v ~re ll V~ ll de
" gevorderde Leerrede nict dienftig hade i:eoordceld, hij hee,
" evenwel, doen zoude, mids men hem eene maand ui r!1cls
"vergunde." Dit verzoek wierdt hem ingewilligd. Doch de
Kerkleeraar liet den geftelden tijd verl oopen, zonder zich van
z:jne belofte te kwijten. Vnn nieuws ontbooden hem derhalven Heefen Burgemcesteren op het Stads hllis, om hem zijn
gegeeven woord indagtig te maak en , en op de vervull inG
oaar van te dringen. In !lede vnn d~:!r ~a n tc voldoen . was
hij onbefchanmd genoeg, om zich onkundig te hou,~cn, iet
diergelijlts beloofd te hebben, en zich te dekken mee het ver.
bod dc. Kerkeurands.
Thao~
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Thans wendden het de Heeren over een anderen boeg. Zich
betoepende op hunne gehoudene aamekeningen van de bewuste Biddag, - predikatie, vraagden ze den Leeraar , wie hij
bedoeld ha ll t met de woorden: Gij zijl de oorzaak met uwe
p'"oceduren , enz. Het/lelt de geen en , die gij onlfchutterd
heht? In 't eerst aarzelde SMOUTIUS in zijne nmwoorden,
doch verkl~arde, eindelijk, ronduit, zo wel de Magillraat als
de Gemeente daar mede becloeld te hebben. Het zelfde beleedt hij ook ten aanzien van vel'fcheid'en andere uitdrukkingen , als door hem aangaande de Wethóuderfchap gebezigd.
Ja, tot zulk eeDe hoogte klom 's Mans onbefcheid, dat hil
geene zwanrigbeid maakte, de Burgemeesteren in deezervoege
aan te fpreeken: " Mijne Heeren, valt God nog te voet, en
" bidt hem om vergi ffenis. S"taat van uwe begonnen proce" duren at: wam an ders Zurt gij u zelve en uwe kinderen
" om hals brengen." Als Burgemeesteren hem Ie gemoete
voerde, "dat indien hij alzo over de Heeren dagt ," hij hen
" afzonderlijk moest aan geCproken hebben, zonder zijne be" fchuldigi\1~en op den predikIloei te brengen ", was zijn ant-"
woord" dat de ergernis openlijk gegeeven zij.nde, ooit openn lijk rnoest befrraft worden." Op de vraag, wie l1ij op hee
oog hadt met ne woorden " den ouden Raad ", was z:jn antwoord BUI"gemel'Ster PAUW" en de zijnen. Wederom g~
\'raagd zijnd"e", of de Heeren verpligt waren, het gevoelen
en den raad van Burgemeester P/lUW te vo!~en, ook wanneer
zijne redenen hun niet vordeedell , hernam hij, " dat men in
" den Raad kwam met bekuipte flemmen, en in znlkervoege
,. de bel1uiten doordreef."" Als men hem hier op te g::-riloete
voerde, " hoe hij wist wat ' er in den R2ad om ging ", gnf
hij het köt n befcheid " dat de dingen nict zo geheim blee-"
" ven, of zij lekten wel eens ui!." Ei ndelijk braken Burgemeesteren deeze onderhandeling ar, en lieten den Prediker
gaan, niet, evenwel, zonder eene ernaige aanzegging " d"at
" Burgemeesteren , volgens hunnen eed. nict zoudell ku nnen
" nalaaten, omtrent h~t voorgevallene zodanige voorziening te
" doen, als zij, tot behoudcnisCe en handhaavin,ge van de
" rust der Stad, en valT den Godsdienst, zoudt;n uordeelcll te
" behooren ,t; vermaallende hem wilders " dat hij :t;ich \'er~
" d e~
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" der hadt re gèctral1gen, zo als een goed en eerlijk Predikant
" betaamde."
Naa zulk eel1e aankondiging en vermaaning, door Burge·
mces!.orl ijk gezag en agtbaarheid gefchraagd , zoude men na·
tuurlijk verwagt hebben ; dat de Leermlr. in z.ijnen, dus ge·
noemden, ijver zoude ge[l:uic zijli. 't Viel and ers uit.' Opr
den eenëntwimigften November des Já2rs 1629 voor Je beurt
flaande, hadt hij tot zijnen text verkoozen de woorden des
Zaligmaakers , geboekt door lIlATTHEUS , Hoofdft. V IJ: 5. Gij

geveinsden, werpt eerst den Balk uit uw oog, en dan zult
gij bezien, om den Splinter uit uws broedel's oog uit te
doen. Van 's Mans Leerrede over deez-e woorden hadden
zommige lieden van aailzien, die onder het gehoor geweest'
waren, eenige aantekeningen gehouden, en, volgens dezelve.
den Prediker, onder 3TIdere, hOoren zeggen " dat de zodani.
" gen de Geveinsden waren. die de ijveraars vuor den Göès" dienst, in deeze Stad i hadden ontrchutterd"; (dit zag op
het afzetten van eenige Schutters, in d('n Jaare 1628, die:
verfcheiden nieuwigheden; als mede verandering in de Regeering zogten ) " dat hij voorheen algemeene uitdrUlddngen- nadL
,,> gebruikt, maar nu bijzonderlijk zou ga'lln, al zoude' het
" hem nog zo kwalijk genomen worden; dat hier ter Stede
" vervolgd' wierden de zulken , die voor Gods Wootd' ijver~
" den, zo als, God betere Je, dit jaar nog gebleeken was;
" dat men bier erger was te werk gegaan. met Inquifitie ..
" Perfecutie en Vervolging, dan de' Koning van Spanje ooit
"in Spanje hade gedaan; dat men zelfs de Dit!n3ars van
" Gods' Woord vervol gd hadt; dat hij de perloonen' nie.
;, noemde, maar dat elk wel verfiaan konde, wie hij meen..
i, de."
Dusdanig prediken hade cc ne ' klaarblijkelijke llrekkillg rot
het verwekken van ml:nagting voor de R:'~ geering en openbaare
Oproerigheid. Van hier dae llurgemeesteren hetzelve niet on·
gemerkt door d'e vtngeren kunden zien-. SMOUTlUS wie[l.~t
dan, van nieuws, ten Stadshuize olltbooden, en hem het ge~
fchreeven opfl:el van zijlle Leerrede af~evraagd. Hij w eiger de
daar aan te voldoen; en als men hem vervolgens de gehouden
t\:ancekeningen voorleide, olltkende hij, de woorMIl fm/ui..
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fttie en PerfeC!!!ie gebruikt te hebben; 'er !levens voegende <1"
indien men hem uitfl:d geliefde te vergunnen, omtrent de
overige uitdrukkiugen en gezegden , ophel,lering en voldoeni ng te zullen geeven. Doch nnrgemeestcren fcheel:~n, tot
het verkcl1.:n van dit nitfl:el, thans kleine gezindheid te be<oonen . i\lthans S~JOUTIUS, een vermoeden hebbende, dat de
Heeren den weg van gezag tegen hem zouden inrlaan, vervoegde zich bij den Kerkenraad, op welken hij wi st te be.
werken, dat dezelve, nOb dien zelfJen dlg , het belluit nam
tut het zêllden van twee Predikamcn en twee Ouderlinljen aan
nurgcmeesteren, met last , om :lan de Hccrcn " de bt!wijzcl1
" af te vraagell" welke zij, Ollltr(,nt de Leerrede van
" S~'IO{jTIUS, haddcn ingewonnen."
Dcch tot deezen eisch'
des Kerkenraads \veigcrden Burgemeesteren rondu it hunne bewiliiging, maar ontb ooden, van nieuws, SMOUTlUS op het
Stadsbuis , alwaar z.ij hem thallS ernflig aaiJzeidelJ, aangaande
de jongl1e Leerrede, de begeerdc voluoeni ng te moeten gee,'en. Qok dhmaal bleef de Leeraar weigeragtig ; bij beholp'
zich met de uitvlu gt ,~dat zijne meul broeders hem gelast
" hadde n, ti;;: Preek in gelèhrifc te nellen, en deze lve Jea'
" Kerken(aad over te Ievi.'ïen." \Vannccr d~a. op Burg~mccs
leren mon'deli nge ophelderingen en ondt!rrigting van hem vorderden, verkla:lrde SMOLTJUS "ouk hier in de Heeren niet
" ten wille te kunnen zijn, buiten bewilliging van den Ker" ketJraad."
Door dit 211es liep eindelijk het geduld van Durgemeesterctl
ten einde. Nog eene batfl:e pooging bef100ten zij te doen,.
en wut eeu uitl1el van vier of vijf wecken, zo op den Leerallr als op den Kerkenraad, zonde uitwe.ken. Geen van bciden bcanrwoordde aan delJ wensell van hunne Edele Groo~.
agrhaarheden. De Prediker g;n~ voort in zijn dolclrifd 6 op.
fiookend prediken; en de Kerkenraad deed, geenerhanJ e poogill gen, om hem te beteugelen. mErom b.::flooten Burgemeesteren, tegen dcn zevenden Janu:uij des Jaars 16.10. Vroedfchap te beleggen , en den toedrngt der znake afdaar in 't mièa
{len te brengen. De Raad dan, op den gemelden dag , bij
een gekoomen zijnde, gaven de Heeren :lan' dellzelvell kennis "van de menigvuldige pool;ingen, zeden eenigen tijd .
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jo door hen aange\vcnd, om den Predikant ADRlAAN SMOUT te
,; houden binnen de paaien van zijn beroep. en te doen af..
" llaan van zjjn oproerig prediken; W9.ar in hij dagelijks de
j . bedrijven
der Wethoudercn deeier Stad,' in zaak en vad
,. Rcgee riD g~ en Regtsoetf.:ninge, veroordeelde; dat zij hiet'
" În niets op hem hadden ku nnen verwinnen, maar dat hij,
" van lijd tot tijd, op geliiken voet was voortgegaan, gelijk
;, blijken kon de uit zijne Preeken , op verrcheiden tilden ge;, daan, die in den Raad g<:leezen en hem voorgehouden wa..
" ren; dat zij hierom niet langer konden uilfielleo, zich daar
;. over gevoelig te wallen, en, oordeelende dal het, zei
" voor zijnen perroon als voor den PreeUkdienst , de minne
" kwetzing gecven zoude. indien de zaak politikelijk, of bui~
" ten form van regtsplecginge, afgedaan wierdt, waren ziJ
;, van meening, hem te belasten. binnen zekeren kotten tijd.
" de Stad te ruimen: over welke meening zij den raad en
"het gevoelen der Vroedrchap verzogten."
Rij omvraag
bleek het, dat verre de meeste L,edcn met J3urgemeesteren
initemden: eenigen verklaarden zelf van gevoelen te zijn j dat
,. Bllrgemeestcren, ex: propria authoritate , op eigen gei:ig 11
,; volfirektelijk , en bij zich zeI ven , zonder den raad der
" Vroedichap daar op te verzoeken, hier in zodanig zoudert
;, mogen handelen, als zij zouden goedvinden."
Spoedig was nu het Vonnis van SMOUTIUS geveld. Nog
dien zeJt,:ell dag deeden Burgemeesteren ecne Akte iu gerchrifc
nellen, en zonden dezelve aan den onrustigen Leeraar thuis,
woordelijk en letterlijk van den volg<>11den inhoud:
;0 Burgermeesters eiJde Regheerders der Stadt Amflerdarà
" belasten D. J, D'Rli\ Erl S~lOUT . om tedenen. op lllorghen
" voor 't ondergacll van de Sonne de Stndt ende de Vrijh eijdc
" van dien te ruimen, ronder daer weder in te komen, op
" pene indien hij voor de voor[z. tijdt niet en verrrrckc,
"vzn door der Heeren Officier daer wtgelcit te worden.
J) A€'mm den fevenden Janu:llij 163°'

" Ter ord. van haer E. E.
"
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SMOUTIUS thans ziende ~ hoe zeer het de Heeren Burge.
meesteren ernst ware, vondt niet geranden, derzelver verder
misnoegen te tancn. Reeds in den ecrUen nacht, lllla dat heUl
het hevel was ter hand gekoomen, vertrok hij ter Stad uit,
met een SChllit, hem, ren dien einde, door Burgemeesterell
toegefchikt. Bij zijn vertrek was 'er eene groote menigte
volks voor zijne deur verzameld, uit nieuwsgierigheid om
hem te zien vertrekken, of uit genegenheid om hem een nuk
wegs uitgeleide te doen. De Dichter VONDEL, op-dit voor·
val doelen de, en op de vredelievende gezindheid der Amflerdamfche Regeeringe, Cchreef, onder andere, de volgendeIegels :
,. Geen Paep. geen llokebrand mag hier den wervel
draei en;
tDchtCchnit
leit gcreet , voor al die oproer
" De
krae icn,
" Als SM_OUT." Wat vervolgens van SMOIJTlUS geworden zij , is ons niet
gcbleekcn. Zo men aan den llraks genoemden Dichter moge
geloof Haan, heeft hij meer naams gemaakt door zijn onrustig
ij veren, dan uitmunrendheids bezecten door kuischheid Cllingetogenheid van wandel en gedrag.
Zie

G. BRANDT,

Hifi. det· Refonllfltie;, B efcM. Vlm Am-

J. WIlGENllAR
jJerdfl/ll.

SNEEK, eene fraJtle en zeer welvaarende Stad, in Frie ,tanr! tin- het Kwartier van If/estergo , bijkans midden iu de Provincic, hoewel een weinig meer na den Zuidkant g~legen, in
een zeer vermaaklijken en vrugthaaren oord , van wegen de
vette Weilanden, die de Stad allerwcge omringen. In rang
heeft zij de vierde Gelll, tell Aigemecnen Lall dsd2g~ van heli
Gewest. In den omtrek der Stad vindt men, meestal, Jaa g ~
gronden; waar door zij tot den Akkerbouw onbekwaam zijn.
Doch)

Sl\'EEK.

- ------197

Doch, zints men nan het water, door bepoldering en het ftig(en van verfcheiden Watermolen s, en geregelde togt(]ooten,
een voegzaamen afloop heeft bezorgd, heefr men den voorUlaals dras figen grond uitgedroogd, en eene groore uitgellrekt.
heid van veele vrugten dmall;ende Weilanden bekoomen, Met
HAMCONlUS den oorfprong der bcnaaminge te willen zoeken in
het woord SntÎll, 't welk, in de Friefche landtaal, Zondag
betekent, om dat, zegt hij, de Zon hier voormaals godsdienfiiglijk plagt vereerd te worden , oordeel en wij op de
lijst der vcrdichtzeleu te moeten plaatzen.
Wat den oorrprollg der Stad betrefc, deeze legt. met dien
van veele andere , in de duisterheid begraaven, Zo veel is
bekend, dat reeds omtrent het midden der Dertiende Eeu re
een gedeelte van den grond bebouwd was,. Op het .Tanr J !:!6g
vindt men SPi ed vermeld, doch onder de henaaming van een
Dorp, Niet lang daar naa begon het, in bloei en wel vaart,
dermaate toe te neemen , dat het in eene Stad veranderd en
met Voorregten en Geregtigheden begiftigd wierdt: zo dat
men, in of omtrent het Jaar J 294, befloot, de Sto.d binrell
ienen "Val te befln iten, en met Poorc t:lJ te verzekeren. Een
2': waare brand, in 't volgende jaar uilgehrokeu. leide genoegzaam de geheele Stad in kooien, zo dat 'cr uiet meer dan
twee l:-luiten onuefchad igd bleeven. In deezen brand wierdt
(lok een prooi der vlammen, een Hospitaaler Klooster van de
OrJe der Johallniten, door de Ridders van JJ-Ja/ta geltigr.
Volgens de aloude aantekeni;Jgen zou dit Klooster reeds in
den a:ll1'Jang der Oertiende Eeuwe, gevolglijk toen Sn eek nog
een zeer gering porp was, gellige zijn. Nevens de Stad,
wierde het Gees tlijk Ge!l:igt, kort naa den voorgannden ramp,
herbouwd. Diergelij k een ongeval rigtte, in den Jaare J4I7~
van nieuws, groote verwoestingen aan; welke, egter, de Stad
niet zo zwaar fcheenen getroffen te hebben, of zij vondt
zich , tien jaaren Jaater, in Ilaat om eene Staatsverg:ldering,
van de aanzienlijkfl:e hoofden van den Aanhang der Schierin_
gers , binnen haare Wallen te omvangen., Zij. badt toe~, reeds
eene Waag, nevens het hoog!1e regtsgebled , m burgerltJI!e en
lijfltralfdij\;e zaaken. EC.ne nieuwe ondervinding, van de ver·
nielellde krage der vlammen, hadt St/eek in den Jaare 1457.
ia
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in den .ondel·gang van een gedeelte der Stad. Het toeneemend
vermogen der ingezeetenen ltwam di en ramp fpo edig te hollen. hnmers was dezelve, zeven janren daar naà, tot dien
1rap van aanzien geklommen, dat zij met )let regt der Mumc
wierdt begiftigd. Ten tijde van den Kronijkfchrij ver WINSE,.
-.lIm was 'er nog geld in weezen , in den .laare 1.473, in onze
Stad gcHagcn. Als eene der redenen van den toeoeemenden
blo.ei en welv.aart van Sn~ek, vinden wij vermeld, de druk.
kende belemmeringen, met welke de boeren en bouwlieden ,
te Leeuwarden, bezwaard wierden; 't welk dezelven bewoog,
hun ?:uivel en andere voortbrengzc1s van den Landbouw te
,sneek [er Markt te brengen. Aan de onlustcn, wtlke Frieslanq, nan het midden der Zestier,de Eeuwe, beroerden, hadt
Sneek insgelijks zijn aandeel. . Naa het opgaan van het licht
per I~erkhervormioge. oefl:~lJde ook hier .de vernielende hand
paaïe kragt aan de Be~ lden der Heiligen. De komst van den
Stadhouder SE.GE.R VAN GROSBEEK ftdde paal' en perk aan den
blinden ijver. Nevens de andere Friefche Steden, de eene
vroeger. de andere laater, omhelsde ook, eindelijk. onze
Stad de belangen ,des Prinfen VAN ORII"}E. Volgens eene
:z)oude overlevering, in een ige defdge gcOagten, zou de Zoon
v:m den om hoofden Koning KARI!.L D E N 1, van E nge/anti, in
jlijne vlugt na de Nederlanden, zich eenigen tijd in Sr/cel:
P:ilhouden hebb ~n. ten huize V:,ln KORNELIS HAUBOIS. Burgemeester der Stad, . en wegens Friesland Afgevaardigde ter
Vergadcringe van de Algemeene Staaten ; voor welken dienst
de vlugteling , naa zijne verheffing op den (hrooll zijns Va,d ers, den Fi ielChen Soatsman tot Ridder zou geflagen heb"en> pn dc UJ~( t.:i;.;oen wIj hier nog aan, dat ter gelegenheid
,eener vurel::l3nde oncell ij!heid tus(chen de Staaten van het
~ewcst, i'. . i,' U Jaa re ! 67'2 voorgevallen, eenige Volmag:en
~ell J.ar.ds(h1 ge ûch ua Sn eek begaven, en 'er eene afzonderlijke Staat,ver 2;,\'..!er ir,g, il1 ~egenoverne\ling van die van Leeu'Wa; den , hield en.
.
DlJs veel aangaande de Hit1:orie vermeld hebbende. gaan
~jj tot eene mt: t)' bijzond ere .bcfchrijving der Stad ovcr. De
~d'l.ame van St/uf! gelijk( eenigzins naar die van een Harr ~
Her. legt binnen ~en aarden Wal beflooten, die met boom en
be-
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beplant is, en op de omliggende landen en menigvuldige Dorpen, gelijk ook op en over het nubuurig Sn eekermeir, een
bevallig uitzigt ·heefe. Den omtrek van den Wal vinden wij
op tweeduizend .achthonderdi:lltien fchreden begroot. Men
vindt 'er in alles negen Poorten: vier RiJd- en vijf Waterpoorten, welke men hier Pijp en, of, volgens den Friefchen
·tongflag, :Piepen :noemt. De eerl1:e zijn: de Noorderpoorc.
de Nieuwepoort , de Oosterpoort, en de Hoogeindl1:erpoorc.
De vVaterpoorten zijn .) behalven twee, die geene bijzondere
naam en hebben) de Kleinzandfierpijp. de Kleinpaaienspijp , en
de HoogeilJdllerpijp.
In vroegere dagen ontmoette men te Sneek verfcheiden aanzienlijke Gebouwen, die IJU meestal verdweenen 'zijn, of van
hunne aloude gedaante geringe overblijfzeis vertoon en. Het
huis, fbande op den Zuidoosthoek van de kleine Kerldlraat,
cn 't welk thans tot een en der aanzienlijklle Herbergen dient,
de IVitte Arend genaamd, was van ouds een adelijk ge!ligt,
bewoond wordende van eenen Edelman SIK[UNGA. De voornaamfte , zo Geestlijke als Waereldlijke Gebouwen, zijn de
volgende. Het Stads/lUis ftaat aan de Noordzijde van de
Marktfl:raat. De tijd van deszelfs eer!1:e fligtilJge is lJiet bekend. Toen het, in den Jaare 17.30 , en al vroeger , door ouder dom , vervallen was, heeft men het merkelijk verbeterd.
en lJaaderhand, in en naa het Jaar 1760 , het geheele gebouw.
i n den hedendaagfchen [maak, fraai vertimmerd. Men ontmoet in hetzelve verfcheiden ruime en zindelijke Vertrekken.
Onder dezze lllunt de Raadkam er uit. In het fraaie Snijwe rk,
waar mede de Schoorlleen pronkt, leest men ecn LatiJl1scb
ûpfchriü , doelende op de doorluchtige HENRIETTE ](ATII!.!UNA ,
Pritlfesfe van Oranje , Gcmaalin van JOHAN GRaRG, Prin[c
"an Anhalt, welke, in den Jaare 1696, met het Burgerregt
'Van Sneek begiftigd wierdt, en, in erkentenisfe daar van, aan
.de Regeeri ng der Stad , twee fraai gewerkte Zilveren vergulde
:Bekers fchonk. De grootite knn drie flesfchen vogts bevatt en. De Sekretaris der Sta d heefe dezelve in bewaaring. Zij
worden, gemeenlijk, op Nieuwjaarsavol1d , en zomtijds ook
bij buitcngewoOlie gelegenheden , [en Stadshuize gebruikt. De
lYo('g, l1::lnde op den hock van de Marktfl:raat en KrooncnH. r r r r r 4
burg,
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hurg, is ~en ,oud geftigt, doch zeer hegt en fierk. VolgeT~ S
/lenigen zou het reeds in d,en Jaare 1427 gertigl zijn. Voer
het Gebouw is een groote voofuitlteek nde f,.u ife l, welke op
negentien pi lnr cn ru st Hij dient, om onder denzelven de
Boter . die hier in groote p.:enigte wordt te, ma rkt gebragt •
tegen de hicte J er Z,1nne te behoeden, Boven de Waag heeft
JUen de Wa;;lk am ~r der llurgerwagt, als mede de Hoofdwagt
der Krijgsbezt:!ldr;ge, wanneer 'er eenig Krijgsvolk in de Stad
bezetti:'b hfw ,il: 'l geen pi:t altOos plaats heen. Twee Kerken. te n diênlt:! d ~ r Hervormden, heert men te Sneek, de
'G roole Kerk , en de Kl eine of de Hroere - Kerk. De tijd
der ftjgtinge van de Groote Kerk, die wel eer aan den H.
M A i·TiNUS was toeg" ,~,jjJ, is onbekend,
Dit weet men, dat
zij , in den Ja1re 1'°3, met een Koor vergroot wierdt. Het
is een uer groot gebouw, haalende in de lengte twechonderdveeni e!l, in de breedte zevenëntachtig, en in de hoogte
vijfennegent ig voeren. In vroegere dagen fiondt bij deeze
j{erk een Torel1. villl evenred 'ge dikte en hoogte; om zijne
}.lOuwvaliigheid wierd t dezel ve, in den Jaare 1682, weggeno..
men r Tcger.woordig rij st ten Kerkdal;e uit. een fraai Koe.
peltorelllje, met een bevallig Speel werk voorzien. Binnen de
Kerk ziet men een fr~ iji Orgel, nevens een goed aantal kun_
flig gef':'li: :ièï,le Glazen , zommiJe vnn welke, door Prinfen
VAN ORANJE, tcn '(cfchenke gegeeven wierden.
De vermaarde
()ROOTE P IE R legt bÎilncn deeze Kerk begraaven.
Aan den
~uid kant van het Gebouw naat een Klokhuis, waar in twee
zwaare Klokken h ar. g ~n , waarfchijnlijk, uit den afgebroken
'Toren derwaarts ove ~gthrng t. De Kleine- of Broere- Kerk,
waar[chijrdi;i( ou< 'er CalT de vovrgnande, ~Is zijnde reeds voor
het Jna r J ~90 b.!kell" geweest, was eertijds aan den Il. AN.
TOt-. : \JS te" IjJ. t\'\dè rh~,r d wlerdt zij de eigendom der Kruispro :duer .• o,,; :\ n W;l~r zij hnaren nnam omlcend heeft. Door ouderdom ;:,i'r!ccl ,'en:n'lrll zijnde, helloot men, in den Jaare 1756,
het G'J b)ot tt: herbc'uwen, zo als ook met 'er daad ge(chied
is, Twes PreJikulltcn verrigten hier den Predikdienst. De IJoopsg e?:.in:JelJ hebben 'er insgelijks twee Veigaderplaatzen: de eene van dt' Gezinte der dus genaamde vcreenigde
'VJOIamfchen en Wat"dallders, de ander~ van Oud::! VlaJ;llingcll.

.
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He e€r5tgemelde, welke reeds omtrent het midden eler voorgaande ECllwe , wierdt gebouw d, is tamelijk ruim, en, zedert
de vertimmering van den Jaare 1764, merkelijk verfraaid.
Voor weinige jaaren heeft men 'er insgelijks een Orgel geplaatst. De andt re Kerk of Vergaderplaats wordt gehouden
in een Vertrek van een Burgerhuis, eerst zeden het Jaar
1:-' 46 tot een godsdienflig gebruik bekwaam gemaakt. -.:-. De
Kerk der Roomsch gezillden is een nieuw en fraai geO:igt, ge·
}:louwd in den Jaare 1766, op den grond een er voorgaande
l'Cerke van die Gez intheid. Omtrent deeze Kerk moeten wij
aanmer ken, dat het Dekenfchap van alle R oomrche Kerken
der geheele Provincie aan dezelve is verknogt ; 't welk den
Priester in den tijd geen klein gezag bijzet. Het Latijnfeite School, eertijds zeer vermaard, doch thans vao weinig
naams, (laat aan het Westeinde van het Kerkhof. Weleer behoorde aan dit School een aanzienlijke voorraad van Latijnfche ,
Griekfche en Hehreeuwrche boeken, die, in een afzonderlijk
vertrek , naar de gewoonte des tijds, aan Ketens geklonken ,
bewaard wierden. Dij gelegenheid van het verbouwelJ der
SchooIen, deedt men ze na het Sladshuis overbren gel~, alwaar
ze een tijd lang bewaard wierden , tot dat de Magillraat dezelve, om bunnen ouderdom, voor Scheurpapier deedt verj{oopen. Het Burger - ff/eeshu i s , weleer het Kr uisbroederen Klooster, wierde, in den Jaare 1580, tot zijn tegenwoordig oogmerk aangewend. Dit Genigt is een der rijk!len.
in zijne foort, in het geheele Gewest. Het uitwendig aallzien
des gebollws, het on derhoud der kinderen in hetzelve, het
uitzet, welk zij, bij hunnen uitgang, ontvangen: alles draagt
getuigenis van deezen rijkdom. Bij de jongne vertimm ering
van dit Huis, vondt men, in den grond, eene grooee en
zwaare Kas, van een bijzonder maakzei , en in dezelve eenige
ku nflige Schilder ijen, welke, zedert, in de Groote Zaal zijn
ten toon gehangen. Het Diakoni e - TP'eeshuis of Armen_
htti s, naande aan den Zuidkant van het Kerkho f, wierdt
in
pen Jaare 1675 gebouwd, op den grond van etlijke Diakonie_
Kam<!rs. reeds in de n Jaare 1616 vervaardigd. - Het Gast.
Iluis plagt hier ter Stede zeer vermaard te zijn. Ongevee
r
v:jfdg inwooners hadden 'er een aangenaam verblij f, van weR r rr J' r 5
gens
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gens de franih :,id en luchtigheid des ge!l:igts. Doch vermits
de Stad 'er haare reke ning niet bij vondt, worden 'er, vol.
gens benuit der Regeeringe, geelIc Proveniers meer aangenomen, I'naar de openvallende Kamertjes, -ten voordeele van
.Stads Kaf!, verhuurd. - Vijftig jaaren oJUlrent geleeden , bouwde men, bij het boven gemelde Diakonie ·Weeshuis, eell Stads.
Spinhuis, met het loflijk oogmerk, om de behoeftige Stads:Hmen, die nog iets konden verdienen, aan werk te helpen,
als mede om bedelaars en 1l:raatloopers in hetzelve op te nee·
men. Ongelukkiglijk is deeze heilzaame iligting te niete geloop en. Toen, in den Jaare .1 784, te Sn eek , zo wel als elders ,. de Burger - Wapenhandeling merkelijken opgang n\aakte,
verzogt en verkreeg het GenootCchap, van de RegeerÎng der
Stad, de vrijheid om het ledig (hande gebouw tot eene plaats
ter oelf<!nioge te mogen aanwenden. Men verl1erde het ge.
bouw van buiten met twee fraaie Lamaarnen, en maakte van
binnen de noodige fchikkingen, tot den bedoelden aanleg dien.
fiig. Zeden de Om wemeling van den Jaare 1787, beeft het
gebouw wederom ledig ge!l:aan.
De Regeering V2n Sr.eek befiaat uit vier Burr.emeesteren,
:vier Schepetlen en twee Bouwmeesteren , welke étn jaar dienetl, van den eetlen Nieuwjaarsdag tot den anderen, en uit
zesëntwintig Gemeensluiden of Vroedfchnppen, welke hUll
leevcn lang hunnen post waarneem en.
Een der hoofdtakken van den Koophandel, welke te Sn eek
wordt gedreeven, be!l:aat in den Boterhandel. In geene Stad.
van het gamCehe Gewest, wordt zo veel VJn dit zuivel ter
lVbrkt gebrngr. Niet ongewoon is her, dat, in den druk!1:en
tijd van het jaar, op clken Marktdag, welke hi er op Dilll\s.dag wordt gehouden, elf of twaal fh onderd Vierendcelen Doter in de Waag gewoogen en verkogt worden. Nu en dan
betJt men dit getal wel eens tot veertienhonderd zien klimmen. Daarenboven heeft men 'er eene bloeiend e Markt van
Crove KHas .; men ziet 'cr, menigmaalen. tllsfc !Jen de twee
en dri ehonderd Schipponden tef Waa ge brengen. Behal\'en
ht:t ven ier , welk dit aan veelerhande Winkelneeringen geeft.
dri jft men 'er eenigen hand el in Graanen. Ook heeft men
' cr ellijke Boezel- en 13ontreederijen, verfcheiden Oiiemolem ,
in
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nn dere Neerinp;en. Om alle ' t welk de Stad voor eene der
mets t bloeiende Steden der Provincie van Fries/and moet ge.
houden worden.
Voor Im overige heeft Sneek verl'cheiden Geleerde en Voor,.
na <l,ne Mannen voortgebragt , of ter woonphatze gediend.
Onder andere verdienen de volgende hier genoemd te worden.
ALVINUS FRIS,IUS, omtrent het .laar 1400 Schoolvoogd in zijne
Geboortellad, naderhand GeheimCchrijver van het Gewes t. Hij
was in de GeCchiedenis van zijn Vaderland grondig, en in de
Dichtkunde naar den [maak der Eeuwe bedreeven. Van 't
een en ander gaf hij eene proeve in een kort begrip der Hifrarie van Friesland, zims de vroegfie tijden tOt op KAREL
;DEN ,GROQTEN, in FrieCche Verzen.
VOLKERUS SIM l NlS, ins,elijks eerst Schoolvoogd , naderhand Burgemeester in zijne
Geboortell:ad, bloeide omtrent het Jaar 1496. Hij Cchreef een
~ronijk van Friesland, in de LatijnCche taal, van 't welk,
naar men wil, hier en daar nog eenige AfCchriften bewaard
worden. Van ]OACHIMUS HOPpERUS , op den elfden November
des Jaars 1523 . binnen onze Stad gebooren, en op den vijf.
tienden December des Jaars 1576, te Madrid overleeden ,
hebben wij, op een afzonderlijk Artikel in ons Woordenhoek ,
gehandeld. AlBERTUS HERO, te Sneek gebooren , WilS een
der eerCte Kweekelingen van het Kollegie, door zijnen geleer.
den Landgenoot VIGLIUS ZUICHEMIUS AB AYTA te Leuven ge.
fiigt, wkrdt vervolgens Licentiaat in de Godgeleerdheid te
Keulen, hieldt daar naa voorleezingen in het St. La l1rens~
J(ollegie in de zelfde Stad, en bekieedde eindelijk het Pas.
toorsampt te DI/sfe/dorp, alwaar hij, in den Jaare ISG9, zij ~
ne dagen eir.digde. Van hem zijn verCcheiden kleine Wl;!rk~
jes voorhanden. ' RE G N ER U S Ij R UlTS MA. zeer bedreeven
in de Geneeskunde. en ook in de LatijnCche Poëzij niet on.
ervaren, wierde Geneesheer van de Heerlijkheid 1I1echelen,
Een blijk van zijne kunde in de gemelde weetenCchap. en tevens van zijne zucht voor de ingezcetenen van M echelen,
vertoonde hij In een Werk, in den Jaare 161 7 gedrukt, waar
nan hij den titel gaf van .Volum ]tJtr'icum i11 pubJicd! J(llutis
et M edicinte Ianmo,.;s tule/am ad S. P. Q. M. Van zijne
!Îiçhtk~ndige bekwaamheden gaf hij eene proeve in de ver-

meet-
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meerderde uügave van de Scho/a SalertJa novo- antiqua. Bekend zijn daarenboven de naam en van GELLIUS SNECANUS en
FiETER FRITTEMA. Laater dan Je voorgaanden hebben geleefd,
PETRUS MOL, eerst Rektor van het Latijnrche School in zijne
Geboorteftad, naderhand Hoogleer'aar in de Griek!èhe taal te
Froneker; DAVID FLUD VAN GIFFEN. Leeraar der Hervormden in verrcheiden Gemeenten. en eindelijk te Dordrecht, en
daarenboven door verfcheiden Schriften vermaard; JOHANNES
VAN DER MARK, wiens Vader WILL EM VAN DE R M~RK den
post van RektOr van het Latijnrche School bekleedde, was
Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, eerst te Froll eker, vervolgens te Groningen, en eindelijk te Leidell, alwaar hij, in
den Jaare I73I, zijnc dagen eindigde. Van twee ongemeene
perronaadjen, Man en Vrouw, de eerfte van welke te Sneek
gebooren wierde, en 'er in't begin deezer Eeuwe leefde, moeten .
wij nog melding manken. De eer!1e, om zijne buitengewoone
lichaamslengte, was bij den naam van Lange JAKOB " tm Sneek
bekend. Hij was niet minder dan acht voetcn hoog, en won,
verreheiden jaaren, den kost met reizen en trekken door
veele lauden, om zich, aan de nieuwsgierigen, voor geld te
verwonen. Op de zonderlinge keuze was deezc Man gevallen, om zich in den echt te verb;nden met eene Vrouw van
lf7oddinxveen, een Dorp niet verre van Gouda, Iliet minder
merkwaardig om haare kleinheid, dan hij zelve om zijne hoog
opgcrchootelle geUalte. Beider Afbeeldingen zijn nog in weezen. Nevens de woorden LANGE JAKOB yAN SNEEK, oud 40
jaar, lang S voe~, leest men onder 's Mans Pomet deeze regels:
" 'k ]Jen Jakob, buiten groot en onbezuisd van leden.
" Dog binnen is ' t gQdarmt en maag ook groot en wijd;
" Dus :lIs mij rpijs en wijn, vereenigd, tegen treedcn.
,t Blijf ik verwinnaar , en zij [neuv'len in den flrijd."
Onder de Afbeelding der Vrouwe leest men KLEIN JANNETJ.l! van It'oddingsveen hij 1èrgou, oud 46 jaar, lang iets
meer dan 3 voet:
" 't Is

SNEEK. (KORNELIS
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'r Is korte Innnetje, aan een langen Vent getrouwe;
Een wijze Karel, die dees gulde fpreuk omhoudt:
Een Vrouw is kwaad, een pest in 't huis, en wilje mallen,
(of liever moetje) kies het kleinlle kwaad van allen."

Zie de Friefche Rijlorirfchrijvers.

en

Tegenw. Slaal van Fries/and~

SNEEK, (KORNIi:LIS VAN) dus genaamd, niet om dathil de Stael
van dien naam tot geboorteplaats gehad hadE (want deeze waS
lndi;k. een Dorpje, niet verre van Sneek gelegen) maar 7
waarfchijnlijk, om dat hij op het, in zijnen leeftijd, zeer
vermaard Latijnfche School aldaar, de eerlle begin zeIs van
Taalkennisfe en Geleerdheid hadt geleid. Te Rostocl.:, in
Zweeden , beklom hij den trap van Leeraar in de Godgeleerdheid. Zedert, of, misfchien, reeds vroeger, de Regels vall'
den H. DOMINIKUS hebbende aangenomen, wierdt bij Provinciaal dier Orde, (}ver Saxen, Frankrijk en Polm, en Algemeen Vikaris der Hollandfch-e Vcrgaderinge. Dir niettegen_
flaande fchijm hij het laallle gedeehe zijns leevens in zijn
Vaderland te hebben doorgebragt. Althans vinden wij aangelekend, dat hij te Leeuwarden overleeden is, op den veertienden September des Jaars 163 r. Hij was een ijverig Voorftander der Roomfche Kerke, tegen de aanvallen, met welke
de vroeg!l:e Kerkhervormers haar te keer gingen. Een blijk
van 's Mans ijver is, onder andere, voorhanden in zijne Defenjio Ecclejiaflicoruln, of VerdeedigitJg der Kerkelijken, die- '
nende ter wederlegginge van zekeren SEBASTIANUS POL, een
Godgeleerde, der Augsburgfche Geloofsbelijdenisfe toegedaan.
Daarenboven heeft hij JIJ '( licht gegeeven, EerJëntwintig
Sermoenen over het Broederfchap van den Roozekrans van
OOle Lieve Vrouwe.

Zie
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MIDDELLAND , SNELLIU~ (RUDOLj,US)

SN EL en MIDDELLAND , eene L:mdf1:reek ot Difiri'kt, aan het
regtsgebied der Poonerije van de Stad Woe,.den onderhoorig.
Het bevat; in zijne uitge1l:rektheid, driehonderd v,ijlènveenig
Morgens en drieënzestig Roeden Lands. Een getal van ruim:
twintig Huizen flaat hier en daar verfpreid"
SNELLIUS, (RunoLFus) van Oudewater, en düs een Stad ...
genoot van den vermaarden JAKOBUS ARMINIlJS, wierdt aldaar
gebooren in den Jaare 1546. De eerUe gronden van Taalkennrs[e en van geleerde Weeten[chappen leide hij te UlreclJt.
Zo ras hij in 't een en ander 1 en ook in jaaren, genoegiaatne
vorderingen hadt verkreegen, ondernam hij, naar de gewoonte der Eeuwe, eene buitenlandfche rei ze. De beoelfening der
Ooster[che [aaIen was zijne hoofd bedoeling. Naa dat deeze
hem, eenigen tijd, te Kett/en hadt bezig gehouden, vertrok
hij na het Hoogefchool van Heide/berg ; om 'er den vermaarden TRI>~IELLlUS te hooren. Eene vernielende pestziekte, van
welke deeze Stad bezogt wierde, was oorzaak, dat hij dezelve ontijdig, en vroeger dan hij wenschte, moest verlaaten.
Marpurg wierdt nu zijne verblijfplaats. E i€'\" maakte hij zO'
veel naams, met zijne Taalgeleerdheid en alld ~ re vOOl'berei ..
qende W<!etenlchappen, dat het onderwijs der Jeugd, in de'
Latijn[che en Griek[che taaien, hem wierdt toevertrouwd. Van'
hier ook, d~t hij 'er een aanmerkelijken tijd vertoefde.
Veertien jaaren hadt nn SNELLIUS in Duitschland do'orgebragt, wanneer hem de rUst bekroop, om ook Ilalie te be'~oeken. Twee jaaren onthieldt hij zich te .Pifa, om 'er zich'
in de Geneeskunde te oefFenen. Vervolgens be~o gt hij Rome ..
en verroefde 'er eenil;en tijd, Eindelijk nam hij " in den Jaars
1578 , de terugreize aan na het Vaderland. Hier woonde hij
eerst een korten tijd in zijne Geboorce!lad, doeh verhuisde,
eerlang , 11:1 Leiden. Th3ns beving SNELLl US de zucht, om
~ich in het huwelijk te begeeven. Hij verl:reeg zijnen wenöcb,
in de echtverbintenis met eene Vrouw van onb ~ kromp c l1e
om f1an digheden. Die !lelde hem in (laat, om op zijne huislijke inrigting zodani ge [chikkingen te beraamcn, nIs noodig
waren ter voldoeninge van zijne natuurlijke zucht, te weeten ,
om Jongelingen van goeden huize in den kost te Ilcemen, en
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in de gronden der TaaIen en van andere voorbereidende Weetenfchappen te onderwijzen. Naar wensch en tot algemeen
genoegen flaagde hij in dien toeleg. Intusfchen zagen de Dezorgers VJlI het onlangs opgerigte HoogefehooI te Leiden uit
na bekwaame mannen, om der nieuwe ftigtinge eer, aanzien
en luister bij te zetten. Op SNELLIUS viel, onder andere,
hun oog, en bood en zij hem, in den Jaare 1579, een Hoogleel'aarsge!l:oelte, eerst in de Hebreeu wfche taal, en vervol.
gens ook in de Wiskunde aan.
Geduurende zijne uitlandigheid hadt SNELLIUS met Mt\URIU,
Landgraave van Hesfen , een gemeenzaamen omgang gehouden.
Ondanks de langduurende afweezigheid was de hoogagting des
eerstgenoemden voor onzen I-Ioogleeraar niet uitgefleeten.
Door een eigenhandigen brief nodigde zijne Doorluchtigheid,
in den Jaare 1600, zijnen vriend tot een bezoek. SNE!.L!US
votJeedt aan de begeerte des Landgraafs, en keerde, eerlang,
te rug, met trelfèlijke gefchenken overlaaden.
Onder dit alles zukkelde onze I-Ioogleeraar aan eenen beo
naauwden borst. Met het klimmen der j?areu verergerde de
kwaaIe, en maakte, ten Jaat!l:e, een einde aan zijn leeven , ia
den }aare 1613, het zevenënzesrrg!l:e 'zijns ouderdoms , naa
dat hij, geduurende den tijd van vierëndertig jnaren, mee veel
ijver en getrouwheid, zijnen post hade waargenomen. Hij liet
eenen Zoon . naa, van welken wij, ilJ een ' volgend Artikel,
zullen fpreeken. VèrCcheiden Werken heeft hij geCchreeven
voornaamelijk over de Redenkunde handelende; waar omtren;
hij de begrippen en leerwijze van den vermaarden PETRUS
nl\MUS volgde.
Zie Pitte Prrfesforullt Leidenjium.

SNELLruS, (W1LLEnRO p. DUs) Zoon vnn den zo even ver.
melden nUDOLl'US, \vicrdt gebooren te Leiden, terwijl zijn
Vader aldaar op de Hoogl'eeraarsfl:oel zat, in den Jaare J59r.
De Regts geleerdheid was de weetenÎchap, tot de kennis[e ea
beoelf<!ninge v:m welke hem zijn Vader zogt op te leiden.
Doch de roeping der Natuure zegepraalde over deeze befl:em_
ming. Zo netk werkte iu den ,Jongeling de zucht tot de beo
oelft!-
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Si'JELLtUS. (W[LLEBROItDlJS)

•
oclLn ing der Wiskunde, dat gecnerhande bedenkir.gen in (laat
war':ll, um hem van dezelve te rug te houden. lijn Vader
dan der heerfè::hellde Ileiginge van zijnen Zoon bot vierende,
maakte deeze zo ongem eene en fpoedige vorderingen, dat
hem, reeds op het negemiende jaar zijns ouderdo l11s , op bllitengewoune dagen, op welke geelJe andere les reu gegeeven
wierden . het doen van Openbaare Voorleezingen , over het
zamenllelzel van PTOLEMEU S , wierde opgedraagen. Inmiddels
kreeg de jonge Wiskunflenaar de luche van eeue heimelijke
bedoeling, mee die vroegtijdig blijk van vertrouwen en eer betoollinge. Men wilde, naaOlelijk, den jongen SNELLIUS aan
bet L eid/che Hoogefehaal voor altoos bankvast maaken-. Doch
hier mede was niee befiaanbaar zijne heimelijke zuche, om
-vreemde landen te bezoeken. Hier omtrent deede hij dan
een en voorl1ag aan zijne Ouderen, en verkreeg van hUll verlof, om door Duitschland eene reize te onderneemen. In
zijne uitlandigheid maakte hij zijn werk, om de vermaardfle
Wiskun1lenaars van dien tijd te bezoeken en te hooren. Zijne
i'eiz-t! hed tot Praag hebbende voortgezet, maakte hij aldaM'
kennis en vriendfchap mee TYCHO BRAH é en KEPI.ERUS , gelijk
-ook te Tubingen mee MO ~~TLINUS. Naa zijnen reis lust door
het Dllitfche Ri jk voldaan te hebben, deedt hij eenen keer
door Frankrijk; waar naa hij in zijn Vaderland te rug keerde. Ilier volgde hij, eerlang, zijnen Vader op in het Onder·
w ijs in de Wiskunde. Doch zijn leeven was van geen langen
ouur. Hij overleedt in den Jaare 1626, hee vi}fendertiglle
-zijns ouderdoms.
't Is bekend, hoe, in den Jaaee 16 IS, ccn ongemeen hel.
der fchijuende Komeet zich, onder andere, ook aan de Ne.
derJanden vertoonde. Het ongewoon vcrlè::hijllzel gaf aanleiding tot veelerhande gisfingen en bedenkingen. Zommigen
wierden 'el' van vreeze en angst door bevangen, en be.
fcbouwden het als een v-oorbode van veele drei gende rampen,
Meer dan éénen Geleerde zag men dit, ilJ openooaren gefehrifce, beweeren. Het port hoc ergo Plopter huc, daar
"aa, det'halven daarom, was eene gevolgrrekking, welke
toenmaals nog te veel galde. SNELLJUS ra ngfchikre zich zel.ven onder de Schrijvers, die he~ verfchijnen van zwaare of
veel.

SNEL LlUS. (WTLLEl3 RORDUS)
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veel lichts geevende Staartflarren als eene ~nkondiging van
Gotllij ke Oordeelen aanmerkten. In den Jan!c 1619 liet hij
cene LatijnCchc Verhandeling drukken, onder den titel De(criptio C l fIletJ: a1!ni 16r8 . Om eene proef te gecven van 's Mans
d enkwijze, en manier van retlekaveli!Jge over dit onderwerp,
agten wij niet ondienfllg. den Leczer het volgende ouder het
oog te brengen. uit het flot der boven gemelde VerhnndeJinge, en 't welk dus als een l!Ort begrip en de waare bedoeling zijner meeninge bn befchonwd worden. "De wonder" lijke veranderingen (dus lèhrijft bij) in Spanje, Bohemen
" en elders voorgevallen , zullen, misfchien, nu veelen ont"zetten. Maar gij, 0 Natuurkundigen, weet immers wel,
" dat niemand door het geval getroffen wordt , vóór den tijd
" van 't geval. Die dingen zijn geCchïed, voor dat de Staart" fiar begon te fchijnen; wij moeten de uitkomst, die volgen
" zal, afwag teu. Ik meen dat wij allen te zamen daar ol?
,. wat nader agt geevell , dan wel voorheen plagt te gefchieft den.
Men kan lir,(t'lijk zien 't geen voorhJnden is. Ik
" wil niet aat men alies gee,tiglijk opvatte, dóch ik wil ook
" niet dat men alles zal veragten. Ik laat elk zijne vrijheid,
" en ik agte d:!t m ~n ook mij' de mijne behoort te laaten.
" Ook warde ik in mi jn gevoel(;n verllerkt. door dien Arabier
" HALY BAN - RlIOD,\N. Deeze verhaalt, da t hij, nog heel jong
" zijnde. en zicn oelfeneliJe in de Starrekunde , in het twee" ënnegemigil:e jaar naar de [liJäho:rleluanfche Tijkreken.ing,
,. eene Sta:mfhr hadt pezien, die eerst in den vijfdenden
" Graad van den Schorpioen begon te Cchijnen, en in eene
" plaats, flaan de tegen cle Zon en de Maan over, driemaal
" grooter dan de SI;:r vEN es , met zulk eene belderheid a!s
" de Maan, zeven da:;en oud zijn de , van ZiC ll geeft, en die
" voortliep tegen de Orde der Hemelstekenen , el} van dag
" tot dag bauren opgang begon te vervroegen, tot dat zij tot
" den vijftienden Gra~d van he t Teken der Maagd w~s ge.
" knomen ; in welke plaats zij eindel ij k verdween. En dat
" daar op, in Mauritanie, oorlogen , nederlaagen. ve :l1ldcrin.. gen van regeeringe, verwoestingen van landen, zijll ge.
" volgd, ook droogte, duure tijd , en eindelijk de pest, die
;, veele duizenden ~enfchen aantastre. en uit het keven ruk-
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Omtrent onze Komeet (dus vervolgt SNELLIUS) he~
weeren mij de overeenkomst van de pla:ns van haaren
oorCprong, en v:m haaren loop, en voorts de geheele gelijkenis met die andere Komeet, om ook iet kwaads te
duchten, en dat dies te meer, om dat zij helder Cchijnende
in 't begin niet weinig toenam. En eindelijk, om dat zij
in de laatlle dagen van haar fch ijncn, toen ze, om het
verminderen van bare helderheid, in eenigen tijd nnauwlijks was gezien, nogthans een helderen glans van haare
ha iren, als willende in haar uiterlle haa r affeheid neemcn,
uitCchoot en uitwierp. En, 't geen bij mij van 'e UleeSte
gewigt is , om dat SATURNUS, met zijne vijandelijke en tegenoverl1aande ftraalen, haaren opgang pmilloette, en baar
11let zijnen kwaadaartigen aart befrnette. Daarom vree ze ik,
dat het fchijnen deezer StaartIlarre van een Saturnifche m
dat zeer kragtige ui twerking zijn zal. Welk kwaad de goede en ahnagtige God van de Kerk en van onze halzen geIladiglijk afwende. daar ik hem deemoedig 001 bidde, om
dat bij dat alleen kan verhoeden."

Zie

EREHERI

TheritrJlIH.

SNtRZWAAG, een Dorp, in het Friefche Kwartier Zeve1f_
Wduden, onder de Grietenij van HmkerlatJd, ten Noordwes_
ten van het aangenaame en welvaareude Vlek de JOU 1"([ , aDI"
den dus genoomdén Stagtedijk. Men vindt 'cr geene Kerk.
Het get'Jl der Stemgeregtigde' Landen vinden wij op negentien begroot.

SNOYUS, (REIN1ER ) gebooren te Gouda. vertoonde, i~
zijne aankoomende Jongelingfchap. geene de minlle hlijken ,.
maar veel- meer het tegendeel, van 't geen hij naderhand geworden is. Van hem wordt, naamelijk, verhaald, dat hij,.
vp den ouderdom, in welken men eenen lIanvang maakte, om·
hem eenig onderwijs toe te dienen, dermaate l10mp van begr ip was, dat hij, in 't algemeen, voor eenen Botterik ell.
Domoor wierdt gehouden. Onverwagt namen zijne verfiandeljjk~
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SNOYUS, (REINIER ) enz.

lijke vermogens- cenen fprong, en begonnen zich zo fpoedig
te ontwikkelen, dat bij, omtrent alles, 't geen hij bij de
hand nam, zijne medeleerlingen voorbij fireefde . Naa dat ae
reerlust eenm:lál bij hem gevat, en hij in de voorbereidendCJ
oeltcningen gepaste vorderingen hadc gemaakt, wierdt hij te
raade, eencn keer te doen na lta/iè, ani 'cr zich in de Geneeskllnde te oeffenell. Tot dat oogmerk viel zijne keuze op'
het I-IoogeiChool van BoJoglle, alwaar hij voorts den trap
van Léeraar in die Weetenfchap beklom .. Van zijne uitlandigheid' in het Vaderland te rug gekeerd, onthieldt hij zich, in
' l eerst, een geruimen tijd, bij ADOLF VAN B'OURGONDlE, Hee,.
Vfln BeVet'el1 en Vere, Admiraal van Zeeland. Zeden ge~
bruikte hem Keizer KAREL DE V nIs zijnen Gezant, eerst bij
JAKOBUS DEN IV , Koning van Schotland, en vervolgens bi)
CHRI SUAAN DEN Ir, Koning van Denemarke.
Naa al dit rei~
zen' en trekken, lJam hij, in 't einde van zijn leeven , een
vast' verblijf in zijne Geboortefbd, alwaar hem de nllrge~
luees'terlijke waardigheid wierde opgedraagen. Hij overleeclt.
in goeden ouderdom , naalaatencle verfcheiden Werken, van
verfchilIenden inhoud, o9ch geene, die over de Geneeskunde
handelen. Hij fchteef, onder andere, eelle Uithreiding ~'Qn'
Dayids PJaJmen, eelle Ferhrmde/ing over de Christelijke
rrijheid, over het Wee zen , de ]J1agt en de Lifdrogen ddr
Ziele, als med.e eene VerZameling van meeseal gewijde Ge-.
dichten.
Zie SWEERtll, Llthene Belei,,,.

Sl'\YDER, (HENRIK HENRIKSZOON ) was een dier verbijfterue
Dweepers , bekend bij den naam van Amfierdamfche Naaktloo?ers, van welker hars[enlooze bnitcnfpoorigheden wij ~
elders in ons Woordenboek, reeds uitvoerig verfJag gedzan
hebben. De Hifioriefchrijver GERARD BRANDT noemt hem,
verkeerdelijk, DIRK SNYDF.R. De Heer J. WAGENi\i'.P., heefe ~
uit de Scntentieóoeken oer Stad Llmjhrdam, dien misllat
verbet.erd.
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SNYERS, (FRANCOIS) SNYERS, (PIETER) enz.

SNYERS, (FRANÇOIS) een Nederlandsch Kunstfchîlder, wierde
geboorente A/ltwcrpen, in den Jaare 1579. De eerfle gronden der Kunst leerde hij van HENRIK VAN BALEN. Met de
verandering van z;jnen fmaak koos hij ook andere Leermeesters. Naa dat hij, naamelijk, zich eenigcn tijd op het fruitfchildcren hadt IOcgelegd , viel hij op het fchilderen van dieren, inzonderheid in het rijk der viervoetigen. Zo gelukkig
flaagde . hij daar in, dat hij, onder zijne tij dgenooten , geenen
weergaê vondt. Van hier dat Koningcil en Vorllen hem te
werk fie !den , om de wanden van Gaanderijen en ZaaIen. in
hunne Lusthoven en Paleizen, met ]agtvertooningen te befchilderell. S NYERS was niet flegts een vriend van den beroemden RUllBENS, maar hij leende hem ook, zomwijlen,
zijne hand, gelijk bij zelve, van den anderen kant, bet pen.
feel zijns vriends te baate hadt: zo dat men, van kenners,
getuigd vindt . dat zulke Stukken meest geagt wierden, in
welke men de hand der beide Kunfienaaren opmerkte. Den
fierfdag van onzen Schilder vinden wij niet opgetekend.

SNYERS , (PIETEn) waarfchijnlijk een bloedverwant des !lraks
genoemden, doch in welken graad, is ons niet gebleehen ,
kwam, in den Jaare J 593, insgelijks te Antwerpen. ter waereld, en was mede vermaard door eene fikfche hehandeling
van het wonderdoende Kunstpenfeel. Zijne kragt beHondt in
het fchi lderen van Lalldfchappen , doch wel voornaamelijk in
het afbeelden van Veldflagen , met alle de fchrikwekkende omfiandigheden, welke daar mede gaan gepaard.. De Aardsher_
togen ALBERT en ISAll ELLA, gelijk ook de Kardinaal- Infanc
van Spanje, gebruikten hem als hunnen Hoffchilder. D~ tijd
zjjns overlijdens is ons niet gebleelten. Alleen weeten wij,
dat hij, in den Jaare 16.22. te BriJs!el nog leefde.
SOT,LENBURG. Dij deezen naam was, nu ongeveer vi jfenderti g jaar en geleeden , bekend, eene Kruidmaakerij, fla~nde
aan den Ovenoomfchen Weg, buiten de Leidfcbe Poort der
Stad A mflerda/n. recht tegenover eene Laan, welke , aan de
overzijde der Vaart. den toegang na het Pestbuis geeft. Wij
maaken 'er gewag VIII, om een ongeluk te verh:lalen , weil::
dit
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dit Gebouw wedervoer, en aanleidir.g gaf om een zo gevaar.
lijk bedrijf uit de nabuurfchap der Stad te weeren. Te wee' ten, in den vroegen morgen van den veertienden Augustus
des Jaars 1758 vloog het Gebouw , nevens des zelfs aanhoorig.
heden, in de lucht, onder een fchrikwekkend gedruis; de
volgende ornnandigbeden vinden wij vermeld, als bij het
akelig voorval hebbende plaats gehad.
Het Woonhuis van den Opziener der Kruidmakerije nandt
aan den Overroomfcnen Weg. Naast hetzelve lag een Tuin 7
terwijl wederom lJlIlIst deezen het zo genaamde Korrelhuis
fiondt. Agter den Tuin badt men den Paerdei1al. Agter het
Woonhuis en agter het Korrelhnis zag men twee Pakhuizen.
beiden rondom met boomen beplant. Het eelle was de Stoof,
waar in het Kruid geilroogd wierdt, het ander een Magazijn, om 'er het bereide Buspoeder , tot nadere verzending 7
te bewaaren. 's Morgens tusfchen vijf en half zes uure, van
den gemelden veertlenden Augustus, vatte het Kruid vuur.
In een der gemelde Pakhuizen, door een toeval, welk alleen
,zoude hebben kunnen verhaald worden. door de ongelukkigen, die, op eene nmpzalige wijze, aan hun einde kwamen.
Straks hoorde men eenen nag, gelijk aan dat van het losfen
van een nuk zwaar Gefchut. Het Magazijn, insgeIljks heb·
bende vuur gevat, fprong firaks in de lucht. met een ge..
druis, nog ongelijk l1:erker dan dat van het eerst omlloken
Gebouw. Drie Arbeidslieden wierden deerlijk vernield. De
geknotte ledemaaten , door de lucht gevlogen. vielen ginds en
elders neder. E en half lichaam vondt men in den Kolfbaan
van een naast bijllaanden Herberg; een ander lichaam, zondEr
hoofd en onkenbaar gehavend, kwam neder, dertien huizen
van de Kruidmaakerij. Handen en andere geknotte ledemaaten
vondt men hier en daar verfpreid. Alle de omaaande gebou.
wen, tweehonderd fchreden in het rond, waren zwaar beo
fchad igd. De grond der Pakhuizen was in eenen poel ver:mderd; veele boamen waren ontworteld; l1:ûkken van bal keil
der huizen tot op een merkelijken amand geCmeeten. Het
water zelf · was dermaate geperst over de naastgelegene Landen, dat zij in eenen Moeras veranderd fcheenell. Vreemd
i's het , dat de paerden, die in den Stal {londen, niet befcha.
Ss s s S S 3
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Een akelig aanzien vertoonden de naastgelegene Huizen
en Tuinen: de meeste Huizen van .hunllC Pannen, zommigen
van de Da~en geheel beroofd; de muuren gefcheurd; deuren
en :venllers in nukken geOagen; de boomen, zo ~erre .de
vlammen gereikt hadden, gezengd, bast- en bladerloos, .een~
gen .((nder den voet gehaald, allen van hunne vrugten ontbloot. Zelf hadden eenige Huizen binnen de S.cad, in dea
omtrek der Leidfche Poort, merkelijk geleeden~ Dewijl nog
:vroeg in den morgen dit onheil voorviel, zag men vee1en,
door den fchrik gewekt, half naakt ten huize Ilitgeloopen ,
in eene verbij(terde houding en de uiterile verlegenheid, langs
den weg herwaartS en derwaarts loopen. Als eene bijzonder.
heid vindt men a~ngl!tekend, dat eelle Vrouw, 1l)et de Kaag
van Leiden gekoomen, houJenJe een Jongetje aan de hand ~
sie Kruidmaakerij reeds verfcheiden huizen vQorbij ~ijnde,
terwijl de uitbarfiing voorviel, met haar kind verfcheiden
voeteu boven den grqnd wierdt opgeheven, en .te Z2men Zo
~eweJdjg nedervielen, dat het verlegene kind uitriep: Moeder,
wij mOl'ten hier fterven. Sedert verllondt men. dat men
niet {legES op het HaarleIllmermeir , maar heel te Leiden ,
Gouda en Rotterdam den fchok gevoeld hadt. Geene andere
gedagle hadt men , aldaar en elders, of 'er ware eene Aard.
fleeving voorgevallen.
Zie Nederl. jaarboeken.

SOMl\1EI,SDYK, eene Heerlijkheid en Dorp. welke beidcq
dit bii~onders hebben, dat zij, hoewel gelegen op het grond·
gebied van Holland, negthans aan de Oppennagt der Staaten
wan Zeeland onderhoorig zijn. So mtneisdijk, naamelijk, legt
op het Eiland Over - FJaHé? tusrchen het Zeeuwfche Eiland
]Juivelaru) en het Dif1rikt van Holland, bij den naam van
Land wan Yoornen Puttm bekend. Met de landerijen, niet onEiddelijk binnen de Heerlijkheid bc!1oolen, maar op eenigell
;:f11:md van daar gelegen, wordt de uitgebreidhdd van Som~
me/Jdijk begroot op eenendertighonderd Gemeten en honderd.

negen

SOMME'LSDYK.

'3 6

negen Roeden. Met zommigen <len oorij1Tong der beoaaminge
te zoeken, in de uitdrukking der aloude Lalldzaaten Somtijds
dijk en [omtijds geen, re kennen geevend·e , dat de landilreek
des Zomers een dijk ,maar niet des Winters was, dunkt oos
e beuzelagtig ,om 'er eenige agt op te geeven. SommelsdijIr,
toen men oog -aan ge ene bedijking dagt, was reeds bekend
in den Jasre 1417- Nogthnns fchijm men, niet lang daar llaa,
met het bedijken eenen aanVó!ng gcmaaktte hebben.
Volgens fchikking en evereenkomst met de Staaten van HoIland~ wordt het hooge regtsgebied, over Sommelsdijk, geoeffend door Baljuw en 's Grauvenmannen van Zeeland Deooster
Schelde, te 's Graavenfiein binnen 'lierikzee. Diensvolgens
fiaan de In- en üpgezeetenen der Heerlijkheid onder de Regleu en Keuren van Zeeland; met uitzondering, nogthatis •
van de zulke. welke de Ambagtsheer geregtigd is te mank ell
en te nellen. Want de Voorregten van den Ambagtsheer,
welke, zeden een zeer langen tijd, geweest is .een Heer uit
tlet GeOagt VAN AERSEN, zijn zeer uitgebreid. Aan hem behoort, onder andere, het regt van Tienden, Vogelerijen.
Visfcherijen, Veercn, Excijnzen, GifEen van Kerken en mee~
andere. Duiten zijne toeltemming mag niemand, binn'en ·de
Heerlijkheid, jaagen of Patrijzen vangen. Alle vaste goederen, 't zij dezelve in 't openbaar of uit de hand, binnen de
Heerlijkheid, verkogt worden, kan hij nansten. Voorts !l:aac
aan hem de aanile/üng van Amptenaaren en mindere Bedienden. De Regecring beilaat uit Baljuw en zeven Schepenen,
die over burgerlijke zaaken te regt zitten. Een Dijkgraaf e~
vijf Gezworenen voeren het bewind over de Polderza3ken.
Hoewel deeze twee Kollegieo, in de gemelde opzigten, van
elkander onderfcheiden zijn, maaken ze, in eene andere hoedanigheid, flegts één Kollegie uit, dat van de Magiftraat genoemd, het bewind voerende over 23aken, de burgerlijke
zamenleeving en de Ingezeetenen in 't algemeen betreffende,
als mede over de Kerk en het Kerkbeiluur.
W~t het Dorp Sommelsdijk op zich zelf aangaat, in veelerbande opzigten heeft dit het voorkoomen van eelle bloeiende
en wclvl3ïende opene Stad; als zijnde voorzien van eerte
g.oeut: Haven. en wordende doorCneedell van verCcheideo brceSss sss 4
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---------------------------de en luchtige Straaten, van weerkanten met Huizen bebouwd, die. door hunne zindelijkheid en neth eid, ,de onbekrompenheid der bewooneren aankondigen. De meeste Neeringen van bloeiende en welvaarende Steden worden hier ge,oetrend. Marktfchepen vaaren 'er, van tijd tot tijd, af en
aau, op en van verrcbeiden Plaatzen van Holland, Zeeland
en Bt"ohond. Het getal der Ingezeetenen, een goed :lanta!
van welke zich met den Landbouw en den aankleeve Vall
rlien geneert, wordt op ongeveer dertienhonderd. dat der
Huizen op ongeveer tweehonderd zeventig begroot. Onder
deeze !Dunte uit c!e Hervormde Kerk, (laande midden in het
Dorp, aan bet einde van de Voorflraat. Het is een Kruisgebouw , gefligt aalJ het einde <ler Vijftiende E euwe. De Toren
llondt, weleer ) op hEt Kruis der Kerke. Deezen, nevens
bet Dak der Kerke, zijnde a~(!"ebral1à, bouwde men den tegenwoordigen To ~ en. aall den Westelijken GeveL Van biml(n
is de Ke rk merkelijk verliefd door een fraaien Prcdikfioel,
zindelij ke Ge(l:oelten, fraai berchilderde GIJzen , keurlijke
W~p ens van de GelJagten c:ler Hceren en Vrouwen VAN SOMMELWYK, die hier hUl1lle begra~fp Jr. ats hebQen. Vooral pronkt
het Koor met eene heerli jke Praaltombe , welke. buiten de
Kerk, de·ar middel van een Portaal, hal ren iIl;;3ng heeft. Men
ziet op Je Tom be twee Beelden V:ln wir lVhtrmer, in eClle
knielende hOU àllJ~" Zij vcrkeldeu den Heer FRAl\ÇOIS VAN
AER SEN VAN SOMMELSDYK en zijtJ e Gemaalin Vrouwe PETROIilELL/\ VAN BORRE.
Volgens een Oprchrift, badt de gemelde
H eer bekleed drie Gezantichappen in F'·fltlkr ijk, vijf in El1geland, éér. aan het Gemtenebest van Pene/ie, om nu niet te
fpreekeu van andere hnO ~',e waardigheden . hier vermeld, en
was op den zesëntwintig!len Decemher dcs Jaars 164 I overteedell. Het Kerkhof, met fch ooile Ypenboolllen beplant, €1l
rondom binnen een e wijde Grnft beflotltCll, maakt eene aanzienlijke vertoonin2" - Voormaals !Jadt men te S011l1l1elsdiik
eene vrij aanzienlijke VerJ1;adering van Doopsgezinden; welk~~
egter, tDl op eenige weinige leden is ged llnd. De Leeraar
beeft zijne wooning in het nabuurig Dorp MirJdelltflt"nii. lIet
Itaadsnuis, 't welk met een klein Torentje pronkt, is voorzien van de noodige Vertrekken, voor de onderrcheidene Vergada-
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gaderingen , die aldaar gehouden worden, Voorts heefe men
'er eene Waag en Gasthuis, en, tot het waarneemen van
Togten en \Vagren, even als in de Steden. twee Kompagniën, ieder van welke wederom iu acht Rotteu verdeeld is.
SOMMELSDYJ( , (FRANÇOIS VAN AERSSEN, Heer .,,"") de
.loon van J{oRNELIS VAN AERSSEN, Griffier der Algemeene
Staaren , de eer!le Heer der boven vermelde Heerlijkheid,
oiendeden Algemeene Staaten • bij verfcheiden gewigtige gelegenheden. Hij was de eer!le Agent, aan het Frali fdJe Hof,
van wegen de AJgemeene Staaten , zillts deeze, met Koning
H ENR]({ DEN IV, eene naauwer gemeenfchap getroffen, en van
zijne Majeffeit kragrdaadiger 0I1der!land genooten hadden. Niet
lang daar naa met den titel van Gewoon' Afgezant begiftigd,
groeide ook, alleng$kens, zijn gezag, en won hij tOt zo verre het vertrouwen van Koning HENRJK, dat wanneer de Gezant, in de maand Februarij des Jaars 1606, eenen keer na
den Haage deedt, zijne Majel1:eit hem belastte met de drie
volgende Vraagen, ten einde om bij zijne wederkomst te
Pal ij s, het llntwoord zijner Meesteren op dezelve te rug te
brengen. De bedoelde Vraagen, drie in getal, waren van den
volgenden inhoud: I. " Of de Algemeene Staaten • met be..
.. hulp hunner na!.muren, zich konden handhaaven in den
" toel1and, in well,en zij toen zich bevonden? 2. Hoedanig
•. zij geneigd waren tot den Vrede? Welke middelen zij had" den, om dien te bekaomen; en of zij, tot verkrijging ell
" verzekering van denzelven , de tusrchenkomst des Konings
" nOQ(lig hadden. 3. Welke voordeelcn zij den Koning dag" ten toe te voegen, in gevalle hij den oorlog aan Spanje
,. verklaarde? en of zij, zich werpende in de armen van zijne
" Maje!leit, de vrije oetrening van den R oomfchen Gods" dienst zouden willen gedoogen?" Bij zijne wederkomst
re Parijs, bragt AERSSEN geen ander befcheid, dan dat hij,
over de gemelde Vraagen, noch met de Staaten , noch met
de voornaam!1e Leden van Regeeringe afzonderlij k, hadt
Llurven h:mdelen: te mind er .nog, om dat de Koning van
Engeland voordeelige aanbiedingen hadt gedaan, Nice lang
daar naa verft)rcidde zich bet gecugt in Frankr ijk, dat de AlSs ss S s 5
ge-
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gemeene $taaten, zonder zijne Majefieit .te kennen, met de
Aardshçrtogen eene afzonderlijke Vredehandeling ond.ernomen
hadden. AERSSEN, hier over zich ten hooglien verwonderd
houdende, boodt nu den Koning aan, andermaal cenen keer
na dm Haage te willen doen, deels om te bewerken, dat
'er, buiten 's Konings bewiJliging. geen Verd rag ge Oooten
wierdt; deels om de vraagen te doen, w~l k e hij onlangs niet
badt durven voorael1en. De Koning, ÎiJ 't een en ander bewilligd hebbende, kwam de Gezant, in de maand Januarij des
Jaars J607, wederom in Holland. Door de fc hikkingen, bij
Lands Staaten , ten aanzien van den Spanjaard, zedert, gemaakt, badt deeze .reize niet de bedoelde uitwerking.
Hoe lang daar naa de Heer AERS SE N zijn Gezamrchap in
Frankrijlc nog bekleed hebbe, is ons niet gebleeken. Zeker
is het, dat hij, eerlang, van daar wierdt te rug ontbooden,
En voor zo veel hij zelve 's Lands Advokaat JOH AN VAN OLDEN~ARNEVELD als den voornaa:mfien aanrnader en drijver der
ontzettinge van dien aanzienlij'ken post befèhouwde, baarde
dit, aan zijnen kant, eenen haat tegen den grijzen Staatsman,
welke bij meer dan eene gelegenheid openbaar wierdt. Reeds
in den Jaare 1614 hadt men den Heer AERSSEN hooren zeg.
gen, het oog hebbende inzonderheid op den Heer VAN OLD ENBARNEVELD , dat zom'JJiger gezag zo niet gevestigd 1vas,
of het kond!! wel ter neder geworpen worden. Naderhand.
toen de Advokaat, bij zekere lieden, meer en meer begon
in 't oog te loopen, wendde ook de Heer AERSSEN zijne
poogingenaan, om den toeneemenden haat nog fel ler te doen
branden. Op de lijst der Schotfchriften, welke in den Jaare
. 61 8 , tegen den veegen Staatsman, gefirooid wierden, las
men de titels van Praktijk van den Spaan/den Raad , en
N oodll'cndig Discours. In het ecrfie wierdt de Advokaat vertoond, al s hadde hij geld van Spanje vertrokken; het ander
drong op eene gew~ldige verandering, in de Regeering. Van
beide dceze Gefchriften ging de Heer AERSS EN, bi i zommigen,
voor den OpfieHer. Daarenboven kwam, een weinig laater.
in 't I:cht, zeker Gefchrift, onder zijnen eigen naam, Retncn_
prantie "OIJ FranfOl's darlen betiteld. Zo veel ongenoegen
JDaarde dit Gefçhrift, dat, in de maand junij des Jaars 1618,
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ter Verg:lderinge v:m Holland, welke 11\1 den Advokaat iJl
h;;are bij'zondert; befchenping hadt genomen, in beraad geleicJ
wierde, om het Gefchrift op te haaien, en den Opfieller het
verder Ichrijven .ee verbieden.
Omtrent deezen tijd wierde de Heer VAN AERSSEN .. .dOOl'
:koop, eigenaar van de Heerlijkheid van Sommeisdijk , met
welken lIaam wlj .he.m vervolgens zullen noemen. Het leedt
uiet .tang, of men vernam het oogmerk van deezen aankoop.
's L~nds Advokaat VAN OLDENBARNEVE.LD zat thans in deJr
J{erker. Uit den geheelen hande.! yan Prinfe MAURITS blijkt
overduidelijk, dat deeze het op de veroordeeling van dea
Grijzaart badt loegeleid. Een grooten flap zonde hij, te.r
bereikinge v~n zjjn oogmerk, gevorderd zijn, indien hij de
Ridderfchap van Holland op zijne zijde hadde.. Me.t vijf
Hollandii:he Edelen badt zijne Doorluchtigheid, onlangs, dit
Lid vermeerderd. Thans wendde hij zijne poogingen aan,
om ook <;Jen Heer VAN S.OMMRLSDYK daar in te brengen. Veel
.viel hier over ce doen, ll ~ardCm:l;l1 de meeste Edelen nie~
konden gedoogen, dRt iemand, als de I-leer v JIN SOMMELSD'iK,
.die niet binnen de Provincie van Holland was gebooren, te.
gen de Voorregten en Wetten der Orde, in hun LichaallJ
zoude worden aangenomen. De ~waarigheid, wegens de ge~
boorre buiten bet Gewest van Holland, wierdt vooreerst weg~
genomen, door den Heer V4-N SOMMELSDYK te naturalifeeren ~
of het regt van inboorlingtèhap te fchenken. De tegenftand
van zulke Edelen, welke niet van de hand van Prinfe I\1AURITS
vloogen , wierdt door herhaalde betuigingen van de ernftige
begeerte zijnt'r Doorluchtigheid overwonnen. Eene fclJrifte"
lijke Verklaaring, of Akt e 'Ya1l non prejtJditie, welke het
Lid der Ridderfchap, bij deeze gelegenheid, deedt aanteke~
nen, toonde, evenwel, niet ondurdelijk de gezintheid der
Drde omtrent deeze bevordering. Zij verklaarden in deeze
Akte " dat alzo, yolgens de Oude Privilegien, Regten , Vrij;.
" heden en loflijke obfervantien deezer Landen, niemand her
~. regt hadt.. om onder de Ridde!,fchap en Edelen van Hol~
" land en \\restfriesland be(chreeven te worden, dan alleen de
?' geenen , die gebooren Hollanders zijn, van oude adelijke
?' en Ridderlijke Hollandfcbe fiammeIl, beziçtende heerlijke of
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,. adelijke ilamgoederen , in den zelfden Lande, en mitsdien
t, te regt onderfti!ld wierdt. dat de Heer FRANCOIS AERSSEN,
" Heer Vtm Sommelsa'ijle . buiten Holland gebooren zijnde,
" tot den voornoemd en fiaat 'niet toegelaaten konde worden,
Ot uit aanmerking, nogthans , van de erniligc begeerte van den
" Prinfc VAN ORANJE, dat men den Heer VAN SOl\1l\1ELSDYK
., mede onder de Ridderfchap en Edelen zoude willen beJO fchrijven, mct vaste toezeggillg dat ,zulks niet in gevolge
" zoude getrokken worden, zij Ridderfchappen (11 Edelen
" daarom noodig geoordeeld hadden, daar van te maaken
., eene Akte van non prejuditie, bij welke zij elkallderen ,
" bij adelijke trouwe, eer en vroomigheid, beloofden, voor
" hun zeI ven en voor hunne erven en naakomelingen, de
" oude Privilcgien, R egtcn en Vrijhedcn, voorraan, naauw" keurig te zullen onderhonden , zonder eenigen inbreuk op
" dezelve te gedoogen, regelrecht of van ter zijden; waar
" toe zij gemelde zijne Doorluchtigheid, eindelijk, verzog" ten, deeze Akte medG te bckragtigen en te ondertekenen.
" ád perpetuam rei gefld! memoriam, ter alwosduurende
,. gedagtenisfe van het gebeurde." Het gefchrift hadt tot dagtekening den eenemwilltignen Januarij des Jaars 11519.
Reeds op den volgenden d" g verfcheen de Heer VAN SOMMELSDYK in de Vergadering van Holland, ahVJar men thar.s
bezig was met raaclplcegen over het !lellen van Regters over
's Lands Advokaat en de twee andere gevangenen, HOOGI!RDE ETS en DE GROOT.
In 't oogloopende , inderdaad, was de
ol!bllli jkheid. dat iemand, welke voorheen zich openlijk tot
partij van den Advokaat gefteld hadt, nu zitting nam in eene
Vergadering, aan welke de beOisfing van het lot des gevangenen , in groote maate, was overgelaaten. Bij mangel aan de
gepuste .opmerl!zaamheid, omtrent dit gewigtig onderwerp,
aan de zijde der Staaten , bragten de Huisvrouwen Kinderen
-van den Hecr~ VAN OLDENllARNEVELD dezelven onder het oog,
,. dat vermits de I-leer VAN SOM:I1ELSDYK den Ad vokaat en die
" van zijnen huize, eenige jnaren herwaarts, een vijandelijk
"hart toegedraagen, en zulks nog onlangs. bij gedrukte
*' boekjes, hadt b'ekend gemaak t, zij diensvolgens begeerden,
" dat de Heer VAN SOMMELSDYK, welken zij voor befchuldi-
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" ger en partij van den Advokaat hielden, zith zelven ken·
" de, en uit de Vergadering bleef, terwijl de zaak des Ad.
" vokaats overwoogcn wierdt." De Staaten van Holland het
bier op in de befcheidenheid van den Heere VAN SOMMELSDYK
gelleld hebbende, of hij blijven of vertrekken wilde, fiondt
hij op en verliet de Vergadering. Hoewel dus de nieuwe
Ridder niet openlijk de veroordeeling van den Advokaat holp
bevorderen, meent men, egter, dat hij, door heimelijke poo..
gingen, daar toe niet weinig heeft toegebragt.
SOMMELSDYK behieldt de gunst van Prinfe MAURITS, geduu.
rende het overfchot der leevensdagen van zijpe Doorluchtig·
heid. Van hier, dat wanneer, in den Jaare 1624, een Ge.
zantfchap na Enge/QmJ wierdt benoemd, om een Verbond te
fluiten, tot eene naauwe verbintenisfe en tot zekerheid der
wederzijdfche Rijken en Staaten , aan den Heer Vt.N SOMMELSDYK, onder andere, die a:mzienlijke last wierdt opgedraagen.
Meer dan eens hadt onze Gezant, bij het leeven van dea
Heere VAN OLDENIlt.RNEVELD, zijn misnoegen laaten blijken
tegen Frankrijk, om dat hetzelve den Advokaat droeg, en
op des zelfs loslaating ijverig aandrong. Zo hoog waren, bij
wijlen , . 's Mans uitdrukkingen, tegen het Franfche Hof, geloo.
pen, dat dezelve, aldaar bekend geworden zijnde, de gevoe.
ligheid des Franfchen Konings gaande maakten, en, meer dan
eens, bij de Staaten van Holland deeden aanhouden, om zijne
ve"metelheid te {haffen. Sims het overlijden van Koning HEN.
RIK DEN IV, fchijnt de I-leer VAN SOMMELSDYJ{, ten aanzien
van bet Franfche tlof, van denkwijze te zijn veranderd, en
men den opgevatten wrok aldaar tegen hem te hebben afge·
legd. Zeker is het, ' dat hij, nal zijn Gezantfchap in Enge.
tand volbl'2gt te hebben, in het volgende Jaar 1625, in de
zelfde hoedanigheid, na FrQnkrijk vertrok, en 'er met bij..
zondere tekenen van agtinge wierdt ontvangen. Hij hadr hier
verfcheiden zeer netelige znaken om banden, en vertoonde,
bij meer dan ééne gelegenheid, blijken van zijne bevoegdheid
tot den post, waar toe men hem hadt te werk gellcld. In
de maand April des Jaars 1626 keerde hij van Parijs in
's Hoge te rug. Andermaal begaf zich de Heer VAN SOMMELS_
llYI{, in de zelfde hoedanigheid, na dae Koninkrijk, in den
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lIanv:mg des Jaars 1623. Het Iaatffe openbaar bedrijf van onZen Staatsman, welk wij vinden aangetekend, was zijn Ge-zamCchap na Engeland i in den Jaare 1640, om de Konink.
lijke PrinfèsCe; voor den jongen Prillfe WILLEM DÉN II, ten
hu weHjk te verzoeken. Hij overleedt, geliik wij, op het
voorgaande Artikel, in het voorbijgaan, hebben aangetekend,
op den zevenëlltwintigll:en December des JaaJ's' 1641, en
wierdt in de Kerk van zijne Heerlijkheid begraaven.
Zie J~

WAGENAAR,

Pad; Hifi.

SOMMRLSDYK. (KORNF.tIS VAN AERSSENS,. Heer val'l) 'Over·
Ilekend,. uit 's Lands GeCchiedenisfen, is de aanflag van PrinCe
1\1ILLEM DEN II ,op de Stad dmfterdam, doch' even' vrugte.
loos uitgevallen, als dezelve' roekeloos en onbetonnen onder·
Domen was. Wat den Prins tot dit hedrijf bewoogen hebbe.
zullen wii hi'er niet verhaaIen , maar alleenlijk het aandeel des
bov-en genoemden Edelmans in de tewerkUel1ing van het wijd.
klinkendphlll, als die in hetzelve tot een hoofdwerktuig wierdt
gebezigd. De Heer VAN SOMMEr.SDYK, Zoon van den boven'
geCchetffen Ambasfadeur , diende den Staat te Lande, en was
nu tot den rang van Kolonel gevorderd. Hij was een ,boe~
zellwriend. en vertrouwde taadgeever van Prinfe WILLEM.
Zelf wil men, dat' zijne Hoogheid, onder andere op aanraaden van den Heere VAN SOMMELSDl'K , als welke daario zijn
bijzonder voordeel bedoelde, gek oom en was tot het befluit ,
om de bekende zes St:latsleden der Hooge Vergaderingen in
'hegteni!> te neemeu. Of de Prins, in de zaak van A;nf!~rdam .
insgelij ks zijnen raad hebbe ingenomen, is ons niet gebleeken ;c.Ht wel, dat zo ras het Omwerp tot rijpheid ,vas gekoomen ,
zijne Hoogheid hem, nevens den Graaf VAN DONA , in den
arm nam, ende uitvoering daar van aanbeval. Voor zo veel'
llet onderwerp deezes Artikels in de berugte' onderneeming:
betrokken is geweest, zullen wij het gedenkwaardig voorval
verhaalen.
't Was, naamelijk, ,op den twintigfien Julij des la:lrs 165° ,
iat Prins WILLEM 1)& 11. den Heer VAN SOMMELSDYK bij zich"
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omboodt in den Haage, en hem aldaar bekend maakte, hoe
hij benooten hadt, Gráaf WILLEM FREDRIK VAN NASSAU, StilrJhouder "an Friesland, met eenige Ruiterij te zenden binnen
Amflerda1n, en dat hij hem ( SOMMELSDYK) fIT de Bezetting
":m Nijmegen, onder andere, daar toe dagt te geb..ruiken.
Zonder eenige aanmerkingen te maaken op dit beflllit, bragt
SOMMELSDYK eenige zwaarigheden in 't midden, omtrent den
wijden antand en den grooten weg, als mede wegens de hitte
van het Jaargetij. Niets bijzonders fchijnt verder, in deeze
eerfi:e zamenkomst, te . zijn voorgevallen. Maar op den derden dag, van nieuws, het onderwerp hervat hebbende, ver.
klaarde de Prins a:m Graave WILLEM en aan SOl\1MELSDYK, dat
de dag van den optogt, de weg na Amflerdam en de troepen, derwaarts befiemd, bepaald waren; dat SOMMELSDYK moese
vooruit trekken. om de troepen te ontvangen op de Hejde
bij Harten, om ze van daar na Aóko~de te geleiden. SOMMELSDYlt, van nieuws, eenige zwaarigheid gemaakt hebbende,
over den grooten affrand tusfchen deeze twee plaatzen , en
verzogt, in plaats van op de Heide, de troepen te Scherpenzeel, op de Veluwe, te mogen olltvangen, bewilligde de
Prins in zijn voorfiel ; beveelende , tevens, dat SOMMEJ.SDYK
op den tweeden dag daar naa de rei ze moest aanneemen , naa
dat hij, alvoorens, zijne jongfie bevelen zoude ontvangen
hebben. Deeze hielden in, zich na Amflerdam te bêgeeven,
om vervolgens van daal' te rijden na Scherpenzeel, ten einde
om den amand der Dorpen, tusfchen de Stad en Schetpen2;ee/, naauwkeurig op te neemen , om, in het geleiden der
troepen, zich daar naar te fchikken. De Prins voegde 'er
nevens, dat hij 7 binnen AmflerdtJm gekoomen zijnde, een
waakend oog moest houden op Graaf WILLEM. als die een
weinig haastig was, en lase hadt, om binnen die Stad geeDerlei geweld te pleegen.
.
Van zulk eenen last voorzien, vertrok de Heer VAN SOMMELSDYK, alleenlijk van Zijnen Kamerdienaar verzeld, op den
zevenëntwimigllen julij, 's middags ten één uure, uit 's GrtJayenlmge. Hij reisde te paerd, ueemende zijnen weg over
Leiden na de bedoelde Stad. Omtrent KOf#dekerk wierde hij
iogeha,ald door den Markgraaf D~ VI&UVlLLK, om hem te vei'-
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%ellen, door den Prins hem naagezonden. Ten half tien uure be.
reikten ze den Overtoom, alwaar zij vernacht hebbende, zaten zij 's ancerendaags morgens ten half vijf 1111re wederom
op, en reed en , door de Lcidfche Poorr, binnen Alli/lcrdnin.
Zij hlel.ien zich nier op , dan een oogellblik op de Regt/liersllreefiraat, alwaar sor,lM ELS DYK van den Onderfchout VAN BUUREN ontmoet el1 aaI1gefproken wierde. Van /JlI1jlerdalil reeden
zij over A t/lOrlde , BOQ1JJbrugge. Loenen, Vrt!eland, {{or.
ten horf, Hilverfo ;n, Zoest en Lel/sden, op Sc!le tp en~u!, alwaar SOMMELSDYK 's naamiddags ten vijf uure aankwam. Hier
wagtte hij op de Ruiterij, die door den Graaf VAN DONA ge·
leid wierdr, en 'er niet eerder dan vierëntwilllig uuren naa
hem aankwam. TerUond Doeg SOMMELSDYK cp weg , met
oogmerk, om, volgens zijne rekening, ten vijf uure ilJ den
morgen van den dertigUen Julij voor /Jmjlcl"drtllJ te zijn.
Een, dus genaamd, toe vel was oorzaak van zijne misreke·
Jlinge.
Te wecten , de Optogt ging voorfpoedig, tot op de Goo!.
fche Heide, voorbij HilverJolJ1. Hier wierden de troepen
overvallen van een zwaar onweder, 't welk dezelve na het
gemelde Dorp deede wederkeeren, om 'er eene poos te vertoeven. Het onweder eenigzins bedaard fchijne nd e, vertrok.
ken ze van nieuws. Doch nnauwlijks waren ze een Huk wegs
gevorderd, of de Donder nak van nieu ws op. en wierdt de
lucht zo donker, dat alleen de Heer VAN SOM :\1ELS DYK, aan
het hoofd van vier Kompagniëll, den rechten weg vonde, en
de tien overige, naa l ~ng dwaalen, te llilver/o1lZ te rng keer.
(ien. Ond!;r her voortrrel;l; rn vernam de Heer VAN sommLS_
DYK, niet vroeger dan tr. V, -eelm1l1, dit afd waalen. [-lij zelve
kwam, met zi jne mnr.lèhap, tcu bef1:emden tijde, te weeten ,
ten half vijf uu re, iu den miJrgen van den Jerti giteiJ Jillij ,
voor .A1Ilfterdtlrtl. Gr:lnf W ILLE1\! was 'er re ed, ; en 3izo hij
vol vuur was, deedt hi j den voorOag, of men , met (ie tn :! l1fchap, welke men bij de hand badc, 's Prit: f:-n l~ st uiet behoorde te volvoeren , en den togt, zonder 1, ;[112: , VOQ;rzc t(en? De meeste nevelhebbers waren daar tO t: ~';e!lel!,(' J1 , D.:Jch
S OlllMIl L SDYK, bedaarder van geest, en het t, ' lk dieper i nzien_
de, verklaarde van oordeel te zijn, " dat _me!l àe agtei'geblee" Vl.:ne
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'J vene manlèhap behoorde in te wagten, alzo zijne HoogheId
" uitdrul:kelijk gewild hadt, dat, om alle, wanorde te voor·
J' koomen; de :I:lnflag Ijlet v.eel volks ondernomen zoude ,wor_
.t. den, en het te dugten fiondt, dat , oe StadS Bezetting Pt1
." 13urgeriJ anngemoedigd zouden worden rot het biedlUt vatt
" tegenlland , indien men met weinig volks ter Stad introk;
" 't welk gelegenheid zonde geeven tot daadelfjkheden, wel" kc zijne Hoogheid, zo veel mogelijk was, voorkaometl
" wilde, hebben." Deeze r:lad wierdt gevolgd. De afge.
dwaalde manfcJlllp kwam eerst ten half acht uure tI! AbkOlJde.
Toen zette men den rogt voort, doch volbrag{ dien niet vero
del', dan tot aan de nog heden bekende He.[ftede /Pe/ua ..
eenige honderden · Ro'eden van de Stad, aun; de \Vesrzijde Vaa
oen AmCtel, buiten de Utrechtfche POOrt gelegen. Wat de~
'verderen voortgang verijddde., en hoe de gamfche KriJgsmagt,
eerlang, onverrigter zaake, aftrok, is uit '5 Lands Gefclriede.
nisft!n, bijzonderlijk uit die van AmjlerdlJ/11, algemeen bekend.
Prins WILLEM DE II overleefde niet bng deete onbezonnene
onderneeming. Sedert namen de zaaken ter _Vergadetinge va[;l
Holland eenen keer, welke, onder a:ndere, den I-leere VAN
SOMMELSDYK geenzins gun1lig was. Men leide 'er bijzonderlijk iu beraad,; om . het gedrag der zulken , welke deel gehäd
hadden in d'en aanflag op Amjferda ln, te onderzoeken. Dit
goldt jn~gelijks den Heer vu~ SOi\lI\1IlLSDYK. En voor zo veel
hij 1IU van zijnen ficun, in den Prinfe VAN ORANJE, was om"'
bloot, vOlldt hij geranden, het hoofd in den Cchoot te leggen i
en 23mebict!en om aan Gemngtigden , welke men mogt goedvindeu
daar toe te ben oemen , de opcnirg van zaak en te gecven. Dit
onderzoek viel voor in de maad juJij des Jaars 16Sr. Drie
i aaken , voofl~3amelij!: , l12dt men ten laste van den Hecre VMf
SOMMELSDYK: P'cereerst, dat hij, in de'n Eed van Holland
zij nde , kwalijk gedaan hadt aan het leiden van Krijgsvolk na
Am(lerälln , op bevel van zUlle Hoogheid~ Ten t weede ~
dat hi'j de Wallen van /JwJlerda1l1 hadt befpîed. Ten derde,
én eindeli jk , dat hij verfprcide r was van het gerugt, á1s of
de Stad AIllJlerdam een Verdrag hadt ge!1ootcn met het Par...
Tement van El1geliJtui. Op cleeze putlten van bCl:w:lc.r begeer
b
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de men zijne ~ntwoorden. Op het eer/fe pUnt van bcfchuh~t.
ginge Imigt SÖM:\1ELSflH in 'e midden ., dat .hij, ~Is Kolonel,
" ook onder zijnen Kapitein -Generaal /lonue, die hem, inu dien hij gehoorzaamheid geweigerd badde, wegens het feheo.
" den van den Krijgsëcd, zol1 hebben kunnen /lraffen; beha 1" ven Cat zijr.c Hoogheid ook groot geZag hadt in zaaken
" van Regeeringe, en, in Allljlerdam. alleenlijk begeerde
" geboord te worden over za3ken, den dienst der Landen
., betre/Lnde." Op- oe tweed.: tiezw:l3rnis merkte hij a;n
" dar hij, op '5 Prinfen bevel, nit lien Haage gereed en was
" na Am{lerámn, inlwomende door de Leidfche Poort, en
,. weder6rn uitrijdende door de Reguliers· of Utrechtfche
" POOlt, en voorts over A'bA'vllde. }/tJll;nIJrugge, Lanen.
,. Preekmd, Kortenhoef, llilverfom, Lpusden en Zoest, na
" Srlzerpel1zül. m~t geen ander oogmerlt, dan om den tijd
" af ce meeten , welken de Ruiterij, die hij van Scherpenzeel
" na Amjlerdtlnl geleiden moest, tot deezen togt zoudenoo.
" dig hebben, zonder dat hij eenige gedagten gehad hadt. om
" <Ie wallen van Am/let,jam te befpieden:' ~ Op de derde
befchuldiglng erkende hIj, ,,(lP 't Huis ter Hart, tegen de
" Heeren van Ilaarlem, gezegd te hebben. dat bet goed
,. zoude zijn, dat 'er W:l[ mit/der gemcellfchap was. tusfchen
" de Stad Am/lerdam en het Parlement van Engeland, ver·
" mits, voegde hij 'er nevens, de Prins hem onlangs ver" haald hadt, cenen brief gezien te hebben, te LOl/Jen ge.
" fchrecven, inhoudende, dat het Parlemcm benomen hadt.
" AI11/lertlmn lJlet tienduizend m:m re zullen bijrhan." Op
deeze verdeedi,::i!lg volgde gcene uitfpraak. Een ander middel
behoedde den H,~u VAN SOM~fI!.LSD\'K voor de onaal1gcn3amhe.
den, die. veeliigt. hem konden w?dervaaren zijn. f lij h::ri~p
~jch, na~l:le!;jk, op Gn~f WII.L~:~1 FP.t:DRIK, als die van den
aan!1ag cp A;;:;?,mlam het voornaame beleid gevoerd haJr.
Dit m:akte de S·.natcn van F,ies!tmd wakker, cn. om hunnen
Stadhouder vovr alle aanfpranl~ te behoeden, dçedt hUll d,>n
voodl::g doen rot hcr ufkvndigen van eene Aigemccne Vergif:
fenis. In 't eerst vonden de Staaten VJn fj,:lIrmd geen ge.
noegen in dit ontwerp, en !landt bijzonderlijk de Stad ./imfterdam 'er zeer 1!erlt op. dat de zaak van den Heere VA1'i
S ('.'ol-
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SOMMELsny!c voor h!?t Hof van IIolltmd zoude getrokken worden. Midlerwijl wi~rdt 'er een OlJ(werp eener Algemecne
Vergiffènisfe gemaakt, en kwam de Heer 'VAN SOMMEJ.SDYK zo
veel aan de h2nd, dat hij in zo verre zich fchuldig erkende.
dat hij onder de Algemeene Vergiffenis VCiZOgt begreepeIl Ie
worden. Veele moeite IWS!te het, el?r de Regeering van Am'
/Jerdam daar toe haarc todl:emming wilde geeven; zij beweer.
de, dat men hem daar van behoorde uit le fluiten. Eindelijk
bewilligde zij in het verzoek, mies de Heer V.... N SOl\iMELSDYK zich verbonde, van alle Ampten van Regeeringe in 'Holland zich te zullen onthouden. Mee zulk eene 'belofte ontkwam hij het dreigende gevaar van verdere zwaadgheclen.
Hoewel dns, door 's Lands S,laat~l1, vnn eene , na,ar het
oordeel van , zommigen , w,el verdiende !1rntfe llr!jgefproken.
fchijm, egter, de Heer VAN SO~.lX!':LSDY K dOloar j oP(, niet van
begrippen te zijn veranderQ, or aangelpoo,Cl geworden tCf begunl1Îgirige der hcerfcheudc in;: j~:t~n. Immers hi ckir hij eenc
nanuwc gemeenfchap n-;~t den Ltd,ena;'t - Admir~al KORNELIS
TROMP, die 6t'oordecld wk, Jt, llJeer de belangen van d~ n
jongen Prinfé VJlN ORANJE.,' dan de thans aang~nomel1e maat~e·
gelen der Staaren van Hcllad te zijn toegedaan. Een blij..!'
hIer van meende men te bdpt! urcn iu e~n. bediijf van den
Heere VAN su:'1MELSDYK, it, der. Jaare 1666. Bekend is het
Zcegcvegr , w~i k, in het begin van de maand Augustus diens
jaars, tus1i:hen de Engelfche in Nëdcr!andlèhe Vlooten, voorvi el: ZeegeveiSt , zo o!lg"IUEkig :-.au de eene zijde, als eeraanbiengende aan den anderea kant. voor den Heel' rilICHIEL
DE RUITER, welke hier het oppe!bevel voerde.
Men weet .
daarenboven, het vreemd gedr!lg , door den Heer TROMP, bij
deeze gelegenheid, gehouden, als welke, terwijl de Opperbevelhebber, met den viiand, in ecu hevig gevt:g: was ingewikkeld, op eenen affiand van twee L1ijicn, met ópgegijdé
zeilen ,even alsof hem het werk in '[ geheel nie t aanging,
onbeweegeJijk bLeef leggen. , In den vroegim morgen v:m den
dag , op welken het Gevegt voorviel, was de Heer \'.ü'i
so~nmLSDYK in 's Lands Vloot gekoomen.
DE Rl'ITfR, als
Oppergezagvoerder , hadt dien Heer genodigd, zijn tigca
Schip tef vcrblijrp!aatze te neem en. Doch IO~Il\lI!.LSDYK weé'
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deeze uItnod iging van de hand, en beg~ f zich bij den Heer
TROMp aan boord.
Sedert ont!londt , bij veelen, het verm n( ..
den, in gevolge van het boven vermelàe ge'drJg des Luitel: allt - Admirv.als, dat SOMMElSDYK hem eenen raad hadt gegceven, die met 's Lands dienst en oirbaar niet befiaanba:lr wa~.
Waar in, bepaaldelijk, deeze onderllelde l;wande raad zou
gelegen geweest zijn, vinden wij niet mmgetcke t:d.
Naa dat, in den Jaare 1668 , de Heer VAN SOl\l MELSDYK zijlle Heerlijkheid van dien naam v~n de Staaten van Zcelfl l1 d
liadt verheven, als bij welke bij beter d:m bij HUll Edele
Groot l\logende W2S gezien, wie rdt hij, in den Jaare 1682.
eigenaar \Tan ecn derde gedeelte der Volkpbntinge van SiJri11(Jme~ Tot in het gemelde jaar badt de Volk planting onder
het bewind der Staaten van Zeeland gefl:aan. ThalIs wierdt
dezelve opgedrflagen aan de Westïndifclie Màntfchappij, voor
eene fomme van tweehonderdze 5tigduizclId guldens. Voor
een derde gedeelte v~ n deeze fomme verkreeg de Heer v Al'l'
SOMMELSDYK het bovengemelde aundeerj net tweede derde deel
wierdt de eigendom der Stad A llJfterdnlli ; de lVIaatrchapptj.
'zelve bleef eigenaares van het overige. In het volgende jaar,
door de Algemeene Stuaten, to t Gouvernell.f zijnde aunge-field, vertrok de Heer Vi\N SOl\1MELSDYIC na de Volkplallting ;
in het befttl ur van welke hij zich, egter, gecnzins n:lur het
genoegen der In- en Opgezeetenen lèhijnt gekweeteIl te h e b~
bell. R eeds in h~ t ' eerlle jaar van zijn bewind , wierden, tegen en over hetzer~e, verfcheiden kJagtell ingebragt bij de Ai·
gemeel1e Stunten; ,lie, CVèllwcl, dez el ve nict du gt ig of bepa21d genoeg moeten geoordeeld hebben, 0111 den Ln n d \'()o~ d
deswegen in regten te b e~r('kke n. A !. ,il ~!_$ is C'iiS nict gé:e·~.
ken, cin t hem t~ 'l.: r over eenigc onaangelJaamhcde<1 wc dc:-vaaren zijn. De Heer VAN SQi,1;\1ELSOY K bleef 0'!n in het bewiild l
tot In den Jaare ró88, wanneer hij op ce"c jam merlijke wijze
aan zijn einde kwam: Bij gebrek mUl tcevoe r van mond. e ~l
;nl'lère Iloüdwendi bheden ui t het Vader!and , W;1S, in de V01l[plauting , een zo groot gebit'k omlb~n, àat men het Krijg,; _
volk op een mi nder ramfoen, dan gewo :lnl ijk, ha.l: moeten
fièllen. Dit bragr. de gemoederen :Jail het morren. Een I::o ~ ,{
aantal Solda~te n J clovr het nijpen vau den nood geperst , wc·
HOllH:
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fioutte zich, aan den Landvoogd .tel ven hunne klagfen in te
brengen. In fiede van de misnoegde menigte met zagte wo?rden te paaien, of met befchciden11eid toe te fpreeken, beg1l1g
S{lMME,l.SDY'K de onvoorzig(j~heid om de klaagers mat f1:okflagea
af te wijzen. Zulk eene behandeling deedt het fmeulend vuur,
eensklaps, in lichten laa jj~ vlamme , ten dake uitflaan. Men
loopt te wapen , keert te rug na des La!1 dv~ogds ~oonin~.,
valt op hemann, en berooft hem, op eene JammerlIJke Wil·
re van 'het leeven. D it viel voor in de 'maand Julij des bove~genoemden Jaars 1688. Dë . Overflc VERnOOM, toefc~ie
tende oin den Heer VAN sdMMELSDYK te ontzetten, ontvmg
eene zo gevaarlijke kwetzuure in den buik, dat hij, negen
dagen dàar naa, insgelijks overleedt.
S<>NDEL, een Dorp, in Friesland,!n het Kwartier , van Ze'Jlet/ll'otldcn, onder de GrieteiJij Gaaster/and, in we'lke het, in'

rang het tweede, tweeënveertig f1:emmen uitbrengt. Het legt
aan den Rijdweg' , welke na het nabuurig welvaar~nd Dorp
de Lemmc/· loopt.. Op den grond van de zeer groote Ke! k
en den zWllaren Toren, welke eertijds te Sonde! fionden,
ziet merr "thans een' klein Kerkje met een fpits Torentje; De
hU'izen fiaan eenigzins verfpreid, en zijn wéinig iu getal.
SONNEGA·, een Frieseh Dorp, in de Grietenij- Stellingll1l!1:f.,
Jfl'esteinde, ,onder het Kwartier der Zevenwouden. Het legt

niet verre .V:1l1 ' Woh'ega, weleer de verblij fplants van den
ve'rmaarclen Fûcrcnen Edelman, Jonkheere ONNO ZWIER VAN
HA'REN. So'm uga legt zeer vermaaklijk in het geboomte, 'e
welk, in dit .gedeelte van het Gewest, zo welig als iA eenigen
anderen .oord der Veréénigde GeweSfcn, tiert, en blijken ver~
toont van de:'gefchiktheid v~n den grond tot het draagen van
houtgewas. ·.]\'len vindt hier · geene Kerk, maar alleenlijle de
overblijfzeIs van het gewijd gelligt. welk 'er eertijds ,plagt te
1'iaan, in het Klokhuis ,en den . Kerkhof. Voor het overige
bréngt het DDrp, jn de aJgemeene aangelegenhed.en der Grietenije, achtëndenig Hemmen uit.
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S ONOI, (n mE RI K) een E dcl man, zeer vermaard in 's Llnds
Gefchiedenislèn" ten ti ide J er ecrll c worltelingcn (Ot het affchud,len vlln het Lijfs-, en Zielenjuk der Sp:lanfche Overheerfchin ge, en, 0111 zij pe veelvuldige verr igtingen, 't zij da n cot
lof of tot laster, overwaaràig om bij de naalwomelingfchap
herdagt te worden. De ecd!e befcheiden , welke wij van hem
aantreffen, klimmen op tot den Jaare 1565, wanneer hij niet
flegts het vermaarde Verbond der zamenvereenigde Edelen ondertekende, maar ook zijnen vlijt aanwel)Jde, om tot de
veel gerugts maakende ond.ern~m in ge deelgenooten I,e winnen.
Ten blijke van zijne Gez intneid OGltr en~ godsdicnftige, Geloofsbcgrippen. vinden wij, in het volgende Jaar 1566, zijnen
n3:lm vermeld onder die der zul ken , welke, buiten ~s O,'afl" enhag r. , bij den Hoornbrug , op eene plaats, de RIJiterko1llp
genaamd, zamcnvloeiden', om 'er den Leeraar PIETER GABRtEL,
in den fmflak Cl) naar de denk wijze der : Hervormden, te hoo·
ren predikcn. Toen de Land voogdes, van wegen den Ko·
ning van Spanje, 's jaars daar aan, van alle Edelèn ~ Amplenaars en Wethoude rs , een nieuwen eed ' vorderde, bij welken
zii zich moesten verbinden, ' het R oo m Cc h~ geloof te zullen,
bandhaaven, de I3eeldllormers llraff<!n en de : -K:eners uit-,
rooien. hadt SONO I, op het voelrpoer van PrinCe WILt E~l VAN
OR AN,II': , en nevens verlèheiden andere Edelen, de koenheid
om her doen van dien Eed te , ~eigerel1,. Eilne, andere pro ~ve
V:ln zijr.e gezimbeid omtrent de zaak der Vrijheid gaf SONQI;
nog in dat zelfde jaar, door zijne belofte tot 'het opbrengen,
vlln eene zekere fomme gel ds. tot het onderfleunen v:m het
Verbond der zamengezworcne Edelen. Hij verbonat zich zeIven voor vierho::derd guldens R"~/ha n r sch. : eene .fomme ,
met welke. naar gelange Van de fchaarsheid v:m geld, in die
dagen, vrij ved konde .worden uitgeregr. Daarenboven ver·
zeide hij, in da t zelfde jaar, den Prins VAN ORANJE in ~ij
nen befaamden overtogt van de rivier de Mo" u.
In geene geringe maale moet, reeds J1U, Jonkheer SONOI in
's Prinfen - vertrouw.en gedecld' ht'bhen . Een blijk hier van
kunnen wij vinden in de fchr it'telijke vol,moge. welke zijne
Doorluchtigheid , be!boren h<! bbende, om, bij de welgezinden, in de Nederlanden, eene geldverzameling te doen, onder
ande-
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andere aan SONOI verleende. D e~ze nam verfchpidel1 'pf(~di
kamen, zo iil Holland als in het Sticht van Utl'ecl[t, in den
arm, om heimelijk hunne Led~JDft n[cn te ondenasten en tot
handreiking tot den algemeenen nood aan te fpooren. J:.erlijker
was dit middel, en flaagde tevens gelukldger dan eetl .. ander ,
welk SONOT, in den Jaare 1570, bij de. hand nim, om eeni~
penningen mngtig te worden. Te AIl/wclpen lag . thans zekere
Schipper JAN GILLISZOON , hebbende iijn fchip met eenen kostbnare vragt belanden, na !talie beUemd. SONOI was hier van
verwittigd. Verlekkerd op zo een vetten buit, kre\!g hij den
inval om den zeI ven zijnen cigenanren te Qntvoeren. en voor
den PrinCe VAN ORANJE. te verzekeren. Ter lJereikinge van
zijn oogmerk bedient hij tich vàn twee Aml1en,lammers, JAN
BETH ]ANSZOON en JAN !WENENSZOON, den eerllen een' Koopman, den anderen een Notaris. In naame van SONO!, doch
nict zonder medeweeten van zijne Doorluchtigheid, treed eu
deeze met den Schipper in onderhandeling, en wonten 'e eens,
voor eene fomme van tweeduizend guldens, dat aeeze met
zijne te werltfiellers zal zamenfpannen, om zijnel~ Reederen
of bevragteren hunnen eigendom te ontvoeren. Zo gedaan
als gezegd. JAN GILLTSZOON , op zijne reize. tot op de hoog~
te van Roche.lte gevorderd zijnde, loopt in die haven binnen ,
alwaar Graaf LODEW\'K . VAN NASSAU, 's Prinfen broeder.• zich
thans bevonde, en die, volgens ~ffpraak, de helft van den
buit zou gènieten. Vöor de halve waarde, dat wil zeggen.
voor ruim tweeiintwimigduizend gQldens, wierdt de Jaading in
de gemelde S\ad verkogt. Naa ~ftrek van de eene ht:lfc .vvor
den Graave, en van de onkosten, welke 'er op ·de andere
helft liepen, droop 'er voorts zo veet van het overlè::h.ot door
de' vingeren, dat SONOI niet meer dan zeshonderdënvijftig guldens • 'in z~iver over[chot, ontving. Een toeleg, om Utrecht
te doen omvallen na de Staarfche zijde, door SONO! • .geOerkt
met M.DERT VAN HUGTENIJROEK. in den Ja;tre I~7 I, beraamd.
liep insgelijks te niete. voornaamcIijk om dat de tegenwoordige Slotvoogd van P,edcnburg, beter dan zijn onlangs over.
leeden VOOfraa{, den Spanjaard was toegedaan.
Tenvijl , in de Nederlanden, de zaaken, voor de belangea
der Vrijh(;ió, zlch een weinig gunfliger begonnen te vertoo·
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nen, hadt zijne Door!uchtigheid SONO! gezonden on 8,.miCI~
en ffa1l1lmrg, deels lOt het werVen van tien V:tandd~n Duitfehe !(negten, deels om, onder de gcvlugte Nederlanders,
eenig geld ce verzamelen. Terwijl hij in de eerstgenoemde
Sta.d zich bevundt, onrvinghij de tijding van het omfban V3n
Enkhui'l.e,." In allerijl begaf hij zich derwaartS, kwam 'cr
met ~~eene kleine moeite binnen, en wierdt 'cr met tekenen
Vall v.ro(}te hJijdr('hap ontvangen. SONO!, nnamelijk, was reeds
vóó r het f'\lJflaan dier S ~ ad, doch terwijl alles zich daar toe
fchikte, door zijne Doorluchtigheid tot zijnen LiJf/ellarJt Cll
C !J:~ l'erTlellr van het Noorderkwartier benoemd.
Bij zijne
k{ll1HC binnen EnkhuiulI, zijnen Lastbrief vertoond hebbende,
wierdt hij finiks in zijne waardigheid erkend, en maaJ;te, van
het 0" fl'.;i1(~n dCa\' van, eel'eri aanvang. Volgens zijn Berigtfchrifr, moest SONO! de Steden van IFestji'ieslanrl en l:f7,lt{1"~
ia l,'rl ~,,:r ncllt !l in · haarc Vriih"dc n, aLlaar del! gezuiverden
GodsJknst doC'n oe/feill:n, J1:1auwe wage d02l\ hóuqen, coezigt op de Vestingwerken hcbhc.-:, de ballingen wederom inroepen, d~ In- cJlOr;;ezeeecilen vall beiderlei Godsd :enst
voor overlas t bewanren, de We;houclers, dtn Prin[e toegeclaan , in d:enst hond en, de anderen afzetten, en, eindelijk.
de KerkGer3~den dOelJ o?wkt'tlen en de Koninltlijke inkornaCll
doen ontvange n, door iemand, bij hem, met goedvinden van
de Wet, è-aar we ~~nl~e!l:eld, tot dat, bij mijl,en Heer deu
Prins, daar op r:ader zoude worrkn gelet.
SONOI dun in zijne :;.anzieniijke waardigheid erkend zijn,lc,
20 ras hij, op de bewanïÏI1 g van EI.klmiur;, de noodiGe be~
velen harlt gcneld, b.::g:O:l f!r3l:s op middelen oeda~, te z:jn,
om · ook de anc!ere Steden van het ;-':oorrlcrkwanier den Spall~
jaal'd · af. en den Prinlè V/,N OilAl\"JE te doen tocvnllen. iUt:fknblik lag 't eerst aan de bellrt. Ter gemaklijke bem::gtigint;e
oordeelde de Stadhouder hem àe kans fcllOon te f.aan, doordIen men eeuige WrJOlen, door den Hertog VAN ALVA, eenigen tijd geleed"n, dtrwaans gefchikt, ;lld2ar nict hadt willen
binnen l~nten. Hierom zondt SO~;Ol de Hoplieden ?UItmAVF.H,
~{I'.TlI!Lg,\U\V en BROUWER na die Stad, om met de \Vt'thou~
derrchap in onderl:.andeling te trecden. Doch de Slotvoogd?
Jonkheer KORNI!.LlS VAN RYS\vYl>, fiondt in andere begrippen,
t iÎ
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w;:; t , onder nlle:lei voorwendzeIs , het toerrccd(!lJ tot éll
cnderbrtndeling, nu onder 't ecn, dan onder het ander voor~
wCDu zel, van de hand te fchuivcn en draaIende te houden,
Om dan te verhoeden, dat, onder het marren, de Stad, v ~ n
elders, verllerldng zoude ontvangen, be1loot SO NOl den W0 g
der gewelddaadigheid in te Ilaan. Benevens de g(!melde Hoplieden en hun volk, zondt hij twee V:·andelen r· /l.UzuÏ':z.ers ,
Qndcr !CLAAS KROES en J<\I{'oB IN 'T HOF , om de S'nd ven.
twee kantcn te overvallen, Thans "4In cn de m ~cs t e h).!!';.:';r s
I,JUnne toevlugt tot het Kalleel, laatcede h.wme VrGt! \vcn en
Ï(illders in de Stad, welke nu in de mn zt der aalFailè rs viel.
Om ook het Slot magtig te worden, bedienden zij zi ch van
een zonderling middel. De Vrouwen en Kindc~cn der gcvlu;;ten plantllen zij in de [pits, om hun tot eene b o~ stw ·. ·e;· i n ge
te dienen, en trokken aldus op de Sterkte aan; j i; 0.C vas te
ünderltelling dat het gezigt van de dierbanre panden de n opgenootenen den lust tot bet bieden va n wed e r~la llJ zo nde b e~
neemcll. Dit middel deedt cie bedoel(!c uitwcr k; r,:: , én flik ·
de;'/J!ik koos de zijde van ORhNJE. iu hd ~ C t; ill vall de
Il):l ~ !l d Junij des Jaars ISïz. Toen wendde SO"WI het oog !lt!
[1r, 9r:t , op welks bemagtiging die van de overige Steden van
het Noorderkwartier? Alkmaar , Edam , jll ;;m ikc:;d:ml en
Pur mer end, fpoedig volgM. In icJ2 r deczcr Steden lleide
W:"Ol O'lerllen of Stadvoogden aan.
Omtrent den zelfden tijd begon men in Fries/.md , zo wel
~ ls e!ders, ei!llige Vrijbeidge;.;inde bcwQcg:rgen te befpeuren.
llie 't werk aldaar aanzetteden , warcn de E ~~el en DL'CO MARTEr_ h, SYDS n OTIIllA, TIETE IIETTJN(]A, SJ ERl' GALAMA en PIETER KAMM! NGA. Van deeze fchreef de eerstgemelde aan SON OI.
om 'lier cf vijf Vaandelen Kn egten. Docb, \"Oor zo vcel de
S;adbouder 'lau Noordho/!a;;d, in dien (lord, (('ne menigte
Plaat zen moest bezettcn, wa ar toe veel volks vereischt wierdt,
konde hij . niet meer dan één Vaandel mhren. Welkt! hulp,
Îloe gering ook in zich zelve, nlJgtl:ans mer1:e1ij k~iJ dklJst
deedt , om het Slot van S t m'oren te bem3;;tige!7•
./lm/lt?ltlf11l1 hlêef, ouder dit nlles, nog Spannscil p.-ezind.
De Adm iraal BOSHVl ZEN, mei de VI'J ot dier Stn d geilerkt,
tlal1r de Enkhuizcllaars merkelijk gekweld Ci! k !;a'nIwd, t'il
.
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buiten de Noordpoort verfcheiden Hu:zen en Wooningen afge.
brand. Om hem dit betaald te zetten, en Amflerdaltt te beo
naauwen, deedr SONOI den W:HerJandfchen Dijk, . tegenover
den Stad gelegen, bezetten, de Zaandammer Sluiten, Nimwendam ~l eenige andere Dorpen befchanzen. Men zogt hem
dit, van de andere zijde; door middel van eenige grootc en
kleine Schepen, te beletten. Doch SONar, uit de Steden
Hoorn, EdaTn en MomJilec1!dl1m ctlijlle Galeien hebbende
bij een gebragt , noodzaakte dezelven, van lmll voorneemen ar
te zien, en hem ongemoeid tijl1 werk te lnatcn voortzetten • .
Hier door rees den Smdhouder én den 'Noordhonanderen de
tllO,ed zo hoog, dat zij hnnne' geda-gten 'lfeten gaan over het
vermeesteren der Zlliderzee, en eenige Schepen en Galeien
lJirrustten. met oogmerk om de Amaerdammers van den voor.
decligen Ooster[chen handel en [cheep,vaart te verHeeken.
On~lanks deezen voorfpoed, mishaagde den Staaten , in zom·
mige opzigren, het gedrag van SONar, voornaamelijk, naar het
f~hijnt, met opzigt tot de maatregelen. welke hij, in het
voeren van den Oorlog. volgde. Althans vónden zij geraa.
den. in de maand Ol'l:ober des meer gemelden jaars, Jonkheer
JAN VAN VLIET en REINIER KANT na het Noorderkwartier te
zenden, om, nevens den Stadhouder, het bewind der zaaken
van Oorlog, in dien oord, in ilanden te hebben.
De Stad Hl1arielll. omtrent deezen tijd, door, den Span.
jaard, jammerlijk benaauwd. vorderde h)llp van allen. welke,
in deezen oord, 'er eenige konden toebrengen. Om den
vi j ~ nd afbT eu k te doen, en den toeVoer te beletten, hadt
.IlPNOr den raad gegeeven, om op Hal[wegen tusfchen de ge.
noemde Stad en /Jil:/le, dtllll, bij het Huis ter L'art. eell
gat in den Haarlemmerdijk te .gra3ven, en voorts te berch~lI
zen. Gewisfèlijk w:Jre dit zo veel geweest, als den vijand
.oP een Ei~:lI1d zenen. Doch de Prins vonde dien voorDag
niet geraaden, onder andere, om dat hij get'n nUt konde anno
brengen, zo men geçn meester te water ware. Oaarelltegen
zondt zi jne Doorluchtigheid , in de maand lVIaart des . .laars
1573, bevel 31n zijnen Swdhouder, om l ich te verfchanzen
op den Dicmerdijk • te ]aap!zCill1leS, eene geweezene Buurt,
ter plaatze alw:wr th~ns het Gcmeene. Landshuis .van gemel-
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den O:jk (bat, tusCchen de Steden Am/lerdam. cn ivJ,.lid' 1I.
Hii badt aldaar aan de eene zijde het Y, en aan: de andere
het toen nog niet droog gemaakte Diel11ermeir, 't welk, voorbij Am(lerda/H, tOt in den Amtlel en aan' den Utrechtlchan
Wagen weg firekte. Eene zeer geCchikte plaats, gevolgelijk •
Qm den tóevoer van boven nit het Leger, zo w.el te water
als te lande .• te beletten. In gevolge des omvangenen bevels,
~oNb r, ·in den .aanvang .van Maart. uit NpordbolJand . met;'
achthonderd ' Soldaaten , . .eD. een goed aantal · Delvers. zijnde
overgetloken, bemagligde hij, op den hva~lfden dier maand ~
qen· Dijk, . flaat vocms ' eene Sluis aan fitikkcn, maakt., wat
verder, eene opening: m'èt de fpade", en verrcbnn st zich ·tus~:
~hen beiden: 't werk verdgt hebbende, deedt hij zelve eenen
kee.ri ·. na Edam, om ' van · daar den Schans van nooddruft te
vClOJzien. mnnen Amflerdaln hadt men van dit alles de tij •.
öing niet ontvangen, of men zandt ruim twintig' gewapende
Water.fchepen derwaarts, die het deil bootsgezellen van WNOI
zo ' bang maakten, dat .zij l' met agterlaating van twee Galeien.;
onder het .gefchut van qen Schans moesten wijken. Van vier
kanten deeden nu de Amfterdammers eenen aanval op de'Sterkte;
diç ; egtcr .. zich zo dapl"Cf weerden, dllt zij: de aanvallers ~ eenen
:Intand hielden, tot dat zij, op de komst van sONor, met veer4
tig [chepen" op de vlugt -gedreeven wierden. DOCh de kans
keerde. zeden de Stedelingen 'eenige RaazeUs hadden bij '·een
gekreegen. Op ' hunne' beurt wierden nu de Noardhallanders
op de vlugt gedreeven, en ontkwam de Stadhouder zelve ter
nnauwernood het dreigende gevaar, om jn's vijands magt te
vallen. De· Beze.tting ontruimde nu ook 'den Schans, en bergde zich binnen Hoorn: In de maand Maij her,vatte SONOI
7,ijnen toeleg op den Diefuerdijk; doch een uitgeleezen getd
Amtl-erdammers, na buiten getrokken zijnde, verjaagde heli)
van zijnen post, en brilgt hem, bij die gelegenheid. geene
\cleine [ehade toe. SONar was di~ maal doorgedrongen tot
~an den Amfleldijk, buiten de tltrechtfche POOrt, en hadt
bij de nog heden· bekende Hoffre.de fY/cc.rh/lizet1, flegts wei:,
nige honderden Roeden buiten ' de tegenwoordige Muuren der
Stad, "eene: Sterkte opgeworpen. Eene derde pooging deedt
~ONOI in de ·m.lland .lWlij, in . welke hij wel eenige voordeelen
be-
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'b ehaalde. doch,in l:lêt 'bereiken zijner' hoofdbedoeliilge, wierde
te leur gefield.
Naa de bemagtiging van Haarlem , floeg ' de Spanjaard het
beleg om Alkmaar. In de Stad was men fchaars van volk
voorzien, en zandt men, uit dien hoofde ,aan SONor verzoek om fpoedigen onderfiand, met nevens 'gaande melding ..
boe men het doorfn ijden der Zeedijken voor dienaig bieldt;
om 's vijanàs dieper inval in . bet Laad t!: beteugelen. Ge•.
èienaiglijk fchreef de Stadhouder tot antwQ(;)rd, dat z ijn .zorgen. zweet en bloed ten beste der' Stad ' was; ' dat hij ,den
Prins reeds ' om htilp gemlland, · de· Sluizen geopend hadt, en.
zo de nood aan den man ging, de Zeedijken niet verfchodnen
zoude. SONar liet het Iliet bij woorden. Om des vijands
voortgang te weer en , deedt hij, op vier onderfcheidene pllrat,;
zen, even zo veeJe 11:erke Schanzell opwerpen, en elk derzei.
ven, bij nacht en dag, boven het ~rijgsvolk, door twee of
driehonderd boeren bewllaken. Aan dje van Otter/ijk, welke
met den vijand heimelijk geheuld hadden ,fielde hij een vóor·
beeld voor anderen, door hun Dorp ..in brand 'te fieeken.
Van geene geringe baate waren deeze St~rkten voor de ··bele.
gerdeStad, om . den vijand van voor de~elve te doen opbreeken.
In den Zomer des Jaars 1574 raakte SONOI in geCchil met
de Staaten v:ln bet Noordel'kwartier; '·t.welk. gefchapen 11:ondt ~
in den toenmaaligen {tand., van zaaken. zeer nadeeIige uit.
werk zeis te zullen ·hebben. . Over · en weder- was men mis.
noegd 'op elkander, en verloor alzo den gemeenen nood uit
het oog. De Stnaten klaagden over des Stadhouders eigeno
dunkelijke willekeurigheid in het bewind van zaaken, en dat
hH, zonder hen te kennen of te raadpleegeu, zijn eigen hoofd
v~Jgde; terwijl hij, met dit alles .. wanneer zijne ondernee.
mingen niet naar genoegen flaagden,.. op hun de fchuld der
mislukkinge leide. Van zijnen kant leide SONO! de Staaten ten
laste, dat men 'er onder hen :vondt, die het niet wel meenden met den Godsdienst; als mede, dat zij. zijn gezag onder.
mijnden , door hem bij het gemeen in veragtinge te brengel1.
Zelf fprak .hij van zijn Ampt te willen nederleggen ; 't welk
cenigen ouder de Staat.en niet ongaarne hoorden. Eer het,
egter
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egter, hier toe kwam, bragt men de zaak ter ooren van den
Prinfe; die', kort daar naa, tot utJtwoord fehreef, dat ~j
niet ongenegen was om SONOl van zijn Ampt te ontflaan, en
vervofgcns den Graaf VAN DEN BERGE in deszelfs plaats wilde
!lellen. De Graaf VAN DEN BERGE was 's Prinfen Zwager.
en, van wegen zijn karakter en gedrag, bij de Landzaaten,
veelal, gehaar. Zo ras dan hadden di! Staaten 's Graave'n
naam, als hunnen aallffaanden Stadbouder , niet hooren noemen, of zij verzoenden tich met SONOl; die voorts, met
's Prinf~n goedvinden, zijne waardiglieid behieldr.,
Sinrs de bemagtiging van Haarlem, dool' de Spanjaardi,
was men, Mn de zijde der StaatCchen, meermaalerr bedagt om
eene zo ge,wigtige Stad den vijand wederom afhandig te maa:'
ken. In den Jaare f575 nam men het fiflk' met ernn bij de
hand. Het plan, indien 't gelukken wilde. hielde in, de gemelde Stad, door het belemmeren van den toevoer van noodwendige leevens- en undere behoeften, uit re hongeren, en
:tlzo te noodzaaken om van partij te wis Celen. SaNa! moest
daar toe de hand Icellen. Terwijl de Zuidhollanders zich van
den Schans, op Halfwegen tusfehen All'Ijlet·dam en Haarlem,
bij het Huis ter Hart, zouden tragten meester te maaken,
zou de Stadhouder van het Noorderkw:mier het zo genaamde
Barndegat , eenen Inham van het Y, tegenover Amjlerdam
gelegen, tragten te . bemagtigen. Indien men dit tweevoudig
doelwit bereikte, zou de roe voer na Haarlcm , zo wel langs
het Y als over het Haarlemmermeir. geheel zijn afgefneederi.
Reeds in den aanvnng van de lr.~al1d Maart des genoemden
ja3fs maakte SONO! aanllal tot het volvoeren van zijn aandeel
in het volwigtig werk. iJinnen weinige o:lgen bcmagtigde hij
het Barndl'ga/, wierp 'er terfrond cenen Schans op; en vOOrtS
in den Waterlandfchen Dijk een Gat hebbende doen gra .~ven ~
bragt hij, door hetzelve, de NoordhollandCehe Galeien in het
Y. Thans zondt hij bevel aan die van Hoont , om hem met
magt van fehepen te hulp te koomen. Dcch vermids men.
aan dien kant, niet zeer voortvaarende was, en, daarenboven,
de Aml1erdammers hem, bij nacht en dag" te warer en te
lande, zeer veel werks verfchafcen, vondt SONer zich genood.
zaakt, zijne Sterkte wederom le verlaaten, zeventien dageu
naa dat hij dezelve bemagtigd hadr.
T hans
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Thans zijn wij gevorderd tot een verhaal in den leevens.
loop van SONOI, waar van de bijzonderheden zijnen naam en
1J3agedagtenisfe eene aJtoosduurende fchande zullen aanwrijvl!n.
Hoev.. el de tcdrijveo en fchcnddaaden, welke wij zullen ver·
melden, meenig eenen Jeczer eenen kil/en fchrik zullen aanjaa.
gen, ;Jgten wij een uitvoerig berigt niet ondienJlig, als een
mid del ter w~arfchuwinge, hoe een gewaande. ijver voor Gods~
dienst en regtvaardigheid , bij wijlen, een mensch tot bijkans
ongeloofbasre uitel'fren kan doen overnaan, en een i.~der, uit
dien hoofde , zich hebbe te wagten voor de verleiding zijns
hanen, OÖ-K ln zaaken van minder gewigt, om den eenen
plig niet aan den anderen op te offeren. Wij zullen, in ons
verhaal, het geleide van den Ridderlijken Hifioriefchrijver
volgen.
In den Zomer des Jaars I575 verfpreidde zich, door Noord.
holl ~nd , een gerugt, hoe een deel Landloopers door de Spanjaarden was omgekogt, om eenige Dorpen in brand te freeken, om alzo de Huislieden uit de Sterkten en van de Dijken
te lokken, welke zij nevens de Soldaaten bewa~kten. De
kOrri';r; er en agterdogt der tijden deedt dit gerugt gcreedelijk
gehoor vinden, ook bij SONOI' en de Gemagt igden der Noord·
hollandCche Stden; die 'er Ihaks den Schou:en len p!anen
Lande van verwitdgden . en, door dit middel, een twimigtal
van het geboef:e in har.den ' kreegell. Bij hunne verhooren,
bekenden zij , huisbraaken en andere verflOoringen der openbaare rust, doch niets 't geen naar brandfiigting of foortgelijke
euveldaaden geleek, geplf'egd te heb ben. SONor, een man
;van harden inborst, en zeer agterdogtig, met deeze algemeene
bekentenisfen niet vokla an , wordt hier op te raade, t1renger
maatregelen te haat te neemen. Even alsof hij den I-Icrtoge
VAN ALVA,
in wreedheid, niet wilde toegeeven, fiel t hij
cenen bijzonderen Re gtb~nk in, welke, eerlzng, niet minder
dan de bekende Raad van Beroerten, algemeen verfoeid. en
insgelijks met den naam van Bloedraad wierdr bctireid. Tot
.Leden van deezen Raad benoemde de Qv\.!rfie SON C.!, JOHl\ N
V,\N FOREEST, Schout van Alkmrwr, lVIer,ster J OOST Jl UII;[SLOOT, Schout van Hoorn , W!LLH1 ~lI\ARTENS Z OON K ALF,
llaljuw van Walerland CIJ Zee)/(wg., cn WILLEM V,U. ZON l.~N'·
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NENIlERG, Baljuw van BrlfderorJe en Bergen. Bij deeze wierden ' vervolgens nog gevoegd Jonkheer WILLEM VAN ROON',
Schout van Nieuwdorp , en WILLEM MOSTARD. Doch deeze
-deeden Weiuig dienst, en nog minder de genoemde JOHAN VAN
f'OREEST, wiens plaats de Geweldige Provoost JI1ICHJEL VERl\!ESTLEN verving. In 'e eerse zat deeze Regtbank te Alktnt/ar, doch wierde, eerlang, overgebragt op bet Huis Ie
-Schagen.
Zo ras de Regtbnnk naar den eiseh ,gefchikt en geregeld

was. gingen de Regters aan het on dervraagen, en wanneer
zij geene nadere bekentenisfen bekwamen, :lan het pijnigen en
folteren, om, doot kragt daar van, de verlangde aanwijzingen te bekoomelI. Men g:lf hUil naam en in den mond, met
ondervraaging , ' of deeze heo niet to't braridf1igten hadden aan,.
.gezogt? Ontkenden de ,boeven zu'lke aanzoeken, dan beloofde men hun het leeven en de vrijheid, indien ze de waarheid
wilden zeggen. Op deeze wijze noemden zij eenen KOPPR
IWRNELISZOON, en zijnen Zoon NANNING, eerlijke en welge!telde huis lieden te Wognufn; voórts eenen PIETER. NAl\NINGSZOON, van JMnnenhroek, REINIER PIETERSZOON , van Iloogwoude, allen Roomschgezind ,en daarom te meer verdagt. Alle
deeze hadden de landloopers, met huisvesting of andere hand.
reiking, nu en dan, beweldaadigd.
De belofte van 't leeven hadt zeven van de fielten de beo
fchuldiging afgeperst. Een achtfie, JAN DRIEMUN'f, vnn Hoorn.
lOonde. eene wijle tijds, meer eerlijkheids in 't hart te heb.
ben. Drie of vier tornen van den Pijnbank fiondt deezo
door, zonder dat men hem aan 't befcouldigen konde brengen.
Men hervat het pijnigen, terwijl de Regters hem voorrnen
de naamen, welke hij hadt te befchuldigen, onder bedreiging
van dIergeli jk eenè behandelInge, dag aan dag, tot dat hij de
waarheid fprak. DRIE ~1VN T, vraorner dan zijne ondervraa.
gers, door zulk een dreigement niet getroffen, wordt nu ter
fcherper proeve gebrngt. Opgetrokken aan éenen Ladder.
met de armen agterwaans gedraaid, en tweehonderd ponden
gewigts aan zijne graote toonen, laat men hem vierdehalf uur
in die gea~l[e hangen; terwijl men, ioms[chen, in den herberg gaat zitten drinken. De hevigheid der pijne peme den
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rampzaligen het zweet uit de leden, zo dat het op den Zol.
der droop. Aldus gemartc!d, en onmagtig om de pi'jn lange\'
te verdr ~ag en, outboodc hij de Regters ; die, egter, eerst een
.half uur daar lJ~a, met dronk ene hoofden, wederkcl:rden.·
Toen verzogt hij 0lltrp21JIJCn t~ worden, belQovendc te zullen
opcnuaaren, ui wat zij op hem begeetell zouden. Na belooft
.J11en. hem. vergiffenis en een Dienaarsplaats onder den Geweldigen Provoc",~, ind ieu hij de dus genaamde waarheid zeide;
wa2top hij insgeliiks de boven gemelde perroonen noemde.
Inmiddels haJt men deeze, op de aanklagte. van DRIE :\lUNTS
medgezellcn, reeds in verzekering genomen •. Het brand verraad, hun, door de gevangenen., in 't aangezigt aangezegd,
wi~rdt ronduit ontkend " en verklaard, daar. vangeen~ de minfie kennis te hebben. Ook herriepen de I:mdlqopers:; zedert,
hunue berchuidiging. Wa~t, ten vuure verweezen zijnde,
werlerriepen zij in hun uiterlle, en eenigen met d:en wurgflr op aan de keel, al wat hun, wegens het brand(ligten, en
tot bef<.:huldigi ng der buislieden , door pijn en lèhoone beloftcn was afgewrongen: van welke herroepinge, naderhand, uit
de geregtelijll.e getuigenis ren van Scherpregteren , Sclloutsdiefwaren, Predikanten en anderen, de waarheid gebleeken is.
Dit niettegenaaande maakten I1U de Regters cenen aanvang·
mct de hevigfl-e ruIreringcn aan de gevangenen, van welke
weinige Gerchiedenisfen gewaagen. KoppE. KORNÈLJSZOON waS'
neteerae voorwerp hunner woede. Acht kanlli!o bralldewi}11
wierden 'er verbtllikt, tot het nat maaken van Iijn\V:lat, 't
welk men in brrtnd ll~k, om hem het lichaam, van boven tOt
bene"den, te blakeren, vOOial ook onder de zolen der voe.
(en:. zo dat 'er èe ZenuWêll geheel bloot la,;en. Acht of ne·
.gen dagen, onder zijne llaudvastige betuiging van onfchulJ,
en van die der vcrdere berchuldigden, hadt men hier mede
lI:mgehoü den , W~ !~;jecr men hem . in den naamiL!,' ag-, nan d3.t
bij des morge11s zeer heftig was aangetast, in de Eamer bragt,
a1waar de Regens zaten. Aldaar gekoOll1en zijnde. viel hij
\lan zwakheid met dO
e handen op den taf.;! neder, en voortS
gevraagd hebbende, wat hun begeeren ware, v ücgd~ hij 'l!\"
nevc:ns: Ik weet u niets .te zeggen . Mee (;Cll valt bij in
:i.wiill), zijgt neder op de grond, en !lerfe voor de voeten
ziilli!F

SONO!. eDmSRIK)

_______
tl_ _ _ ~ _ _ _ •____ _ _ _ __ _..& _

_ __

'3 6

zijner Regteren ; die, in 't eerst, daar over van fchrik bevangen, vervol :;ens , bij onderlinge affpraak, het geruge tlecden loopcn, " tint de Duivel den Schelm deu bn!s gebroken,
" en hem voorts tcr helie h~dt gevoerd." Vill hunnen moed
aan 't Lijk te I;oelen ., JccJ .:;n zij het heim elijk vi crendeelcn.
Na:! èat KOl'!'!:: [((J!:.l\E L ISZ n ON dus rampzalig aan zijn einde
was gekoomen, d.::~de n de Regters zijnen Zoon NAl'\Nll'\G uit
den Kerker hn::len, door ee. nen lJien.1or, die hcm vonde leggen in zijn hembd, met de handen rusfchen de beenel1 2an
eenen bank gebonden. Het ge.locf gaan bijk:tns te boven de
fo lteringen van allerleien aart, welke aan dien ramp zaligen
wierden te werk geHeid. "Hij" ('t is de Ridder HOOFT,
die thans (preekt) " llerker van gef1:ellenis dan de Duwde
" man, geweest was, wert tot twee· ofe drieëflt\vintigh man" len ooverfeInjk gepijn;ght, niet alleen naa gewoonte met
" geesfden en fpannen, maar met de vinnigl1!le qu:l!aadjen,
" zoo van weedom nIs walg he , die d'alderdarteWte en lèherp"zinnigf1:e wreedtheiJ wist te verzieren. Scheldcnde zijn
" gedulde voor duivelsf?e1, fc1lOor men hem met ecn fl:h eer" mes al 't hair van den lijve; en verbeeiighde daarop twee
" mêiigelen brandewîjns: zlllx het van de kt:el af ter naavel
" toe, heel rauw en velleloos was, Men barnde, met zwaa" vel, en e~n half pondt kaarsfen teffens. zijn' naakte oxclen
,. en zoden, der wijze, dat h:j , niet kunnende op de voc.
" ten Haan, z ~ s weeken !Jug g~dwo nge n was op de kn ieu te
"krllipen. 2uo zeerigh een Jic i'~a m b:eiJe en rek te L;lcn
" dan noch met folter zecicil. T'"Ja dit tlJe:1J:gh m ~rtel;;;n.
"decl1cn Lij h~l\l et ! ijk~ n;lcfJttl1 , zon.icr yets on Jer oft
" oo,er te hebben , op d.: VI Od leggen , cu met Waattr en
" r0 2ècn de fha!J afkeercll. In vijf of Z ,,& etlIiaalcil, werd
" hem nie t dan p cek c::~~, nrillg en ;mdre gewute fj.)ijs t'ecten.
,. n Gci~ t, hoe dçcrlijk Li j dalrom jankte, cent l~ l1 g! 1 ti6nkens
,. gegee'Jen. Eén beu! was nict genocgh, men I1:dd~ C, d l
, [w~edeïi tC werk. Deel. nam torren , uit (i'aar de gegr;lu" veil , en plallt ez' hCIll op de l1 ~ ave l, daar een :lIlt;cÎ lI ;ige~
" t00b'len werd , zoo lal l~ als ct!n lidt van een vin gc~, - " Op eeile !leene trol p , eighemlii:{ ten dien einde gelnk ken,
" kide men gcglom me i<0olen, en Helde daar onder op zijnen
XX.VJI. J.)/,EL.
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" buik , een' ratte. d:e. benaan wt door de hitte. en nerghenlf
" anders te graaven vindende. hem. met bijten en krabben,
,. naa 't ingewanr dolf. Men beCmeerde zijn' manlijkheit met
.. room. en deed ze trekken van een zoghkalf. 'T zelfde
" lidt cleeden zij opblaazen, door een riet, dan booven toe,. binden, en hem met 1l:oxkens in zijne liezen fla:w1. Men
" fnerpte hem, booven dien, 't lichaam, met gloeijende
" droppen fpex, die gaaten als ilnivers etilen."... Maar
het hart wordt mij week. onder het uitCchrijven van alle
deeze barbaars.heden. De elendeling, ten laatrte. ten einde
zijner kragteIl , en gemoedigd door de belofte zijner R egteren
van goed en 'bloed te zullen behouden, zeide lOen alles wat
men begeerde dat hij zeggen zoude. mj alle de overige
fchend d:laden, voegde men nu nog die van trouwloosheid.
In na: me van 501':01 velde de Bloedraad een Vonnis over
NANNING, op zijne gew:lande misdrijven gegrond, volgens 'e
welk men hem verwees, 0111 leevCllde opengefneeden, het
hart uit zijnen borst gehaald, en hem in 't aangezigt geCmakt ,
voorts het lichaam gevierendeeld. de lllll:ken aun de Poorten
van Hoorn gehangen, en het hoofd te TYogmmt ten Kerktoren te worden uitgello;,en. Te l!oorll , hoewel met grooten
tegenzi n dei" Wêth ollderfchafJ , wierde dit VGnnis volvoerd.
De rampz.:lige lijder, deeze fchendi ge wOOïdbrceking zij ner
R egteren veraaan hebbencc, herriep clle zijne voorg:;ande beken:enisfen , ook toen hij ter fl:rafpl:l3lze wierdr geleid, niettegcnCLaande men, om hem te bedweimeo , hem dronk en !Jade
gemuakt. Der optekeninge lüt onwaardig is het , cl:l t nIs de
Leeruur JURIAAN E PESZOON • die den lijder in zij n uirerlie verz el~e , hern , zo dikmaals hij vnn zijne on Cchuld Cprak , i1] de
reden vi::!, NANNING hem binnen drie dagen voor her jünglti!
Gerigr van den Opperl1en R egter da:lgde ; 'L welk op den
Leer~::lr zo diepen indruk maaluc , dilt hij rllistrooslig van dl!
G ercglsp!33ts !la hn i3 ging I en binnen of kort naa den bl'ilemden tijd overleedr.
Het l1:1gtotfçr der wJ'eedhe:d , welk IIU volgde, was de
reeds genoemde P1 F.TIlR NM'NINGSZ OON, een defrig en verm ogend Huisman van lJennÎligbroek. Nog heviger, indien het
Illogelijk ware, dan :ûjne lotgenooten , wierdt dC~ ;il e gerolterd.
lVIclt
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Men deedt hem gaten, d:!ar twee' wngers In leggen konden,
onder' de oxelen branden. Men knelde zijn lichaam met zeven
koorden teffens', en wrong te' toe, met zulk ecn' geweld!
dat ze kneepen in den bank fneeden, en, door huid en vleesch
kervende, het naakte been ontdekten. Dit maakté hem de
handen eonbruik: zo dat men hem, zeven wecken lang, als
een jonggebooren kind moest , voeden. Vla1T.Ulenct fpe k, in
brandewijn gedoopt, wierdt op zijn hoofd gep!2atSt, en
door eene menigte torren hem de buik doorboord. Door
iniddel van' een werktuig, éen loopend windas genaamd J rekte'
men tijn lichaam uit elkander. HUIK ES LOOT , een der Re'gte.
ren, hadt de onmenfcheli jkheid, van, bij wijlen. den afge.
inanen beul te vervangen. SONO! zondt met voordagt Ratten
van Alkmaar na Schagen,. OUl hier teli zelfden oogmerke,
àls aan den voorgaand en elendeling, te dienen. Ais de Rat
den' harckolk raauw' gewroet en geknaagd haGt, leide men
gloeiende kOOien in de verfche wonde, en fchrocide de ge.
martelde iedemaaten. Onverduldig, in 't einde, en onmagtig
om verdere folIeringen te verdraag en , kwam PIJnER 1'1ANNINGSZOON insgelijks tot bekentenis re , befchuldigende niet Oegts ze.
keren prET Er.,. en eenen JAN ]EROENSioON, aanzienlijken
Roomschgetinden burger van Hoom, maar ook een groOt ge:'
tal huis- en fl:eelieden, zelf de geheele Schoucambagten van
Zijbckarsp ~ 1 en Bennillgbl'ock , als meeviUstigen van het ver-raad.. Men wilde nu ook den gemclden JEROENszonN ter
fcherpe proeve brengen, en, ter. dien c:liJe, uit zijn ,- geboorte!l:ad nà 'c Huis t« Schagen overvoeren. De Rcgcering,
van Hoorn, hebbende reeds een kwaad oog op den wreedel}'
handel' gekreegen , verZettc zich tegen het vervoeren van 1132.
ten burger; doch zij bezwcek voor het fcherp aar fc h ~ ij\'en'
van SONor, mids, cgter , dat de Schout en twee Schepenen
der Stad bij de ondervrnagingclI zouden tegenwoordig zijn,
1\len hield , zich evenwel nict aan deezt! voorwaarde, maar
pijnigde J~ I<OENSZOON viermaalcn, in den tijd van twee dagen"
bij afweezen der Hoornfchc Gcmagtigden. Hier uit reczen
klagten , en voorts oneenigheden tusfchen de Regee ring v~lif
HOJrn en den Over!l:e SONOl; die, zijns onregtS bewusr, de
,!8rstgemelde tot zwijgen zogt te brengen, door haar te lalUeZll'
V vv v v v ~
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r ieken, alsof hij dezelve voor medepligtig aan het gewaand
verraad hi\!ldt. De Heeren. zich daar aan niet kreunende,
vervoegden zich d;Jar op bij Prins WILLE ~I , met een Smeekfehrift. in nname van JAN ]EROENSZOON; 't welk zo veel ingangs VOllUt. dat zijne Doorluchtigheid verboodt. met het
onderzoek voort te gaan . buiten bijzijn van twee zijner Gemagtigden. Tegen deeze uitfpraak verzette zich SONOI, eu beveelt den Regtercll. het genaakte werk te hervatten; die.
egter, het hart uict hadden. om 's Prinlèn gebod te overtreedan : welke , voorts, aan SONOI uitdrukkelijk bevel z.ondt, om,
tot ::: de r order, het nuk te flaaken.
l ntusrchep decdt men herhaarde aanzoeken, om lieden te
vinden, die, iil naam zijner Doorluchtigheid, de verdere
ond ervmngingen der Gevangenen zouden bij \Voonen. Men
i1:ootte overal het hoofd , ook bij Mr. JOIl AN VAN OLDE NBARN EVELD, thans Advokaat der Staaten voor bet Hof van Holland. Aldus bleef het w\! rk hangen, cu wierdt men, eerlang .
te made, de gevangenen te ontfhan, zo als ook, ten aan zien
van zommi gen, gefchiedde. JAN ]EROENSZ OON en PJETER
NAN1\IN G ' Z OON blee ven in hegte ni s tot nDa de Gendfèhc BevrcJidng , die in de maand November des Jaars 1576 gefiooten wierde. Oit k r~g t der Vredepunten wilde men hen toen
op vrije vo eten nel,kn; doch zi} begeerden regt. De St~atell
van Hollnll d. belaStten hen te omnaan onder ha ndt:tsting. Docll
SONOl fl oe~ het in de n wind . begecrcnde ~~t zij, in gevolge
van den Vrede. z.ourlen uitgaan . Thans kW :Jlll de zaak aan,
bet 1-h)(, die zijnen Prokureur na Sc hagrn zond t, ui waar hij
dell Slo tbewaarder Ilièt vindende, de gc .'Jngell is met gew(!IJ
di>, dt opellen, cn voorts de gevan genen na Delft voer'-~c.
Zij Z:lte:J hi ef niet lang , maar wierden èoor het Huf, bij.
·s l' ritl rc! !;ncrld l1;;]cen , onder h ~n dra , till~ , losge!a:lt en. S tr a~ s.
naa hu m:c l~uiskomr , Ji;,tten J.\N jEROENSZOON cn I'IE.TER N.\;'i,
NIN ~; SZO()r1 een Ithll rlelllf 'IJ: Vlm f'I/I[;e of Daagbrief v:m zuivcrin ge, ('U rirpen SO NOI , de Regters , cn c1k , die iets op hen
te ze"sen hadt) vo ur h ~t Hof. SaNa! kreunde zich niet duar
:tan , clrijve:' oe dat de zaak . me t de Gcn dfche ]},>vrediging .
mo ~ : t i!Eiin oorJ \\'orden. De gcflaal:tcn, van 11l1t:ll en knm.
vcfm;cmcndc èat dl: meeste r\oordhol!:mdfche Stcdul1, welkè
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van SONOIS hand vloogen , hun tegen waren, en dat zij, langs
den weg van regten , een In I1!!;;aam einde zouden vinden,
lieten, door hunne Advakanten , zich bewecgen om fiil 10
zitten: te meer, alzo zij, ter verdeedig:nge van hunnen goeden naam, zich nu genoeg gekweeten hadden. ZIJlk een en
afloop nam dit werk, door Hollanders, ja, volvoerd, maar
dOOi SONOI, eenen uitlnnder , begonnen en gedreeven; en 't
welk, meent men, ten voomaamen oogmerke :hadt, om den
Roomschgezinden op verandering van Regeeringe eens VOC>f
altoos den moed te beneem en.
Thans hervatten wij het Verhaal van SONO!S verdere verrigtingen.
In den aanvang der maaud lVIaij des Jaa rs !576 vertrok
hij, met etlijke fchepen, van Edl1l1J, koers zettende Da de
Vcgt, met oogmerk om op lI-Juiden eenen kans te wn~gen.
Hoewel het K3fl:eel dier Stad toen nog geene urden Wallen.
en eene Bezetting v~n l1egts twintig man binnen hadt, zag
hij" nogthans , geeneu kan~, om hetzelve, zonder het geweld
van grof gerchut, lflOedig genoeg te dwingen. Derh2iven
fchre ef hij om twee Kartouwen na Noordholland ; v-oorts om
meer Oorlogfchepen, om ze bij /lt11(lerdam voor de wrakkeu te legaen, als mede om Schansgraavers en mond behoefcen.
Terwijl SON a r na 't een en Dl,cler wagtte, veroverde hij den
Schans bij Diemerdllm, op den Mlliderdijk. Eer nog de ge·
vraagde verllerking aankwam, wierde hij van daar verdree·
ven, en in zijn oogmerk op Muiden te leur ge!l:eld." Wam
een deel AmO:erdamn:ers te water, en eenig Spaansch Krij gs _
volk te lande zijnde Dangerukt , wierdt hij van zulk eenen
fchrik bevangen, dat hij in allerijl de vlugt Ilam in zijne fchepen, met verlies van tweehon derd man; hoewel een Schllitevoerder hem naderhand in 'e aallgezigt verweet, dat hij zelve
de oorzar,k van den fchrik, en het gevaar bij lange na !liee
zo groot als die geweest wa;-.
Gelukkiger was SONO!, 's jaars te vooren , geOaagd, in eene
onderneeming in Friesland. Honderdëntwilllig Sold~aten en
dertig Vrijbuiters derwaarts gezonden hebhende , !lam~n dcr7.c
gang na het Dorp Balk, " welk zij deerlijk plonderdell;
zcndeudc voorts den buit, bij hen op vijfentwintigduizend
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guldens gefchat, in [chuiten en .onder goede bewaaring, na
den Zeekant, om voorts nog eenige fieenen huizen te bemng,.
tigen ,op welke de meeste rij).dom was gevlugt. Intusû:heu
was het gerugt der plonderinge gekoomen ter ooren van eenig
Krijgsvolg van BILLY, Stadhouder van '.t Gewest, 't welk in
de Lcm/li er bezetting hieldt. Gellerkt meteenige Huislieden ,
be1l!agtigen zij den Dijk, om de Sonoifchen den weg na de
fchepen af te fnijden. Deeze. hoewel flegts één tegen zes,
JlU,1) verlies vOor zeker houdende, zonder eenen ongemeenen
llag van kloekmoedigheid, vielen zulks op de Spaan$gezindelJ
aan, dat ... ij 'dezelven fpoedig op de vlugt dreeven, Zonder
:verlies van ecn enkelen man, bereikten zij voorts hunne fche.
pen, en keerden met de veroverde goederen gelukkiglijk in
NoordhollàJld, van . waar zij waren afgeCloken.
T ot eene zeer gewi.'?;tige onderneeming wierdt SONOI, in
het einde des Jaars I577 , te werk gefield. Am/ferdall1 was
ro en nog Spaanschgezilld. Om deeze gewigtige Stad, ~oor
de St"atsfchen. te Winnen, zogt men nu, alle dienilige mid~
delen te werk ti! !lellen. Zo wel aan de zijde van het Y als
aan ,den Landkant ; hieldt men de Stad zo goed als ing,e!1oo,.
ten. Om haar nog meer te bellaauwen. en aan de reeds aangevangene onderhandeling kragt te geeven, zonden de StaatelI
bevel Ran SONor. om Awjlerdam zo naauw in te Guiten, dat
er, zonder zijne kennis of toellemming , niets uit of binnen
moge. Met eenige Vaanuelen knegten uit het Noorderkwartier
aangerukt. Doeg hij zich in het Karthllizer -. Klooster, in 't
LeproDzenhuis en op verfcheiden paden en buitenwegen neder. Op de fchriftelijke vrnage der R egenten, wie hem tOt
deeze onderneeming hadt aangcrpoord. zondt hij een beleefd
an~woord, dat zulks gefchied was op last der Staat en , en
Dm te verhoeden. dat de algemeene vijand iets ten nadeele
per Stad zoude onderneemen ; beloovende voorts veilig geleide aan de boden, welke zij na Ddrl wilden zenden. Dit
}liettegen!laande hieldt men, nu en dan, over en weder, fchut"evaarte, en wierdt 'er eenig bloed geClort. IntnsrciJen waïell
ae Regenten der Stad met zijne Doorluchtigheid, over de
VoldQening, in onderhandeling, en deeze, in het laatst van
de maand December, op 7.0 een goeden voet gebragt , dat de
Sekr e-
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Sekretaris HlLLEBRAND llEN NI Nf{ daar van berigt zondt aan
met verzoek om, uit dien hoofde, alle vijandlijkheden
te {l:aaken. 't Lust ons) van 's m~llS antwoord, een letterUjk
affchrif[ hier nevens te voegen. om hem, zo als in zijne
daaden, ook in zijnen fchrijftrant te leeren kennen •

aONOI ,

•, InJonders goude [rundt.
" U. L. brief heb ych met blytfchap fertl:an dat dy faeken
" vop eyn gouden hop flan, d3r ych byt gat fynnen fegen
.1 fardes to ee willen gefTen. fan d ~ t yeh myn follich [al wyl" len halden fan ymans te befchadige kont U. L. fyeh uyt
" allen ferfekeren van ewen husman dan fan alle dy onder
" Stat wonen alf dy wuer Stat folIen wyllen komen, al wol" lenze geit vp hor boft dragen, ende es ook eyn orfaek dar
" van dat ych feHefs met dy knechten bill gekomen vam
~, fuolcxs ende dergelicke var te komen.
hyr met wyl ych
" V. L. den heer befell en , ferwachtende byer ewe kom pfle
. , bynne het Kamfer Kloster. Den lesten December Anno
," 77 ·"
(Was get.)
V. L. goude frunt
DI ER DRI CH SO N O\'.

Van elders is bekend, hoe de Stad, in de maand FebruarÎj
des Jaars 1576, zich met de Staaten en zijne Doorluchtigheid verdroeg. SONOI, thans zijn werk venigt hebbende,
brak, eerlang, op met zijne troepen.
Geduuren de de volgende jaaren leende SONar de hand tot
het bemagtigen van etlijke il:eden, in ondcrCcheidene Gewesten ,
onder andere Kampen , Deyenter , Pótlenlzoyen en Sta yeren.
In zijnen togt na Frie,-/tmd, drong hij door tot heel in het
NaardIijk gedeelte van het Gewest, alw3ar hij eenen veldDag
leverde 33n de RennenbergCchen, en dezelve noodzaakte.
met z\Vaar verlies, in d\! P~,o vincie van S:ad f:1l Lande de
wijk te neemen.
VVVVIiV 4
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On~er dit alles kwam Prins WILLEM DE I, op de bekende
wijze, aan zijn ontij ri ig einde. De Graaf V,\N L [,! C~STt:R.
zeden, uit Enge/mul herwaarts gekoomen, om het bewind
van za,lien te voeren, mcen e lld~ in SaNa! een en man naar
zUn hart te befpcuren, vleide en Ilreelde hem op allerlei wijze; bevestigende hem niet flegts in zijn voorgaand bewind,
maar zijne magt, daarenboven, in verfcheiden opzigten, merkelijk vergroot ende. Om den band der verbintenisfe tC vaster
toe te ha~ len, leide SONO! aan den Engeifchen Landvoogd den
eed van getrolJ whcid af. lntusfchen gaf deeze vermeerdering
van magt , den OVCT!l:e SONO! verleend, eerlang, !l:ofFe tot mis·
noegeu tusfchcn 's Lands Staaten en LEICESTER. Men viel
klagtig over de uitgebreidh eid van den Lastbrief, welke, in
't eers t, flrgts ten voorwerpe geha d hebbendel , het bewind
der znakcn van Oorlog , 1111 ook tot de burgerlijke Regeering
vn,l t et Noorder1:wartier was ui'~efl:rek t. 't Zij de Engelsman
begreep , dat de Sraatcn de w. arheid en het regt aan hunne
ziid~ hadden , of om andere red e n ~ lJ, hij !telde althans de
m~gt van SONOl in' hunne beCchcider,hcid; 'fchrijveode, in de
maand Novem ber des Ja~rs 15R7, in eenen brief a3n de Sma.
len van Holland, dar indien zij den L1stbrief van SONOl, in 't
eC\1 of ander, na~eelig vondell te zijn a3n Graave ~Bt'RIT S ,
of aan de Voorr •.'gteo der Steden, zij daarop nader orde mog·
tell !l:ellen.
LE.lCIlSTER hier op lla Engel/md vertrokken zijllde, Ontbooden de Sta3ten den Ovcrlle SONOl in 's Graa)·cl1hngc. Hier
vraagde men hem zijnen Lastbrief af, om eenen ~ nderen te
neemen van Prin[l! MAVRITS , en om :tan denzelven zijnen eed
te doen. Doch SONO! h~d t hier gcrne ooren na; hij weigerde het eeu en ander, onder voorwendzei van den eed, door
hem aan den Grallve VAN LErcrcSTI.::I{ gezworen. Geduurende
deeze onèNhandeling, omving men de tijding van het verraad,
door de Engelfche OverOen nA NLF.I en J ORK, te Develller
en Zr/tfèn gepleegd. Zonder de zaak in gefchil thans verder
te roeren, maa r dezelve in !l:aate laatende , belastten de St;;~tCIl
(lno SON 'J I, zich na Noord/lol/mul, en van daar n:l OI'f'1"!'is(,,1
en Gelaerlrmd te fpoedcn, om op de bewaaring van S: ~ rl e n
en Sterkten te pnsceo, en voor de veiligheid der grenzen te
zor-
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Terwijl h:j deczen Inst verrigere, vonden de Staaten

Prins MAUR1TS geraadell, het Vaandel van ]onltheere ARENT
V!oN UUJVENVOORDE na Medenblik te zenden, met order dat

Cl]

het ald2~r bezetting hadt te houden, [er atlosfinge van een
Va3ndel van SONOl, 't welk onlangs uit Kampen da.1r binnen
\V..1S gekoomen, doch nu verdeeld en na verfchciden Piaatzen
moest gezonden worden. Maar SONars Stedehouder, die
tÏialls in de Stad bet gebied voerde, weigerde het opgeëiscÏlte
Vaan del van daar te laaten trekken, en DUIVENVOORDE binuen
te laaten, zonder last van zijnen Ovrrf1e. Dee ze, hij zijne
wederkomst, verUaan hebbende, wat 'er, in zijn afweezcn,
was voorgcvallen, toonde zich daar over zeer gebelgd, en
olltveinsde zij n misnoegen niet, toen, kort daar op, een Afgevaardigde uit 's Ha{!.e kwam. Want als deeze hem eenen
Lastbrief aanboodt, bij welken hij, van wegen Prin[e MAUHITS, in zijn bewind over het Noorderkwartier ,vierdt bevestigd , mids hij aan dien Prinfc en aan de Staaten van HolI~nd zijnen eed vernieuwde, en nog eellen anderen Las tbrief,
die hem de Slotvoogd ij van MedemfJiik opdroeg, in de p!nats
van den onlangs overleedenen Jonkheere KORN E.l.lS V.~N RYS\VYK, weigerde hij zo wel den eenen als den anderen aan te
neem;;n en tC bezweeren, zonder eerst OIanagen te zijn uit
den eed, welken hij aan den Gra3ye VAN LEICIlSTER hadt gedaan; zendende voorts aan Prin[e MAURITS zijne fchrifielijke
oJll rch uldiging, en dat hem de gegecvene reden ten beste
mogt genomen wordè.n. Thans nam men het hennit , dat
Prins M~URITS, in eigen per[oon, verzeld , onder andere , val!
den Graave VAN HOH ENLO , na 1f4edell1blik zoude reiz en, OJU
SONOl in den eed te neemen , of , indiee hij daar toe niet
koude beOuiten , andere orde te nellen. SONor, hier van ver.
wittigd, vonde zich in geene kleine verlegenheid, of hij de
Hecren b'innen laaten, of buiten moest honden. Naa de z:nk
bij hem zelven cn met zijne vertrollwelingeil overleid te her,.
ben , de gunst van den Engclrche Koninginlle cn V.l ll den
Graave VAN LlllCESTER boven d.ie der Staaten en V3t1 dcn PrinÎ<: Ilellcnde, wierdt hij tc rroade, twee Afgevaardigden aall
den Prin s te zenden, mct verzoek dat het zijner Doorluchtigheid mogt behnagen , voor dceze reize niet binnen kIedemh1ik
Vvvv vv 5
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/;lik te koomen. Hij hadt dit beflllit niet genomen, of hij
ontving berigt, dat de Heeren geen half uur meer van de
Stad waren. Nu moest het buigen of berften. SONO! kiest
het laatlle, en zendt de twee mannen uit om zijne verfchoo·
ning te maaken bij zijne Doorluchtigheid; bezettende voorts
de Poorten der Staà, en dezelve fluitende voor Prins MAURITS en diens gev'olg; welke hierop, over El1khuizen, zijnen
weg na Hoorn nam. Hier kwam WILLEM MOSTART , ~it SONOIS
naam, den Prins fpreeken; die daarop eenige Gemngtigden
na Medemblik zondt; zonder dat deeze, egter, iets op saNOl konden verwinnen: . weshalven zijne Doorluchtigheid, onverrigter zaake, na 's Cral1venhage moest wederkeeren. Niet
lang daar naa zonden de Staaten van Holland, aan den Over·
fie, andere Gemagtigden, die in gefchrift en bij monde met
helD handelden, doch insgelijks zonder vrugt, dewijl hij zich
hieldt aan het antwoord, uit Engeland ee verwagten, en het ongeraadcn hielde, met inneemen van nieuw Krijgsvolk, zijn
leeven in gevaar te nellen. Da:trenboven, even als LEICESTER ,
zijn hof mankende bij de Predikanten, wist hij eenigen der.
zei ven te beweegen tot cene fchriftlijke verklaaring, volgens
welke "SO NOl, met zijne weigering van den eed aan de Staa.
" ten en aan zijne Doorluchtigheid, niets onbillijks dreef,
n maar de eere Gods, den welil:and <Ier Kerke en 't gemeene
" welzijn hartlijk tragtee te bevorderen."
Or.der dit alles vernam SONOI de tijding, dat men de Be·
zettingen van EtJlt/mizen en Hoorn van zin was te verande.
ren. Geene Knegten van andere Regimenten :Jldaar willende
dulden, ontbood! hij hierop twee zijner Vaandelen uit Overijs_
{et, en fchreer met een aan de twee Steden, dat zij ze van
LEICESTERS wege hadden in te neemen. Die van Enlihuizen
antwoordden dJierop, dat de Luitenant van HOHENLOOS Vaandel, met vijfenveertig 1I1uskettiers, voor hunne Poort lag,
maar dat zij be(]ooten hadden, geenerlei Soldaaten, door wien
ook gezonden, binnen te laaten. Onder alle deeze llribbelingen vonden de Stanten en Prins MAURITS geraaden, een
weinig toe te geeven, alzo S0NOl verklaarde, geen voorneeme te hebben, dan zich te verantwoorden, en zijnen perfooll
te v(!,zekerell Hierom fchreeven lie hem aan , dat ze hem
tijd
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tij d gunden, tot dat hij antwoord uit E17/Jelar: d zoude om.
v3ugell hebben, en daar mede het gereezen misv.erfrand voor
pijgeleid hielden. Dit niettegenfiaande hieldt SaNa! zijnen hei...
melijllen hGndel met Engeland gefiadig gaande, van w~ or hij,
door beete brieven van den Graave VAN LE1CESTER, en vnn
Koninginne E LIUBETH zelve, in zijne wederfpa nnigheid meer
P.II meer gefiijfd en ge1l:erkt wierde. Doch zijne dubb ~lheid
j{wam, eerlang, aan het licht, en bewerkte zijnen val, gelijls:
wij nu nog yerhaalen zullen.
In den aanvang, naamelijk, van het Jaar 1588 befpeurde
men eenige muiterij, te Medemblik, onder het Krijgsvolk van
~ONOI, 't welk volle betaaling van agterfi~llige foldij eischee.
pe Overlle gaf hun goede woorden, en, om den fchijn van
gevaar voor zijn eigen per[oon te verwonen, weck hij op
het Slot. Intus[chen wierdt hij verdagt gehouden bij de Staalen, als of hij de oproerigheid ge1l:ookt hadt:.te meer, de.
wijl hij vierhonderdvijfdg man meer binnen Merk:t bfil: ge.
hragt hadt, dan hem belast was. Men zandt dan G f"11~;t ig
.den, om hem en zijn volk tot reden re brengen. V,,: .· cf~.
Even weinig ba:lte deedt eene poogin{; van Prinfe lI AURL . •
tOt eene afzonderlijke onderhandeling met de Bezetting van
Medemblik. Want SONOI was met haar afgefprokcn, d~t zij
ge ene andere bezetting ~oude ontvangen in de Stad, en zij
dezelve niet zoude verlaaten, voor dat zij de volle betaaIing
zoude bekoomen hebben... Het vermoeden van flinksheid, (eu
nanzien van SaNa!, was verfl:erkt, zints men vernomen had t,
dat hij zes tonnen fluskruid van AmjlcrdafH hadt doen kJomen; w~ar uit men aOeide, dat hij een oogmerk hade om
~ich binnen M edemblik te verfierken.
Zulke maatregels van dcn wedcrfpannigcn Ovcr!l:e no o dzn~k 
ten de Staaten en Prins MAURITS, om tot het uiterfie te koomen, en zich met geweld van de Stad te verzekeren, Verzeld van 's Lands Advokaat JOHAN VAN OLDENBARNF.Vr: LD en
Ç!enige andere Bemn, begaf zich zijne Doorluchtigheid, in
de maand Februarij des Jaars 1588, na M ede mblik op WP'! ,
pver Hoorn , alwaar het hem, niet, even wel, dan met zeer
vee Ie moeite, en /lict zonder gevaar, gelukt was , een Vaan.
del van SONO[ t~r St~d ijit te (chikjten, Op den zevenëmwin.
ti:-
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tigf1en verfcheen de Prins voor de Stad, werW2afts, intusîchen,
WILLEM BARDES , Burgemeester van Am/lerdam, door den
Raad van Staare was gezonden, om SONOI tot onderwerping
te beweegen. Toen men hier van geene baate zag, begon
Prins MAURITS, met de Noordhollandîche Poorters en de
Krijgs knegten , welke hij bij zich hadt, zich op de toegangen
der Stad te ver1l:erken. De belegerden en belegeraars fchoo.
ten, nu en dan, op elkander, en hielden ook, zomtijds,
fchutgevaarrc.
Onder dit ~lIes wierdt SONar, in zijnen tegenfland, geficrkt
door de hoop op hulp uit Engeltlf1d, en door eene briefwisfeling mer DANlEL DE DIEU, PredikatJt te Vlis{tf/gen; die hem;
gewisîelijk, berige zal gezonden hebben van (fe aankomst van
den E!1geJfchen Admiraal !CA REl. HOWARD, in dien oord, met
acbt groote febepen en zes Pinasfen , welke, volgens fehrijven van JAN' MICHIELSZOON , ten dien tijde Predikant te C,·oa.
t [bróek, 2an SONOI tot onlZet waren toegeîehikt. Ook hade
hij na Ka/ltpen en Hm-derwijk gezonden, om te verneemen,
of her gedcdte van zijn Regimcllt, welk in die Steden beo
' zetting hieldt, zijne zijde zoude willen kiezen. Doch de
bode i1, welke het antwoord moesten overbrengen, vielen ÎlI
han den van het volk van Prinîe J\1AURITS. Om het volk rondom Je Stad te benaauwell, hadt hij ondernomen, om den
Dijk bij Medemblik door te 1l:eekcn, cn allO het Staatîehe
L eger het water van de Zuiderzee op den halze te jaagen.
D och, om den tegen1l:and, welken hij hier in ontmoette,
wierdr de onderneeming niet volvoerd. Om zijne almbangers
moed te doen feheppen, vertoonde hij, v:m tijd tot tijd,
brieven, vol belonen van hulpe, hem, zo als hij voorgaf ,
ui t Engd<111 d toegezonden; hoewel anderen meenden, dat al_
les verdicht was, en het Louden, van waar de brieven, zo
31s men vo ()~gaf, kwamen, niet verder lag dan het OOSteinde van her l1abuurige Dorp Twisk, van waar de Nieuwstijdingen, met }agten, afgelnald en in de Stad gebragt wierden.
In deezen !bt;d van zaaken, ontving SONOJ berigt uit En.
geland , dat de Graaf VIl N LEICESTER aflland van zijn bewind.
in de Nederlanden, badt gedaan; ww uit volgde dat hij van
den
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den eed, den EngeIfchen Graave gezworen, omflngen was.
Z eden tradt Prins MAURITS, door bemiddel ing van den Engelfchen Over!te WILLOUGBY, van nieuws, met SONOI in on.
derh:mdeIing. Het Verdrag, bij die gelegenheid geOooten,
hieldt in, dat de Over!te SONOI in het bewind, en binnen
M edenbJik met zo veel volks zoude blijven , als, volgens
nadere bepaaling, raadzaam zoude geoordeeld worden: mids
hij, op eigen gezag, geene nieuwigheden zoude beginnen;
en dat, voor 'e overige, de Raad van Staate SONOI van een
behoorlijken Lastbri ef voorzien, of anders hem een eerlijk
affcheid zou bezorgen.
Hoewel de rust binnen 111cdenhlik hier mede herlleid fcheen,
was dezclve, egter, van geen en langen duur. SONOl, naamelij k , badt, al voor lang, den haat der Medcnblikfche bur.
gerije zich op den halze gehaald; welke nu zo hcog liep,
dat hij dikmaals gevaar liep, om van het gemeen mishandeld te worden. Met de Wethouderfchap lag hij ook genadig over hoop, en zag dezelve met goede oogen aan, zo
als sONor, omtrent deezen tijd , klaagde, dat gcmeene fchrceuwers, uit de burgerij, in goeden getale voor het Slot ver zameld, hem allerlei fcheldnaamen en verwijtingen na het hoofd
worpen. Bij al hetwelk nog kwam, dat 's Lands Stanten op
den Ove!lle misnoegd waren, en ter Staatsvergaderinge openlijk verklaarden, zijnen dienst niet langer te begeer en: ondcr
andere, om dat hij met het muitende Krijgsvolk, aa n vcr.
fcheid e oorden, gemcenfchap hielde.
SONO!, door dit alles , het bewind, en de Stuaten hem
moede geworden zijnde, verzogt bij zijn affcheid, 'c welk
hem gereedelijk wierdt toegerl aan. Prins MIWRITS beval zijne
~aaken aan de Staaten van Holland ; aan welke hij, daarenboven, eene reize l1a éllge!atzd gedasn hebb.:nde, van Koninginne ELlUDETH brieven van Voorfchrijvil:ge h3d, ontvangen.
Het gevolg hier van W3S, dat hem, in de maand l\Iaart J èS
Jaars 1593, bij afrekening van agterlblleiJ , twcedu:zend pon.
den. nevens een J:argeld van duiz.eod ponden, wierden toe.
gelegd . Zedcft begaf zich SONor met der woon, na Norden I
in Ooslf";esiand. en van daar, in het volgende jaaf , na Gr o.
fljngcrtarul. Hier naw hij zijn verbli jf op het Kaftecl ren
Dijke,
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»ijke, en eindigde aldaar zijne dágen, in de maand Junij de§
Jaars 1597, in den ouderdom Vlm achtinzestig jaaren. Hij
liet naa eene éénige dogter , EMERENTIANA sONor, op welkê f
volgens verdrag, bij zijn affcheid van den dienst geflooten,
het Jaargeld van duizend guldens overging.
Zie onze VIJrler./lJtldfclre flijloriefc!rrij~
"ers.

SOP1NGJUS, (CHRISTIAAN) geduurende den aanvang en vOOtt:'
gang der Nederlandfche Kerkberoerten , in 't begin der voor..
gaande Eeuwe, Leeraar onder de Hervormden; in het Dorp'
W armond, bij Leiden, doch, eerlang, vaD zijnen dienst verlaaten, om zijne bekende aankleeving van de begrippen diens
taks der Hervormde Gemeente; welke men met den naam
vatl Remonfiranten doopte. Van zijne verknogtheid niet llegts
lan de begrippen dier Christenen, maar ook van zijnen ijver
tot het voortplanten van dezelve', gaf hij eene proeve in den
Jaare r617, wanneer hij, op het verzoek van . eenige afgezon derden te Amfl erJam, voor dezelven, in fiilte, eelle
Leerrede deedt, in 't huis van zekeren Timmerman en I-Joutko oper , WI LLEM SWEERSEN, !laande op Vloijenburg. In ge.
volge het aanfchrijven van eenige voornaame Amfl:erdamfche
burgers aan de Leidfche Predikanten, om eenen Leera~r naar
llUnnen [maak, was SOPINGIUS derwaarts gereisd.. Hij deedt
zijne eer!1e Leerrede op den vijfden Februarij des gemelden
jaars. In zijne Vooraffpraak berigue hij aan de Vergadering "
" dat hij aldaar niet was gekoomeo uit ei,~cn beweegint; "
"mnar ontbood en van veele treffelijke burgers, welke ver" klaarden, geene fr igting te knnnen vinden in de opcnbnare
,~ Kerken, uit hoofde van eenige leeringen , die men aldaar
" m(;t hevigheid dreef, en de n Volke als noodzaal:lijkc lefr..
" fiellin gen inprentte: met verdere betuiging van zich te wil,. len gedraagen naH het Beflnit van de I-IeLren St2atctl, tot
" den vrede der Kerke, zo haast als men de ondel'lin;c ver..
" draagzaamheid wilde pla ~ts geeven." De Leeraar nam tot
zijnen Tex( de woord·;n des Zaligmaakers , MJlT'fI.I. Xl!: :p .

)' De
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,. De Mannen van Ninive zullen opfiaan in het oordeel met
" dit GeOagt, en zullen hetzei ve veroordeelen: want zij
" hebben zich bekeerd op de prediking van JON .... S; en. ziet 1
.. meer dan JON....S is hier:' De Vergadering be!1:ondt uit ongeveer tweehonderdënvijftig toehoorders. Onder deeze bevonden zich ook etlijke Contraremonfiranten. Eenige derzeIven maakten zich aan verfcheiden onbetaamelijkheden fchuldig, gefchikt om de rust en goede orde der zamenkomfie te
fiooren. Zeker Smid of Slotemaaker • onder andere, den
Leeraar • naar aanleiding der textwoorden, hooren~e beweeren J
dat de jooden, ten tijde vlln CHRISTUS, zich hadden kunnen
bekeeren, indien zij gewild hadden, rees. in 't midden der
Preeke, met groote ontfieltenis op, en den Predikant in de
rede vallende, riep kij met luider fiemme: Gij liegt het.
en zijt een va/uh Leerrll;r. Uit dat zeggen omfiondt eeni~
gerans; 't welk wel haast ge!Hld wierdt, toen REM EGBIlRTSZOON BISSCHOP, broeder van den verma~rden Hoogleeraar smON
EPISCOPlUS, met luider !temme riep: " Heefe iemand iets te
" zeggen op de predikatie , die koome, ten lnijnen huize,
" met den Predikant fpreeken, dewijl hij bereid is om ~ldaar
"eenen ieder rekenfchap te geeven van zijne Leere." l1ier
door kwam de tegenrpreeker eenigzins tot fiilte, en vervolgens geheel, toen de Boekhouder van het Huiszittenhuls , een
der ijverige Contr~remonfiramen, hier tegenwoordig, den
Smid het zwijgen opleide. Op èen volgenden Zondag deedt
80PJNGlUS zijne tweede Leerrede, io een en Spijker of Pakhuis I op DwarsboomOoot, welk de Itemontlranten, intlls~
rahen, van den eigenaar llERMIIN RENDORP • gehuurd hadden.
De Vergadering bef10ndt nn uit meer dan Ilchthonderd perfooJ]en. Uit den Brief aan de Hebreeuwen hadt de Leeraar tot
zijnen text genomen de woorden: Heden , i ndien gij zijl1~
flemme hoort, zo verhardt uwe hartelI "iet. Onder de Leerrede hoorde men groot gedruis op de !trant, en zag men.
nu en dan, cenen fieen door de glazen fnorren. Niett;;mill
ging de Predikant voort, en volbragt zijn werk, zich zorgvuldig wagtende voor uitdrukkingen, die den Contraremonfiran.
ten, onder zijne toehoorders, regtmnmige reden tOt aanfl:oot
konden geeven. Ondertusfchen was deeze gemaatigdheid de oorzaak
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zaak van veele opfchuddinge, en deed! aldus eene firij.dige
uitwerking. Zeker Ellgelschman, een ijverig Contraremon..
firam, in de Vergadering tegenwoordig , fprak, na3 't eindi~
gen der Leerrede, dceze woorden: ,; Malmen broeders, ik
" weet J~t ik een zon dig- mcnsch ben, en dat hier veel hei" Iiger menü:hen zijn dan ik. Is 'er niemand met den Geest
" des Heeren gedreeven, die fpreeken wil "? Elk zweeg Hil.
" Hoon, mijne Heeren ", vervolgde hij thans, " hoort,
" hoort, mijne Hccff'n, hoort: preekt men ook anders in de
" Oude en de Niellwe Kerk, daar onze Predikanten PLAN.
" elUS, TR IG LANDlüS en HALLlUS leeren ? "
Veelen uit de
Ver gac~ering hoorde men hier op Ja, ja, ja, doch ecnige
.C omraremonfhallten IVcell, neen roepen. De Engelschman,
thans het woord hervattende: " Is onze zonde ", zeide hij,
" Diet groot W·''j(·c : ~? wuarom maaI,en wij dall nog cene fcheu" re in Gods Gemeente, en in de Republijk , om zo kleine
" oorzaak?" Onder dit ailes kwamen eenige lieden , met
groot geweld, boven loopen, van waar zij vervolgens del"
menigte op de fhaat toeriepen: f(Qomt boven, /roomt hopen:
't is nu ti/d, en 1J:cer dan tijd. ~enigen fchrecnwden hier
op, Vai in, 1'al in; anderen Vv't!derom, Slaat dood, ·jlaat
Jood den Pred:k:1nt, d m SdclII'mankcr. Ook Z3g men 'er
na den PreJik llocl loopen , op welken nog de Lccra:l: Hundt ,
en na hem fla:m; doc:1 de Vrouwen, onder andere, weerden
de fia!~en af met haarc Kel'kll:oelen. Uit ontzag voor des
Leeraars echtgenoote, àie haarcn man van den preJildloel afhaalde, liet men hem thans ongemoeid. r.1.lur a Is SOPJNGlUS ,
met vijf of zes aal!zienEjke burgers, zich op fi,'aat haJt be~
~cevcn, liep hij een dreigend gevaar. Men j:'"t:de hem naa,
worp op hem met dre1:, en m~t na tgemaakte oe:zcms. Eeni.
gen zogten hem met kn epp~l s tC Ihan. Zom ,ni~c n rlepen,
flaat auod, jl,1f1t dood; OO i, za ,~; Illt!!l 'er met 'cr dl::d ecnige
fieellen vl iegen; die, ('g t ~ r, nil'malJd klveLlll:l1. i\.lèns ,;reef
men WPING :U3 voort Wt aJU 13oumJ1oot , ahv:t:,r men hem.
.zogt in 't wa ter te dringen. Doch hij on:;, W:Ul1 liet Ï!l de
Brouwerij de iIall;) , Vw'anr van de cigcn~4!r P1ETE!~ EVt').T~.
ZOON J1ULFT, ge!h:rkt \'all z:jtic knegts lil eelJ;!;; nn,ier \V~rk
völk, de woedende Ir:en ig:c, met grauw l1wci te) UU :C'211 bieid t.
ll~
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Hij vertoefde aldaar tot aan den laaten avond, wann~er hij
gelegenheid vondt, om zijnen intrek te bereiken. Lang vertoerde, voor de Brouwerij, eene groote mentgte volks, we!·
ke het verdriet van lang wagten van daar deedt vertrekken.
Sedert verltondt men, dat de woedende hoop, indien dezelve
den Leeraar , op dien dag, op !haat gevonden hadt, Jenzelven , van den eerlten hrug, in 'c water geworpen, en voortS
dood zou gelteenigd hebben.
Of, en hoe lang SOPJNGIU9, zedert, te Am-Perdam vertoefd
hebbe, is ons Iliet gebleeken. Dit, egt er , weeten wij, dat
hem, van wegen zijn prediken te fjmjferdam, verCcheiden onaangenaamheden wedervoeren, die, vervolgens, in zijne
afzetting eindigden. Te weeten , terwijl het Nationaale Sijnode
te Dordrecht zat, hadden eenige Afgevaardigden van het
Zuidhollandfche Sijnode, gel1erkt van eenige Politijke Gecommitteerden, eene foort vun Regtbank gefpannen, voor welken
zij eenige verdagte Leera ars dagvaardden, en ver'volgens ondervraagden, over de punten van bezwaar, tegen hen ingebragt.
Ook onze SOPJNGlUS wierdt, op den vijfden FEbruarij des
Jaars 16 J 9, voor die Vergadering gedagvaard. FESTUS HOM.
II11US, Scriba van het DordrechlCche' Sijnode, met voordag'
herwaarts, ten dien einde, overgekoomen, verfcheen hier tegen hem als aanklaager. Hij leide den l17a,.,nondfchen Leer~
aar re laste, dilt hij, in de 1velgejfelde Kerlt van Amflerda m , groo:e beroerte, ergernis en Fholl i lJt; hadt aange,igl. VergeeJs bragt SOPI NGlUS _ bier tegen in, dat, alzo hij
van Ccheurmaakerij wierdt hctigt, z-jjne zaak_ niet voor deeze
kleine Vergadering, manr voor die van Dord,-uht moest die~
nen . Men verltondr dar hij hier hadt te antwoorden. Toen
eischte SO PJNGIUS hewi js van de befchuldiginge , en ontkende
het maak en van fcheuring. FESTUS I-1UMMlUS bragr hier op
legen hem in, ,het prediken te A mjfer dmll, en vertoonde te.
vens eenen brief van de Predikamen. J i~r Stad, ter b eZ\vaa~
rin ge van den betigten. Doch deeze beweerde hier op, d"t de
flmilcrdamfche Predikanten zelve !è huldlg waren_ aan 't geen
i ij anderen _Ie laste lltiden; alzo deeze zich eerSl van de Re.
tnonltr~llten hadden afgezonderd, voor dat hij aldaar had! jie.
predikr. Naa veele woorden en wederwoorden, deeze en
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geene onderwerpen betreJfende, zommige van welke als van
ler zijde wierden aangevoerd, feheide deeze zamenkomsr.
N iet meer dan acht dagen daar naa volgde het vonnis der
Zllidhollandfehe Afgevaardigden, volgens ': weik SOPIN GiUS,
voornaamelijk ter zaake van zijn bedrijf te /lllljlerdam, in
zijnen dienst gefchont wierdr, tot den eerflen van de m~and
11''ddj, met Jast aan de Kbsfis van Leiden en R h/jn/mul , om,
na',a verloop va11 dien tijd> zorge te draagen, dat de Gemeente van Warmotld, n:la dien tijd, van e~n goeden Kerl;enraad
en een gezond en getrouw Leeraar wierdt voorzien. Wijders
beh,elsde het Vonnis, dat in gevalle SO PJ NGlUS zich met de
Kerk kwam te verzoellen, hij dan elders zoude kunnen beroepen worden. Dit laatUe , evenwel , gehemde niet. Want.
llOg in dat zelfde jaar, voor het Dordreehtfche Sijnode, ge·
dagvaard z ijnde, en aldaar geweigerd hebbende , de Kano ns.
gelijk ook de Akte van Still1and, te ondertekenen, wierdt hij
van zijnen dienst afgezet, en moest vervoJgeIlS het Vaderland
verlaaten. Volgens zommigen zoude hij , naa vier jaaren zwer.
vens buitens Janus, zijn te rug gekeerd, en de Al;te van SdI.
ftand ondertekend hebben; wa:lr naa hij zich na Gciderla1ld,
in de Be/uwe, met der woon beg al:

Zie

G. llR .... NJJT,

lli{f. der Rrfo rmolie.

SORANUS. Verfeheiden perfoonen, welke deezen n ~3m voer·
den. villden wij vermeld bij de oude, en, uit deeze, bij de
hedendaagrehe Hirtoriefchrijvers. Aan eenen van deeze kunnen
wij eene plaats gunne;] in ons If/oorden boelt . om dat hij uit
de Edeie Batavieren zijnen oorfprong had.. en onder dezd ve
\liLmuntte om zijne Krijgsdapperheid el} veelvuldige Oorlogsdaad en. Inzonderheid was hij vermaard om eene begaafdheid ~
we lke . volgens de toenmaalige wijze van ltrijgvoeren, ter
befeh1digillge V!ln den vijand, wonder wel tc {lade kwam.
In het Cehieten na het wit had! hij een 20 feherp oog en
vaste hand bekoomen, dat bij een en Pijl. door hem in de
lucht om hoog gerchooten, in het net1erdaaIen, met cenen
IlJldcren Pijl zo fiks eo zeker wist Ie neJfeo , dllt de eem op-
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gefcnootene Fiji in 't midden doorfchoten i1edervler. tJoafd
dien SOR~NUS j ond~r andere zijner Landgenooten, 10 de Legers det Romeinen diende, was Keizer ADRIltl'<tiS, meermuf.<
len, getUige van deeze beh.endigheid. Om de gedagtenis dee..
zer zeldzaame begaafdheid te bewaaten, deedt de Keizer op
den Edelen llatavier een GrafTchrlft nellen ; het bedrijf óm-r
flandigl ijk vermeldende.
Zie JUNli Ba/apia.

SJi..MREN, ook wel Sparzrne genaamd, eenê bekende Rf.
tier, of Water, in Holland. Het neemt zijnen aanvang nit
het Haarle'Iilmermeit, orrittem het Huis te lIetmflede; bij het
Dorp van dien naam. Het valt in de' Stad Haarlem; tet!
Oosten van de Eendjes - Poort; doorfttoomt de Stád ; met
eellett kronkelenden bogt, eenigermaate in de gedillnte' vjj1
e'enerr S, en voorts tot aan Spoarendatn :lijnde voortgevloeid ,
ontl:zsé het zich in het Y, door vi'er zwaare SchutfIuitetl.
'trolgens Ju'NIUS zoude men, van ouds, den naam Spirne of
Spierne gefpeld hebben, naar de menigte van Spieren 1 of
~letwortels, welke langs de Zoomen' groeiden ; en 'er" doof
de Jeugd # gepInkt wÎerden. Met meet ge weIds 'i dali (elf
huldigen dage ~ aroomde ~ io vroegere' tijden ~ het Wátet VIii
het Spaaten lan'gs zijne oevers ; of anders moeten deeze' f/ee1
'a'ager f dan tegenwoordrg, geweest zijn. Immers fcbijnt t1tetl
het eel! of ander dnar uit te mogen IIfI'eiden, dat het ffpaarefl 1
eertijds , tet weder zijden , met eenen Dijk! plagt vO'ottiCl1 til
:lijn. "an meiligvul'dige Schepen ktleft dagelijk~ dit Wa ..
ter, tal1gs ,,[ welk de Vaart zeer vermaaklijk is, nit ho'ofd,
van een groot getal Lustplaalzen ;' welke langs hetzelve; voC/t..
il tusfeben Haarlem en het MeiT; zijn aangeleid.
SP'~~REND'~M, een Ambagt en Dorp. ten Noorden vlitr dö
Stad Haarlem, aan den Ykant gelegen. Het een en andet
ontleent den naaIn' van eenen Dam; volgens Okero! van Ka.;
l'I ing WILLEM t' Gr:mve van Holland, gegeeven in den Jaa [d
12S ~ ; en, tweeë'ndertig jaaren Imer 5 bekragtigd doot Grad
'LORIS DEN V'I hier aangeleid ; om den binnenloop V8nhet;'
XXXXXlt 1;\
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Y water te fluiten, als waar door, voorheen, de binnenlanden, telkens, bij hoo 6 c vloeden, onder water gezet wierden.
WaarJèbiinlijk zal de Dijk, volgens het voorgaand Artikel,
eertijds langs het Spaareil gelegen, zedert, nutteloos geworden, eu daar naa verdween en zijn. Men telt te SpaarenJarn
vier 51 ui zen, deels tot Doorvaart, deels lOt UitwJreringe dienende. Zij zijn de volgellde: de Kleine Sluis, de /{olkjlu;s ~
de Groote Sluis en de 1Poerder Sluis. De Kleine Sluis, de
Wesrlijkrle van allen, heeft de wij dte van tien Voeten en zes
Duinen, Rh ijnlulldfche Maat, en is voorzien van twee paar en
Deuren. Zij dient tot het doorlaaten van kleine Vaartuigen,
clie hunne Masten kunnen firijken. Zo wel bij nacht als bij,
dag, kunnen zij doorfchuttell. De KJokfluis legt te~ plaatze.
alwaar, volgens Handvest van Graave FLORIS, van den Jaare
] 285, de eer!1e Spuie of uitwaterende Sluis geleid wierdr.
J\1eerma ~ len wierde deeze Sluis vernieuwd en vergroot, de
la:ltfle rei ze in d~n Janre 157 I. Zij heefe nog de zelfde gedaante, en is gemaakt van blaauwen Naamenfchen Steen. De
wij dte is negentien Voeten en elf Duimen. Men telt 'er drie
pa:lren Deuren. Aan den binnenkant legt een .zeer ruime
Kolk, van welken het Gef/.ige zijnen naam ontleend heerr.
'I' Nee Draaibruggen leggen . over deeze Sluis: de eene aan het
Y, de andere, teil l uiden nn de Kolk, aan het Spaar"ell.
De Woerder Sluis bE:[tondc eert ijds uit tWee Pijpen. Thans
is het een enkel Gewelf, met (leen overmetzeld, hebbende
de wijdte van twintig 'voeten, en twee p~aren Deuren. Deeze
Slufs dient alleenlijk ter omlaslilJge van het binnenwater, Wordende de doorvaart verhinderd door zlVaare I3alken, van buiten en van binnen dwars voor de Op,ming geflagen. De
Groote Sluis is de Ûostl ij kfle , en dus genaamd in vergelijking
d er o v eri~en, en te vens de ni"uwfle. 'Er lag, voorheen.
tef ze fde plaatze , een Sluis, doch van kldll belang. Ter gelegenheid van ecnige nooJ welJdige verbeteriugen nan her oude
geva3ne, kw~mcn eelligen op den inval oJlltrent het l('ggen,
van eelle Slu is, die groot en ru im genoeg was voor buicensInnds v ~arende fchepen, om, met !1~anden Mast en Zeilen, "de
Jaading binnen de Stad Haar/on te kunnen brengen. ûndanl,s
de fpottcrnijen van veeien met de gewaande dwaasheid van
zulk
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zulk eene onderneeminge, ma3kte men eellen aanvang vnn
het werk, in den Jaare J 568 ; met dien gelukkigen uitO ng,
dat, op den vijfemwintignen l\ugustus des volgenden Jaars,
een Srhip, met Rogge belaad en , voor rekening van Haarlem[che Kooplieden. door de nieuwe Sluis . zij nen vollen last llaR
de Stad bragt. De Schipper wierdt, deswegen , met eenen
Roozenhoed begifdgd, en met Stads Eerewijn beCchonken.
Kof- en Smaltfchepen, van merkelijke grootte, mids niet belaaden, kunnen, door dit middel, midden door het land , uit
het Y, na Rottudl111t en D o,'d/'ccht vaaren. Zij neem en
bunnen weg, door de Stad Ha m'!em, over het Meir, voorbij Alfev, door de Goudfche Sluis, langs de Stad Gouda ,
en vervolgens langs den ysrel, die hen in de Maaze brengr.
De Spaarendamfche Groote Sluis is vijfentivincig voeten wijd,
en voorzien van drie paaren Deuren. Van eene zeer vernuftige uitvinding en zonderling mnakzel ir de Brug, welke over
de Opening deezer Si uis legt. In twee nukken verdeeld zijnde, wordt, bij het doorrchuaen van groote Schepen ( want
anders wordt zij nooit geopend) het ccn e nuk op den Dijk
gehaald, en het ander. aan de overzijde, in den Dijk wcgge.
fchooven, Dewijl Illet het openen ell fl uiten 3Qnmerkelijke
tIjd verloopt, luidt men vooraf een Klokje, om de R eizigers
te waarrchnwen , als mede tot het ontbod van Werklieden ,
die, tot de Doorfchuning , de 113nd moeten leen en.
Het Dorp Spaare/1da1n , hoewel niet zeer groot, is, nogthans, tamelijk we\vaareude, van wegen den veelvu!d igen
doortogt van Schepen. Op éénen dag ziet men 'er, bij wijlen, eenige honderden uit en in bet Y doorfchutten. Van
ouds l1:ondt 'er eene Kapel, behoorende ouder de Hoordlcerk
van Sr. nA VO, te Haa rlem . De voorgaande Kerk, in de
plaHs van welke de tegenwoordige g ~ bouwd wi "rdt , door
ouderdom merkelijk verzwakt zij nde, l1:ürtlc geheel tcr aarde,
door cenen zwaaren l1:orm, op den tl.va~lrd~n Jallu arij des
Jaars 162/) . Op den nvinti v,t1en April des volgende J:l~rs 1627
maakte men eellen aan vang met het ti mmeren \'a n het tegc4'
woorèige Gefl:igr. Van 't een en ander heeft men de ge,hg.
tenis, in het volgende Oprchrifr , be wnarJ.
Xxx xx x 3
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" De ,Oud~ ~wakke Kerk is 's nachts door zware vlagen
" Van harden Noorden norm gdlort en ingellagen,
" DJR.K. lIiEnll., A1)RAiiM'l V4N IJEAUMONT leggen 't werk.
" J!;.cn, twee ,en Ilerden !leen, 't begin(el dezer Kerk."
JIet ~erkje pronkt met een fraai (pits Torentje, en langs heeJlen me,t verfcbeiden fraai beCchilderde Glazen. Het Glas.
venoonende het Wapen 'van Koning WJLLEM. Graave van
lIoUand. zou. volgens zommigen, van de Oude Kerk nog
~ij li Dv,ergebleeveIJ, VoortS beeft men 'er een Gemeenelandshuis VlIn /\ !,ijnland, waar in een der Opzieneren over de
WaF rwe,"cn zijne wooning beeft; bebalven dat het ~Ql: een
lVlagazjjn of bewaarpl~ats van de behoeften der Dijkwerken
diePJ, De Regeering befiaft uit Schout, vijf Schepenen en
~ekr~!aris. De vermaarde , zo genaamde, Slflflperdijk neemt.
, ~en Noordw,esten van dit Dorp, zijnen lIanvang. Hij wierde
l,langeleiJ , om, bij hooge Watervloeden, door het overloopen
van denzelven , het Ywater te ontlasten. Volgens verdrag
Jllag de Dijk niet hooger gemaakt worden, dan vier~nvijftig
Rhi,jnlapdfche Puimen boven het AmllerdamCche Peil.
Sr"AR~I!.WOUDE, een zeer oud Dorp, in KenrlCmerland, onder
l1çt Baljllwfchap van B lois, een groot half uur gaans van Haar..
lem, aan den Spaarendamfohe n Dij k, Hot\vel de RegtsbJn een a
lllmelijke uirgebrd dheid beDaat, als bevat~ende ruim achthonperd twee~ nderl j g l\lorger.s gronds, is, nogthans , het getal
der Huizen niet groot; zij !laan hier en daar verrpreid, Van
à~ Kerk, ~j e een vrij groot Gebouw plagt ~e zijn, heeft men
flegts zo veel overgehouden, als genoeg is, tot het waarnee..
men ~er openb:me GodsdienSloeffeninge, voor een klein aan;a1 van toehoorderen. Dit, om welke reden is ons onbekend.
geCchiedt Oegt5 eenmaal 's jaars , door den Pr4!dikant van Span.
,.enrJatn. De Toren heeft nog zijne oude gedaante, zijnde
fen S pi:~ , van den grond af tot aan he~ hoogfre toppunt, ge.
heel van !leen gemetzeld. t:en Illoud HOll1mdsch adelijk Ge·
Vage woerd(! zijnen naam naaf dit Dorp. Op het Jaar 145*
:vindt men vèrmeld e.enen WILLEM VAN SPAARWOUDE, Floris;ggn~ dIe 1 tll~ Leenman y!!Q de Oraaftijl!.heid van Uolland,
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zijn eigen Zegel gebruikte. Nog heden ten dage behoort de
Ambagtsheerlijlcheid van dit Dorp onmiddelijk aan de GraafJijkheid der Provincie. Omtrent het Jaar 1300 leefde Ie
Spaarrltwoude de vermaarde KLAAS VAN KYTEN, onder den
naam van Spaar'Wouder Reus bekend; hij was zo groot. dat
de langfie lIlan van gewoone geaalte., onder zijnen uitgefirekte arm, met gemak koude doorgaan. VONDEL, in zijnen-GY"
lIREGT VA. AMSTEL, befchrijft hem aldus:
,. Hij nack met hals en hooft, gelyck een Geile toren.
En fpicfe, boven 't vo!ck en alle hoofden uic~
,. En fcheen een Olyr~l, t , die omfnoft met .zyn' fnuit.
" Zyn fpie tfe was een IDlst În zijne grove vingeren.
" lek zagh hem mln op man gelyck Konynen {]jngeren~
•• We! driema el om zijn hoof[, gèvat by 't eene been.
,. En kneuzen dan liet hoof[ op aoepen of op lleeu.
" Hy kan met zynen pols een' btlrghwal overfpringen,
" Hy proef[ op grendelen de deught der llaele klingen .,
.. Houwt fel met cellen Oagh door yzer en door finel,
,. En proeft zyn beckeneel op poorten vnn metael.
" Hy Ccheen een Polyfeem, het Kryghsvolck [cheen Eyn kudde.
" De torelI van 't Stadthuis beweeghde zich en fc hudde,
,. Zoo dick hy op een' post, of op den gevel friet.
.. Hy vreesde Herk1es knod, noch Samfuni vuiJien niet."
ft

Si'A·K ENIlURG, eene Buurt~ in het Sticht van Utrecht. niet
verre van den Eembrug. Niet lang vóór het midden deezer
Eeuwe, woonden hier eenige Doopsgezinden, voor welke
de Leeraar dier Gezinte, in het Gooifche Dorp Huizen woo.
nende, vnn tijd tot tijd den predik dienst kwam waarneemen.
De Spaker.hu"ge" Dijt, over welken, meermaaIen , veele ge·
fchillen ontllaan zijn, neemt bij dee1;e .Bnurt zijn begin, en
heeft daar van zijnen num ontleend.
SPANBROEK, eene Heerlijkbeid en Dorp. in het gedeelte
van Noordholland , de Vier - N09rder- Kogge,) genaamd. Ot'
de lijst der Verpondingen {laat de Heerlijkheid voor duizclld:x 11: l: X X x 4een-
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eenënzestig Morgens en tweehonderdvijfrien Roeden aan gefchreeven. Het getal der Huizen was voormaa ls grooter dan
tegenwoordig. Gedullrende het tijdverloop van omtrent honderdëntwintig jaaren, te weeten van den Jaare 1632 tot in
den Jaare 1749, zijn dezelve, van honderdtweeënzeventig •
tot op honderdvicrëndertig verminderd. De Kerk is ouderw~tsch, doch plagt, in den tijd doc iligtinge, een fraai gebouw te weezen. De Kerkleeraar • welke hier zijne wooning
heeft, neemt tevens den predikdienst waar in het nabuurig
Dorp Opmeer. 'E.r woon~n zeer veele Roomschgezinden.
De Heer der Heerlijkheid heeft 'er ecne fraaie landwoonillg.
De Regeering be/lant uit Baljuw, Schout, die zomtijds te
gelijk Sekretaris is, 'éenen Burgemeester, vijf Schepenen en
J:es~ien Vroedfchappen.
SPANGEN, ('t /luis te) eertijds eeu adelijk Huis, Slot of
Kalleel, in Schieland, niet verre van de Delfhavenfchc Schie,
alWl\llf men 'er, tot omtrent het midden der tegenwoordige
Eeuwe, eenige overblijfzeIs van gezien heeft. Het wierdt gebouwd, in den Jaare 1310. door PHiLIPS VAN UYTERNESSE,
lIit het adelijk Geflagt van SPANGEN, afkomf1ig van een jonger Zoon der aloude Burggrallven van L eiden. HALMA heeft,
uit VAN LEEUWEN, de Geflagtlijst der Heeren VAN SPhl'IGl!.N
vermeld. De eerf1e daar van was JAKOB VAN ALEWYN, Ridder, Burggraaf van L etr/nl , Heer van Rhijnland. die geleefd
heeft omtrent het Jaar 119°. De beroemde PHILIPS VAN MARtilX, Heer van S. A!degonrle, was uit dit Geflag t afkom!lig.
Deeze liet eenen Zoon na, welke eene Dogrer verwekte, die
de echtgenoote wierdt van WILLEM V,\N OLDENllARNEVELD,
Reere van Stoutenbw,{t, 7.oolJe van 's Lands vermaarden Advoknat JOHAN VAN oLDENCAltNEVELD, Het Huis Ie Spangen
praalde, weleer, met vi if hooge en zwaare Torens. In fraai_
heid hadt het geenell wedergade, onder foongelijke Gefiig_
len. in het gant!è:he Gewest. Gedllurende de Hoekfche en
Kabeljaauwfche verdeeldheden , wierdt het, door die van De/ft,
verwoest. Doul' die van het GeOagt wederom zijnde opgebouwd. ondergIng het, in den Jaare 1426 , het zelfde lot.
PBJLIPS VAN 61',\l'~GEN herilelde het in zijnen ouden luister.
Vit
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Ujt vreeze dat de Spanjnrds zich in het Slot 7.Ouct cu vernestelen en verllerkcn, floegen de De!f[enaars , ill de n Jaare
1 .~ 7 ~, aan hetzelve de hand der verni elinge.
S ~de rt is htlt
Geft igt allengskens, meer en meer, vervallen, en door deu
tijd geheel verdweenen.
Zie

GOUDllOEVEN ,

Oud Holl. K l"on;jlr;

Ba/avin; s. v.
tav. l11uflr.

JUNI!

LEEUWEN

Ba-

een Dorp, in het Friefche Kwmier Z evcnwouonder de Grietenij Stellingwcrf- West ein de , ilJ welke
het. het dertiende in rang, tweeënveertig Stemmen uitbrengt.
Het legt in het Zuidlijkfl:e gedeelte der Provincie, nkt verre
van de Kuil/der, en dus aan den kant der grenzen van OverijsJel. 'Er llaat eene Kerk met een Cpits Torentje.
SPANGEN,

rJ~n,

SPANIIEIM, (FREDERIK) hoewel een ll itla:1der, is der vermeldinge waard ig, om zijne voorrrelTelijke bebaafó heden, doch
vooral om dat hij, een geruimen tijd, voor het Lekfd:e
HoogefehooI , tot een treffelijk fieraad verfl:rekte. Op à ~1l
eerllen dag des Jaars 1600 kwam hij ter wa ereld te Anlhel'g, eene Stad in de Opper- Paltz, alwaar zi jn Vader,
WIGANOUS SPANHI!IM, zijnde tevens Doktor in de Godgeleerdheid, den post van Kerkelijken Raadsheer bij den Keurvorst
bekleedde. Onder het oog zijns Vaders, lcide de jonge F llEDERIK de gronden der geleerdheid, in zijne geboonepl.l:lts,
tot in den Jaare 1613, wanneer hij, hoe weinig ook in jaaren gevorderd, na het HoogeCchooI te Hei de/be rg gezonden
wierde De ongewoone vorderingen, zo in de k c nr~ i s der
taaien als in de beoeffèning der Wij sbegeerte, welk e d e J ongeling, binnen zeer konen tijd, ma nkte, . voorfpclden nu
reeds, wat men, in 't vervolg, van hem te wa gten hadt.
SPANlI E1M verroefde te Hei de/berg tot in den Ja~ r e 1619 ,
wanneer hij tot zijns Vaders huis wederkeerde. Zi jn verblijf,
nogrham, was hier van konen duur. , De vermaardheid van
't HoogcfcllOol te Gel1cl'e lokte hem, om met de kun di ~heXxxx xx 5
deo
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den der geleerde Mannen, welke aldaar bloeiden, zijn voor.
deel te mogen doen. Niet lang hadt hij aldur verroefd, of
zijn Geboorteland wierdt gefchokt en geteisterd door zwaare
rampen, door welke de Landzaaten merkelijk nadeels leeden.
De Vader van onzen SPANHEIM deelde in den algemeenen ramp.
Tot nog toe was de jonge FREDERIK uit de hand gevoed, en
,van alles verzorgd. Een niet minder edelmoedigen inborst.
dan geoe/fend verRand bezittende, zag hij hierom uit na een
middel, om voor eigen onderhoud te kunnen zorgen. Hij
vondt dit middel in het DtJufineefr:ne, bij den Landvoogd van
AmórulI, bij welken hij als Leermeester van deszelfs kinde·
ren in · dienst tradt. Drie jaaren bekleedde SPANHEIM dien
post, geuuurende welken zijn Vader overleedt. Daar naa
keerde hij te rug na Geneve, en reisde van daar na Parijs.
Hier vondt hij eenen bloedverwant, SAMUEL DUll.ANT, die
thans, in de toenmaals bloeiende Gemeente der Hervormden
te Charcnton, het Leeraarampt bekleedde. Zo veel genoegen
vondt deeze in zijnen Neef, dat hij, bij zijn overlijden. aan
den zei ven zijne geheele Boekerij, bij Uiterften Wille, ntaliet.
't Gefchiedde. daarenboven, op Innraaden van den Heere DU.
IlANT, dat SPANHEIM het Hoogleeraarnmpc in de Wijsbegeerte,
te LtJtl[an ne , hem door de Regeering van Bern aan~eboo.
den, van de hand wees. In den Jaare 1625 deedt hij eene
reize na Engeland, doch vertoefde 'er flegts vijf maanden;
Daa verloop van dezelve keerde hij te rug na Geneve, zijnen
weg neemende door Parijs.
Onder dit alles bekroop ollzen SPANHEIM de zucht na eene
~'~S le verblijfplaats en mEer befiendige leevenswijze. Hij zag
zijnen wenscll vervuld, in den Jure 1626, wanneer hem het
onderwi js in de W ijsbegeerte. te Gelieve, wierdt opgedraa.
gen. In het volgende jaar tradt hij in 't huwelijk met ClIARl.OTTE D;; PORT, Dogeer van PIETER DU PORT, Heere van
Mouillepied efl Boismnifon, Raadsheer des Koni ngs vnn FratlN.
,.ijk , ca Kommisfaris van den leeftogt in de Koninklijke Le.
gers. De Grootmoeder van den Heere DU PORT was eene
Dogter Hn den vermaarden GU1LIELMUS BUDDiEUS. Niet lang
1lI113 zjjne echtverbintenis aanvaardde hij het gewoone Leeraar.
ampt ia de Hervormde Gemeente te Cmeve , en verwisfelde
hct-
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hetzelve, in den Jaare 1631. met den post van Hoogleeraar
in de Godgeleerdheid, in de zelfde Stad, opengevallen door
het overlijden van den vermaarden BENfDICTUS TURRETVN.
Sims dien tijd . en van wegen den onvermoeiden ij ver, met
welken hij zijnen post en pligt bekleedde, ging van Si' ANHE1M
de roem zijner geleerdheid uit door alle Gewesten vau Europ.. Van verfcheiden kamen kreeg hij aanzoek. om van
fiandplaatze te veranderen. Doch hij Vlees ze allen van ~e
hand~ tot dat de Bezorgers van het HoogefehooI te LPiden
hem een Hoogleeraars geiloelte aanbood en. Ondanks èe moei.
te en poogingen, aangewend om hem te G ~l1 eYe te houden,
aanvaardde bij deeze aanbieding. In den aanvang van de
maand OÇl:aber des Jaars 164~, aanvaardde SPAl\HEIM zijn
ampt te Leiden. Met de zelfde toejuiching, als op zijne
voorgaande flandplaat5. onderwees hij ook hier de Godge.
leerdheid; terwijl hij den ledigen lijd, die hem, van zijne
.mplshezigheden. overCchooten. beUeedde aan het opllellen
en uitgeev4n van verfchelden geleerde Werken. Onder deeze
zijn voornaamelij k bekend zijne Dt/Ma EUfl1'lgelicfl, p:efchreeven tef verdeediginge vIn den Christlijken Godsdienst, l~gen
de bedenkingen der Jooden. en zijne E:ccrcilaliones de Gra·
tia UniJ·erfali. SPAlIlHEIM overleedt in den Jaare 16<19. af·
gemat door zijnen aanhoudenden arbeid; hij liet zeven kinde.
ren nu. Een Zoon. EZECHIEL genaamd, gebooren te Ce.
mlle. tradt in dienst van den Keurvorst van de P altz. en
vervolgens in dien van den Keurvorst van BrfJndcrbrm; . we!.
ke bern. onder den titel van Vrijlleer van Spa'lhdm. -tOt den
Adellland bevorderde. Van wegen den Keurvorst, naderhand
Koning van Pruis/et1, bekleedde hij verfcheiden Gezantfchap.
pen. en overleedt in den ouderdom van eenëntachlig jaarcl'.
Bij Wal een man van meer dan gem.eelle geleerdheid . vooral
in de Oudheidkunde. met llIIame in dat gedeelte, welk de
~loude Penningen eD auden, foortgelljkll Gedenk!lukken ren
vQorwerpe heeft, grondig bedreeven. Zijn voortreffelijk
Welk de U[u el Prlf(hmtia Num;smatum, kan daar van ge~
luigenis draageo. Eeu andere Zoon vau FREDERIK SPANHEIIl7.
,6.~DREAS genaamd, was Raad van den Gra:lve VAN NASSAU.
~~~gbQijder van ",il~/lind el) Grq,,;wgetJ, en Opûener over
de
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de Geestlijke goederen in de Ommelanden, in het laatstge-

noemde Gewest. Een derde Zoon van onzen Hoogleeraar ,
die, van wegen zijne betrekking tot ons Vaderland, een af_
zonderlijk Artikel verdient, was, even als zijn Vader, genaamd,
SPANHEIM , (FREDERIK) gebooren te Geneve. in den Jaare
1632. Nog een ki nd zijnde kwam bij aldus, met zijne Ou.
deren, in Hol/a II r! , hoewel hij, van wegen zijnen veel beloovenden geest, reeds in zijne VaderClad eenige gronden der
geleerd heid badt geleid. In den ouderdom vlln negentien jas.
ren beklol11 hij den Trap van l\·leester in de Vrije Konf1:ell.
Naa zij ns Vaders overlijden, was zijne Moeder na Geneve te
rug gekeerd, doch de jonge FREDERIK te Leiden gebleeven ,
0111 'er zich toe te leggen op de Godgeleerdheid, waar van
zijn Vader, op zjjn doodbedde, hem de beoejf~nin g hadt aangerreezen. Zijne Leermeesters, in die Weetenrchap, waren
1AKOB TRIGJ,AND, ABRAHAM HI!.IDANUS en }OANNES COCCEj US .
Om zich in_de Letter. en Oordeelkunde nog verder te volmaa.
ken, hadt hij den vrijen toegang tot den geleerden C LA UOIU S
SALMASlUS, welke het Leidenfche Hoogerchool thans met zijne
tegenwoordigheid vereerde. In den Jaare 1652 , het twintigCle
zijns ouderdoms , wierdt SPA NJlEIM , naa voor:!fgaand onderzoek, tot den predikdienst bekwaam geoordeeld. Nogthans
is ons niet gebleeken , dat hij, als gewoon Leerllar , ooit
eenige f1: and plaats heert bekleed, maar fchijm hij zijne letteroc jfçpÎngen vercier te hebben voortgezet, tot in den J:tare
1655, toen hem KAREL LODEWYlC, Keurvorst van de Pa/tz ,
na Heide/bet"g beriep, om 'er ecn Hoogleeraarsgef1:oel!c in de
Godgeleerdheid te bezitten. "óór zijn vertrek derwaarts.
b~ k! :) m hij, te Leiden, den Eeretrap van Dokter in die wee.
tenrchap . Te Jfeiddvo-a verroefde SPANH EIM , in de gemelde
koedan ;gheH , tot in den ]a:tre 1670, toen de Verzorgers van
het HoogercllOol te Leiden hem derwaarts verzogten , om 'er
de Godgeleerdheid te onderwijzen. Verfcheiden fLlorrgelijke
(lanzoekcn , op andere plaatzen , waren door hem van de hand
~ewe ezen ; dir, egter, wierdt door hemi ngewilIigd.
lVlet zo
','cel toejuichinge als zijne Intreerede, Ol'er de I/oorzigtigheid
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heid van eenen Godgeleerde, wierde aangehoord, zo veel
lofs behaalde hij oole, geduurende zijnen overigen leeftijd,
welken hij, zo door het geeven van onderwijs, als door het
~amenftellen van verfcheiden geleerde Werken, allezins nuttig
doorbragt. Hij overleede op den achttien den Maij des Jaart
17°1, het negenënzestigfie zijns ouderdoms. Zijne Schriften
beflnan drie lloekdeelen in folio. Hoewel in alle takken val1
geleerdheid bedreeven , muntte bij, egter, voornaamelijk uit
in de kennis der Kerkelijke Oudheden en Gefchiedenisfe. Ge·
tuigen zijn hier van zijne Geogrophia, Chrono/~gia el IIjf/o.
,-ja facra et Ecclejiaflica, en Libri X MiscelJaneorTJm, ad jil.
eram Anti'luitfllem el Ecc/ejite lijf/orjam pertinetllÎum.

Zie

TRIGLANDI

L4udalio funebris Fredlric;

SpfJnhemii.

SPANKEREN, een Dorp in Gelderland, in he,t Ri~terampt
van reluwenzool/l, niet zeer talrijk in huizen, doch van eene
eigen Kerk voorzien, welke door haar en afzonderlijken Leer.
aaf wordt bediend. Volgens het gevoelen van zommigen, zou
de Kerk van Spankeren, in oudheid, die var. alle andere Dor.
pen van de Veluwe re boven gaaD. Met dit alles heeft zij,
uitwendig, geenzins daar van het voorkoomen; waar van,
waarfchijnlijk, de reden is, om dat, door Kerkmeesteren ..
daar aan geil:adig de hand wordt gehouden. In den omtrek
van dit Dorp leggen verfcheiden Lusthuizen ; de PIinslijke
Lustplaats Diet"etl lDunt vooral uit onder dezelve.
SPANNUM, een Dorp in Fries/anti, in her Kwartier ylln
tres/erg o, onder die van de Grietenij flennaarderadeel het
elfde in ráng, en aldaar negentien Stemmen uitbrengen de. Het
legt rijklijk een uur gaans ren Noordoosten van de Stad Bolsward. Van ouds lagen hier verfcheiden Staten of adelijke
Landhuizen; doch zij zijn thans geheel verdweenen, en al.
leenIijk de grond daar van aan hooge Wieren kenbaar. Op
een laag land, Span nummer JJiiedetl, of "'paukamp genaamd,
ten Zuidwesten van he,t Dorp ge~gen, zou, weleer, (us[chen

de
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de Schieringers 1 geleld door SIKKE SJA~RlJEMA, en de
Ao()pers, een bloedige VeldQag zijn voorgevallen.

'.

Pet.

SPEENlIOvnrs. (JOHANNES) Geduurende de rampzalige Kerk..
twisten, in den aanvang der jongstverloopene Eeuwe, be·
kleedde deeze her Leeraarampt onder de Hervormden, te
Ulrf'cht, doch dagt en predikte ill den fmaak der zulken vaU
die Gezinte, wie" de naam van Remonllranten aanhing. Ne'Vens hem hevonden zich, ter dier fiede, nog vier Kerkleeraan , welke de zelfde begrippen waren toegedaan: het waren
JIENRICliS CiEMRIUS, CAROLUS RYKWAERT, van wien wij boven gehandeld hebb'e n, RVDOLPHUS SYLIVS en WILHELMUS
NIEUPOORT. Ten tijde als Prins MAUIUTS, in den Jaare 1618,
Utrecht bezogr, waren zij bij zijne Dootluchtigheid ten ge.
hoore geweest, en fierk aangezogt om voor het houden van
een Nationaal Sijnode te Oemmen. Doch de Leeraars ver·
klaarden vrijmoediglijk • dat, naar hun begrip, van een Sijno..
de; op 't welk, meenden ze ~ hunne partijen Regters zijn
zouden, niet veel goeds was te verwagten. Om hun deeze
zwaarighetd te olltneemeu, verklaarde Prins MAURITS, op zijd
PrinfeJljk woord, en zijne hand op de borst leggende " niet
" te zullen gedoogen f dat iemand, · ter zaake van den Gods·
" dienst en de bekende gefC'hillen, zou worden verdrukt ~
" dat hij de verdrukking der Remonftranten Itlzo min wilde
", toefiaan. als h ~ r verdrukken der Conttarernonflranten; dat
" hij een Vader en Voorflander zijn wilde, to wel vau de
,. eene aJs van de ander~." In 'r bijzonder beloofde hij den
Predikanten, met handtasting f niet te zullen loe/aalen, dal

ze van hunne posten zot/den II/orden afgezet.

Het Sijnode wierdt, niet lang dau naa, gehoud'e n, en"
terwijl her nog zat, meenig een Leeraar van zijnen diensc
verlaaten. Doch SPEENHOVRN en de overigen, zich ' op' de'
Kr:lgt en goede truuwe van het Prins1hk woord verJa:uende.
leefden tameli jk gerust omtrem de beh oudenis van hUil ampt.
, Hoe vreemd dan moest de dagv~:tr d ing bun in d'e ooren klinken, in het laatst van Januarij des Jaars r6 19 , hun thuis gezonden, om voor Burgemeesteren en Vroedfchap der Stad
U/reent te verfchijnen! Ten S,adhlolize votfcheenen Zijnde"
wierdt
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wierde hun, door den Voorzittenden Burgemeeseer, aangezegd
" dae de Heeren vlin de Vroedfchap, vermies de gelegenheid
.. en tegenwoordigen flaae hunner fiaae, om zekere gewigtige
" redenen hadden goed gevonden, hen te oncflaan van bunne
" dienUen. Maar dat men hun hunne wedde en wooning zou"
r, de Iaaten genieeen , toe verhuistijd van Paasfcben toe, aI.
" wanneer op dezelve , bij de Vroedfcbap, nader order zou
" worden gefield; verbiedende bun voorts te prediken, in 'e
" heimelijk of in 't openbaar, of eenige Vergaderingen bij te
" woon en , op pene van gellraft te worden, als verfioorders
" van de gemeene ruse des Lands." Zeer bedremmeld fton.
den, op deeze aankondiging. de meeste der gedagvaarde Leer.
aaren. Doch SPEENHOVEN , het woord opvattende " mijne
" Heeren", zeide hij, " wij zijn zeer verwonderd, dae men
;, dus met ons handelt, tegen alle orde. Want men geeft
" geene reden, waarom men ons afzet, 'e zij om onze lee" re, 't zij om ons leeven. Ook behoorden de Heeren ",
dns ging hij voore, " de uitkomst van 'e Sijnode te verwag" ten, of ten minfien tOt deeze zaak ook eenige Predikanteu
" te gebruiken, op dat wij voor dezelve in ' t fiuk der Lefre.
" mogten gehoord worden." De Burgemeester N1KOLI\AS BERIt
daar op gezegd hebbende: " Gij houde cog niet van het Sij" node , en zegt dat hee onwettig is"; fI oe Iran , hernam
daar op SPEENHOVI!N, dnt zo gezegd wOl"den , gemet'kt wij
ook onze medebroeders derwaarts gezonden l:ebben. "Men
" weet wel ", fprak hier op de Burgemeester, " hoe die
" zich aldaar gedraagen "; en voorts driftig wordende, verweet hij den Predikanten, "dat ze nacht en dag mee Land.
,. verraaders hadden geloopen." "Die", voegde hij 'er ne~
vens, ., hebben u met groote Jaarwedden gekogt om alzo ee
"Ieeren." Door Landve,.roadffYI verfiondt de Burgemeester
de Regenten, die het Belland met Spa nje hadden doorgedron.
gen, en onlangs, door Prins Ma u RITs, waren afgezet. "Gij
" hebt ", (dus ging de Heer BERK in zijnen ijverigen drift
voort) " bij Request grooter loon verzogt , en dat is u toe" geftatn, op dat gij de duden der voorige Heeren, in ' /:
" {tuk van bet Betbnd t zoude regtvaardigeu. Gij moogt ill
Jt uwe ConfcieDtie gUD, en ",uIt daar wel gewaar worden.
" dat
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." dat gij overloon hebt genooten. Gij hebt de Gemeeme
" verleid, en verleidt ze tot 11U toe." Zulke zwaare aantijginf!en verbooden den Leeraaren het zwijgen. SPEENHOVEN ,
van nieuws, het woord opvattende, voerde den Burgemees'"
ter, met groote vrijmoedigheid, te gemoete " dat zijn zeggen
., tegen de w~arheid fireedt; dat hij en zijne medebroeder:.
" die verhooging van Wedde nooit bij Request hadden ver" zogt, veel min dat die hun was toegefiaan tot zulk eell
" einde; dat ze nooit overloon gehad, en niet dan nooddruft
"genooten hadden; dat ze van dat loon, hoewel ze geen
" overdaad hadden gepleegd, niet met zich uit Utrecht zou" den draagen; dat ze geene verleiders waren. noch verleijJ ders aanhingen.
maar dat ze zich in hunne dienfien getrou•
.. welijk. voor Gods oogen, hadden gek weet en ,leerende het
" geloof, dat door de liefde kragtig is, en het vo!k vermaa" nende tot godzali ghei d, liefde, vrede en eenigheid."
Dus van zijn ampt verlaaten, bleef ~ PEENIlOVEN vervolgens
te Utrecht woonen, alwaar hij. in de maand Julij des Jaars
1619, bij de Heeren van den Geregte wierdt ontbooden. tot
het geeven van eenige opening, raakende de bekende R otterdamCche Vergadering. Men vraagde hem tevens, bij die gele.
genheid, of hij, zeden zijne afzetting , niet eenige l!indcren
hadt gedoopt. Hier over viel veel te doen, doch blcef
SP EE Nl-l OVEN befiendig bij zijne weigering om de gevraagde
opening te geeven. Zelf dreigde men, hem agter af te lcÎ_
den. Alles vru gteloos, om hem tot bekentenis I C brcngen.
Op dien zelfden d3g. ne vens drie zijner me,le afgezette
Amptgenooten, voor de Heeren Staaten van Utr~d, omboo_
den zijnde, wieTllt SPEEN HOVEN en de anderen Je Akte van
Stilfiar.d vooigeleid , met bevel om dezelve te ondertekenen.
Op de weihering van Sl'E E;,\ 1l 0V EN, om aan dit h.:vcl te gehoorz 3 amell, U I toen men, met veele redenen, hem daar toe
zogt over te haaien, vraagde hij lIlIn de lI eeren " of men
" wel ooit de P:lapen cn l\Tolllliken, of anderen, als ze V .1 11
" hunnen dienst waren omllagen, .zulk eene beloft e hadde
" voorgeleid, om die te ondertekenen; en, zo l1 e ~ n, waal'" om dan de Heeren tcg\! l1 de ReUl onftral1ten meer ftr t:ugheid
" gebruikten. dan tellen :llJder~n. De bloote . wil der Het:rell.
" kVll UC'
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" konde voor hem geene genoegzaame reden zijn. Oo~ hadt
j ) hij
aan CHRlbTUS en zijne Gemeente beloofd, dat hij den
" dienst, ,waar toe hij beroepen was, nooit zoude vertaaten.
" cu wilde wel. weeten , of de Heeren hem vnn zulk eene'
" belofte ontflJ311 konden." Naa lang over en wedeffpteeken ,
liet men SPEENHOVEN gaan ra zijIIe eigen wuoning, daar eene
menigte van vrienuen hem kwam bezoeken, vinl welke ('en i.
gen hem in zijn VOt1rncerr:en I om niet te tekenell, Hijfden,
anderen het tekenen ernflig aanrandden. Twee dagen daà(
naa ontbooden hem van !jieuws de Heeren in hunne Ver..
gadering " daar zij hem, met veele redenen, to t het ondette·
kenèn van de Akte zogteIJ over, te haaien. Doch hij ver·
toonde aan de tJtrechtfche Stnaten daar tegen " dat jet geen
" heter mîddel WilS tot vrede, eri tot weeringe van muiterij
jO en oproer ,dail dat men deri Volke eenige vrijheid gave.
;, omtrent tie oetfening van den Godsdienst. die met geen
"geweid ltan verhinderd of gedwongen ·worden? dát hij ,
" door zijne afzetting I de gaven, welke hij bezát , nie hade
;, verlooren, en 't pand, hem toevertrouwd, 'e ,,'elk tommi" gen verzogten dat hij ten hunnefi dienfie wilde befiee~en ,
" in geen zweetdoek konde begrnaven. Voor het iaatfte Oor~
" deel zouden hem de 'Heeren Staaten niet kunnen ontfcliuldi.
" gen." Als hem daar op de Brief der Aigeuleene StaateÎl 1
het tckeli eli van de Akte Vlln StiHland beveelende , getooud
wierdt, hernam hij:" Men leest dIergelijk verbod ili
j ' de
Handelingen der Apostelen: Wij gebieden u dat gij
"gantfchp.lijk niet zult fpree ken, noch ieeren hi den lla:ll!l
" van JEZUS; Maar, wat was 't all,t\voord dèr Apostele!) 'f'~
Dal ver bod t hernam een der [-{eeren, raakte hei verbreiden
van he t geheeIe Ch: :i ltentfOm , en dit niet dan ecnige gerin..
ge punten en puntiilell de zaliKluid ,liet rtUJkende, SPEf.:N.
HOVEN daàr tegen : " Ik verlbia 'dat Ol iS gel'oelen het funda .
" ment der zaligheid, en de waarheid, tlie naar de G6dzn<
" ligheid is" betreft/' Veel \voordew:isfelens omnondt hiel"
llÎt, in welk
der Heercn SPEENHOVEN te houden gc'gee'i-'Cil
hebbende, dat hIJ zelve ook eertijds in het gevoelèn der Cur:.
trarerllon[lranten ,padt ge f! aan. l ' Dat zij zo," hernam da:irop
de andere; " 'genomen ik waare een Paap geweest. en haddé!
XXVII. DEEL.
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" kennis der waarheid bekoomen, zoude lIlen misprijzen, dat
" ik bij die waarheid voll1andig bleeve." Thans deedt men
SPIlE NHOVEN en SYLIUS buiten de Vergadering flaan. Wederom
binnen geroepen zijnde, Daa dat men nogmaals hun de Akte
ter ondertekeninge vrugtloos hadt voorgeleid, wierdt aan de
beide Leeraaren voorgeleezen het BeDuit der Heeren Staaten
des Lands van Utrecht, onder andere hehelzende, " dat zij
" nogm~al s van alle Kerkelijke dienilen omllagen, en perticu" !iere perfoonen zijnde, door zekere boden, daar toe te or" donneeren , zouden worden gebragt en geleid uit de Stad
" en Lande van Utrechl , en vervolgens uit de Veréénigde
" Nederlanden en het Resfort derzelven , zonder daar in te
" mogen koomen of keeren, voor dat het genoegzaam zoude
" gebleeken zijnde, aangaande hunne gewilligheid om de Akte
" van Srillland te ondertel: enen; onder bedreiging van daar
" tegen doende , als verf1:oorders der gemeene rust naar goed,. vinden te zullen gef1:raft worden."
Naa het 'r leezen Vlm dit Vonnis, ,. Dit. mijne Heeren,,'
merkte f PEENHOVEN daarop aan. ,t is eene harden Sententie.
" Wij worden gebannen, en hebben, nogthans , tegen geene
" Plakaaten misdaan. Ik beroepe mij ," dus ging hij voort,
" onder aantlJiging van ongelijk te lijden, van dit Vonnis op
" JEZUS CHRIST US , den toekoomende Regter , voor den wel" ken de Heeren zo wel zullen moeten verfchijnen als ande.
" ren; en ik bidde God, dat hij het ongelijk, 't welk ons
" gefchiedt, den Lande niet toerekenen. Dan", voegde hij
'er nevens, " dewijl de Heeren inde Sententie f1:ellen, dat
,. ik onwaarheden heb gefproken, zo verzoeke ik te weet en ,
" welke die onwaarheden zijn, aangezien ik daar over 1I00it
" befchuldi;:d , veel min overtuigd ben." Als de Heeren daar
op zweegen, befioot SPl'.:ENHOVEN met te zeggen: ., Patientie
" dan , mijne I-Ieeren. Ik bid God dat gij wijslijk en voor,. fpoedig moogt regeeren."
Thans beval men de beide Predikanten. zich te begeeven
na het huis van (len Kamerbewaarder. ' r welk digt bij de
St3nten Kamer of de Vergaderplaats van Hun Edel Mogende
frondt. H;er wierden ze op g~ Il ;)Qren, en de ingIIngen van het
huis met Soldaaten bezet: %0 dat niemand tot hen den lOe·

gang
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gang hadt. In de onllerllelliog dat ~ij wel haast zouden ver.
voerd worden, verzogten ze, vooraf, van hunne Vrouwen
aff'cheid te mogen Deernen. Docb dit wlerdt hUD geweigerd.
Zelf mogt SPEEN HOVEN den troost eener toefpraake van zijn.
kinderen niet genieten. In den avond, of liever voornacht.
naa dat zij hadden geëeten, en zich gereed maakten om zich
ter ruste te begeeven, omvingen ze, onVerw~t, ieder vijf..
entwintig guldens tot reisgeld, en bevel om zich IOC huo
vertrek oogtmblikkelljk gereed te maaken. Nogmaals verzog.
ten zij, hunne Vrouwen te mogen fpreekeu ; en , als dit wierde
afgenagen, hunne Reismantels. en eenig Linnen van huis tO
mogen laaten baaien. AI wederom vrugteloos. Zijne Genade
Graaf ERNST; riep men, wagt daar bulten, gij moet Ier..
flond voort. InlUsfcben was de Huisvrouw van den Predikant
SYLIUS, door, behulp van eenen Sergeam, haaren Neef, al.
daar in huis gekoomen, medebrengende haar Mans Nachtge.
waat, en in de hoop om hem te fpreeken. Doch vermitS
men haar, buiten verlof, bij haare !VIan niee durfde roelaa"
ten, hadt men haar in een klein Zijkamertje verllopt. Ter..
wijl zij aldaar zat, hoorde zij haare \ Man affcheid neemeo
van de geen en , die zich in het huis bevonden. Straks ~liegc
zij ter Kamer uit, en haaren Echtgenoot in de armen 1 ÎII
welke zij in zwijm viel, en waar uit zij voorts wlerdt log.
gerukt, alzo men de Predikanten voort preste. Al! deezlJ
galeid wierden van eene bende Soldaaten, met gelaaden ge..
weeren en brandende lonten, "Men behoefde ," zeiden za,
" om onzentwille zulk eenen .toeile! niet te gebruiken: want
" hetgeen wij lijden, dat lijden wij gewillig en om den got!.
" de Confcielltie wille." Aldus geleidde men hen na buiten,
in eene Woerdenfche Rhijnf'chuÎ[, in welke nevens hun eell
Deurwaarder , een Letterdienaar en twee Soldaaten: tradett.
Omtrent elf uure raakten ze ter Stad uic, en kwamen ten ééc
nure aan d~ f'lIort, al waar ze in de Lek eene Kaag vonden,
in welke zij overllapten , en, voorbij SC hlJOtlltoven en Lelt.
Iterkerk, na Krimpen voeren. Terwijl men hier op het Getij
isg te wagten, verzogten de Predikanten aan land te mO);e'rJ
pan, om den drang der Damme in te volgen. In 't eerst
wei,erde bet de ~e"erdienaar, doch frondt het eindelijK .011,
Y'IY Y'iY ~
midI
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mids geleid wordende van de Solduaten;
Soldnaten ; van
ván welke de eene.
Snnphnan en brandende lont, ûch
zkh voor het Ge.
met gelaaden Snaphaan
Gemakhuis.je .plàatfle,
makhuis-je
,plàatfte, waar op SPEElVHOVEN
SPEErmO'vEN Z:1t,
Z~t, de andere op
0l'
SYLlUS was gezecwll.
gezect:;n. Als zij, bij
den Dijk, agter welken SYLIUS
hunn,' wederkomst aan boord, ovér
over deeze hardheid zich beklaagden, en' zeiden, niet
uiet te dènken,
denken, last te hebben om hen
.lieden wel .vel'-'
ver-'
dus onbeleefd te behandelen: Dat zoudt gij lieden
nomen hebben, hernam daar op de Letterdienaar , indien 'gij
l'er Ier
ier {!l'gtltJrJ
waart. Veel'
"er
gf'gaon 'Waart.
Veef be[cheidener
befcheidener en mcnschl1evender,
mensch1ievender,
dan de andere, gedroegen zich de Roldaateu. ~ ",pij
-':f7ij zien tiu
aan, zeitlen 'ze tot de Predikanten,
Predik:lnten, WJ01'
voor ee,-lir
ee'1ilkè
kè en 'IIroome
fuannen, eh ûJn
-û,n vet
wonderd, dat men dus
mannen.
vel1Vonderd,
rius met u handelt.
lY/(Jur,
JY/fwr, voegden ze 'er nevens, wij moeten doen,
dOeIJ, 't geen
Of1~ heillJ/on'
tFna/01'\
bei,tt/on' 'N)·'dt.
wrdt. Men voerde
v<lerde hen vervotgen~ 'na traatu'fik, alwaar zij ver[cheiden
wiik,
verfcheiden andrre
ande-re gebannen Remon!lrantfche
Remonftrantfche
rijd vcrtóevens
vertóevens buitensPredika,lten'
aanrroilen. N~a eeni::;cn
Pre~ikaNel1' aanrroiiçn.
eenis\:n tijd
lands, beltundt
HOVEN in het Vaderland te rug te keeren,
~PEENHOVEN
beftundt "PEEN
met' dogme\'k
~ogmerk om de he,derlo:3i.e
he.derldole Gemeenten, ginds en ele1ders,
ililte' te bedienen.
Doe;] deezt'
dt'rs, in' ftiÎte'
bedieufn. Doc;}
deez!.' zijne heImelijke
heimelijke plediltmg W:13
wa5 van gé"l'en
gct2i'Cn 1211::";]
Want, na~" dat hij, op
h,!];:;'::! dl/dr.
UILlf.
den nér,encntwimi;:.l1cn
nér,enentwimÎ;;hcn v:l.n
\'Qn ;Ju'l1ij des Jaars 1621.
1621, voor de
Remonfiranrfcllc
Geillecllte te Dc!{t,
Dc!ft, in {Hlte
HUw crne
Remonfiranrfclll! Gemcmlte
Ci'ne Leerrede
tgefprok
htj,' nog dien
llien zelfden avond, ten
hadt ni
uirgef.o
rok <'11
<'11 , win'dc
wi( rdt hij,'
hui?;!' van den I1ccre
hui'!:<"
IIcere 1'IlèTièP.
l'JETEP. ]OOrIEN
JOO;IEN VAN RUIVEN, weleer
Vrocttfchnp der Stad, doch, bij dc
de jongtle
jongfte verar.derÎnti
veranderin6 der
Vrocdfchnp
Ref!p.pringe, van zi~r:en
vCllna1cn , van eelle beroerte
z;j~en post' vCllnarcn,
Regérringe,
overvaUc'1,
V~n den
ovcrvalle'1, aan Wél:;:.:;
wd!;:c hij, hir!lr!1
hifln('11 kort,
korr, óverleedt.
óverll!edt. Van
haat,t w'elke,
haat
\velke, ten
tcn d;;('zen
è~('zea tijde, dèll rC;!TIonill'llntfche
R~monfll'nntfche Predi1l.:mten,
kanten, en :::l!2D.
~Hc:J, die hun f.u;<:l;';
p.oë!li'; wuren,
wnren, wierdt
wierde to;,rcûrua.
tO~f!èdraa.
gen, cndnvo.:dt
o:~dërVG.:dt mt'n
fel, e m::rln'1l'ài3'c
m<.:rln ",rdi:;-c proeve, ter
m"n fCl,C
te~ eele~~en
eele:~en
je{ vnn'
,zr::. cl:\[
d:lt de beJ:endmaal{ing
bel:endmaaliing
h' ici
v~..l' dit frer[gev<,;.
J1erfgev~;. 111t
lilt VI,:
VH! ,Zé',
van hf't
bf't 'ol!er~iîden
ovcr!iiden van HJr'
~1'~' ~!'W\L;,
N' [,)'vL,v
ren
ten ZIJIlln
ZIJlllll huize.
hlliz~, zOlJde
zO'lde
t~ n:l~1l
cill~1l koomen op df' ~'o
1'0 'te;
'tc; gdlclrl
p,dlclrl op het herbergen van
Rem~n(fran,!èhe
"kapten, vonde
Rem~nfiranr{èl)e Pr?'
Pl'i-' "kanen,
vondt clc
rlc Heet
Heer VAN RUIVEN
zich niet w?inig
w~;njg b('l~mm
be"mm 'd. NJl
NJl C:-';'ç
cr,"s; (IV
011 ,rtcg
'rlcg •'wicrdt
wierdt hij
hi-j
Vj:: tei:isten
te!:isren • en in de :lgre:fchllur
agrerfchuur van zijn
te raa,1e.
raaGe, het
nct I.ij:~
hui<
hlli~ te b.:;grnllven.
bêgrnaven. uoor
]jOO, de'
dl' ben:'!,stheid
bea:'pstheid eèncr
Cèllcr dienstmaagd
wiercit dit begr,,~vell
begr:l~ven fJ.1gti:mnr.
rugtbanr. Wan;: deeze, bt'l~3[
b('I~3t ziJnde.
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SPEENHOVIUS, (JOHANNES) ·enz.
'enz.

.

fJ./7
'),/7

1lI111~~

,~~'--------------------iets uit de Schuur te luakn,
haaL.:n, we;gerde het m!,!~
mf!~ te zeggen.
Ik g'la daar niet: want
,:,iod.' legt
w::mt de ,l,Jod.J
kg! in de SdmuI',
Sol1uur. Dit,
Dit.
gehoord zijnde van i'emand
duo naaste blluren,
bllllren, wierdt den
Iemand (kr
Ho::er VAN RUiVr.N
Schout aangebragt ; die, voorts, den Hoer
RU1Vr.N voor
ZI}O doen
de Wethouderfchap ontboodt,
ontbood" en !;creedeHjl\.
!;ereede!ijll: van ziJn
tot bekentenis braf!t.
braf!c. Op de vraagc
vraage na de
dè reden van dit Zjjll
doen, gaf hij tot
(Ot amwoord,
annvoord, om alzo
allO opfchudding en berlH,tte
berÛi:tte
onder het vol!:
voll~ te v,oorkoomen. Dh
Die wierdt goedgekeurd, en
nogthans de Heer VAN RUIVEN, om het herbergen van den
gebanne'n
eene zwaare boete verweezen. Daarengebannen Leeraar , in ecne
boven wierde hij ver.\:eezcn in alle de onko~~en, op eene
openbaare fl:~.1tejij"~
fl:~.1tejijIL! bcgraafenis
bcgr2afenis vallende: wnar
wasr naa men hem
verlof gaf, om het Lijk in de Kerk te hegraaven.
begraaven. Nogthans
plnatze leggen, alwaar hij het eé'rst
et'rst verfcholen
vel'Îcholen
liet hij het ter plaatze
budt, dalr
bndc,
da1f het, denkelijk, zeJ,}rt
zeJert gebleeven is,
is. JOHANNES
SPEEHOVLN, of SPEENHOVIUS, (op d~t
(bt wij dit nog bij het
voorgaa~<ie vo.'gen,) w;;s. te Dû1 til:
011 t , in IFestfi;len, in
tll:ont,
den Jaare
ctlijke jaaren,
Jaa re 1571 geboGien,
gCCocren, en, t~a
r.~a te I.il1gen,
l.ingen. etlijke
het prcàP;~mpt
r.u U:rrcltt
prcdl1;~mpc b.;dien:!
b:dien:1 te h[bben,
hLbben, Ga
U:rrc!tt beroepen, Hij
\v.!s
van meer
gemeene kunde en geledrdheid,
V,JS e':;l1
e"n nIJ:J
nIJa --van
me0r dan
d.Hl eenleene
gele.::hlheid,
zeer zoet van taal en welfpreeker:d op qen
~en Kanzei.

Zie

G. BRANDT,

Hifl.
IIifl. der R,{drt!Jflrie.
R.fort!Jarie.

SPI;'GEL.
Verfcheiden mannen van geen gering aanzien,
SPI;GEL.
deez~11 naal'l voerden, ommQeten
ontmoeten wij in de Gcrchie(k~
Gcfchie(k~
welke decz.:;n
nis
fen , en ook op de Reg',eringslijst
A,/ //,
n(sfen,
Reg'~erillgslijst der Stad A,I
//, 1 d:111!
Zie hier dezelven, volgens de orde des tij~s,
zij
tij~,s, Îu welke zi;
geleefd hebben.

Zoon van I.AURENS
T.AVRENS PIETERSPlETERSen broeder van den veflmarden
Lt,Pverl11~~l'den HENRJR.
HENl<Jl1. Lllt'R[N~ZOON SPIEGEL, van wien breeder hier naa, was een (jer
oer
nieuwe Raaden in de Vroedièhap te AilJllerdam,
Aiti/let'dam, naa dil
a!;! ver"o=randering van RegecrÎê;;;e,
;cndering
Regecrit~;;e, in den Jaare
J32re T573
578 voori;evall':l1.
voor!;('vall":l1.
L\ls
wierde, aan
:ian Pfll'fe
Prwfe WILL'M
WILL"M D-l!N
ri.~N iI de
è~
Als naJerhand beflootea
beiloJte,l wierdt,
h<Juge
dra:lgell, weigerde 1.,N
PN I.AUD.~~SZ()(lN
I.AVR~~SZO(JN
bJuge Oil-.:rhdJ
Ov..:rhdJ op te dra3gen,
Y'YYYYY,3
'
'SPl'~<
y'YYYYY,3
'5l?I'C'
SPIEGEL,
SPIl:GEL, (jAN
(JAN LAURCNSZOON)
LAVRCNSZOON)

ZOoN
ZOON SPIWEL
SPI:iGEL,,

lTS
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eu,;.
SPIEGEL, (JAN
(JAN' LAUltENSZOON)
LAURENSZOON) enz.

SPlt:qEL
althans IIlIn
'DoorluchtigSPI!';!}EL daar In
in te bewilligen.
bewilligen, altbllnS
aan zijne "Doorluchtigheid ak
ali zodanig den eed te doen. Dit blijkt uit een Be.
I 5a2, bij de AmAm.
l1uit, op den eerfien September des Jaars 1532,
fluit,
btm en
fierdamfche
Vroedlèhap genomen. bij 't welk aan hem
t1:erdamfche Vroedilihap
Slog
Raaden. .. die weigerden.
DoorIuch-•
nog drie andere Raaden,
weigerden, zijne Doorluch
"• , tigheid als hooi€!
hoo~ Overheid.
Overheid, te zweeren.
zweerell, op eene boete
.,
vol" van tienduizend dubbelden Leidfchen fieen.
lleen ~ tegen den vol.
",. genden Maandag gedagvaard, en ondertusfchen verbooden
verbood en
" wierden.
wierden, uit de Stad te
Ie gaan:'
gaan." In den Jaare 1589 nam
hij zitting in Schepensbank. Niet meer dan eelle
eene enkele reiza
reize
ontmoeten wij hem in
JIJ dien gewigtigen pOSt.
pOSt, 't zij om zijn
reden. ons niet gebleeken.
overlijden, of om eenige andere reden,
SPIEGJLL,
SPIEGlLL, (LAUltENS
(LAUItENS JANSZOON ) waarfchijnlijk de Zoon des
t1:rllks ~emelden,
Am(lerdam, voor de
firllks
jtemelden, wierdl
wierdt Schepen van Am(fe,.dam.
eerfie maal, in den Jaare 16°4.
eerlle
16°4, en zat. vervolgens, verfchei.
den reizen,
gefioelte, te weeten in de Jal\..
reizen. in het aanzienlijk gelloelte.
Ja'a.
ren 1606,1608.1610,
1606, 1608, .1610, 1612,
.6a, 1615, en als Voorzittend
voorts nog, doch voor de laatlle
Lid in den Jaare 1616; voortS
maal, in den Jaare 1618. Geduurende dit 1I11es,
alles, naamelijk in
, was hij tot Raad in de Vroedfchap verver·
den Jaare J6r
161 II,
koozen.
ltoozen.
SPIEGEL, ( HENRIK LAURENSZOON
LAURENSZ;OON)) Zoon van
vlln LAURENS PIEansdogler, wierdt
'l'ERSZOON SPIEGEL, en van ANNA GAAF '}
'jansdog/er.
sebooren,
gebooren, te Amflerd(~m,
Amfterrl(tm, op den elfden Maart des Jaars
1549, De Schepen en Raad, JAN LAURENSZOON SPIEGEL,
zelve. hadde zijne
boven vermeld, was zijn broeder. Hij zelve,
zinlijkheid na dien kant overgeheld, konde den 110el
fioel der eere
en des gezags insgelijks beklommen hebben. Zijne belijdenis
et tot
tOt
van den Roomfcotlo
Roomfch~n Godsdienst zoude,
zoude. daar tegen, Di
niet
eenen
tenen hinderpaal gediend
gNiend hebben. Waarfchijnlijk
Waarfcbijnlijk fchijm hij
bij
daar van te rug te zijn gehouden, door eenen gevestIgden en
vasr beraaden afkeer van het oeffenen van allen openbaar gevaIr
lag
J;ag t en
en, van eetle
eene gelofte om alleen den Koophandel en de
Zanggodinnen ten dienfie
dienlle te fl:a:m.
lban. Immers dat men hem gaar.
gaar~
JlO met eenig openbaar bewind bekleed zoude gezien hebben,
blijkt uit de handelingen der Amfierclamfche
Amfierdamfcbe Vroedfchap, ia
ill

.e

de;i
dell

SPIEGEL. (HENRIK LAURENSZOON)
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Jaare 1589.
1589- De Heer SPIEGEL, naamelijk, verkoozen
den Jure
AdmirQÜtcit te Hoorn, en hij de aan.
aanzijnde tot Raad in de Admiraliteit
vaarding van dien post hebbende van de hand geweezen, zogt
de gemelde VroedCchap
Vroedfchap hem daar toe te nooozaaken. D't
niet baatende , nam men de toevlugt tot 's Lands Staaten , om
met hun gezag tusfchen
tusCchen beide te treeden. Doch hij bleef
even weigeragtig , ook naa dat men hem, ten behoeve der
arme Godshuizeu in 's Graavenha{!,e,
Graavenhoge, iA
iQ eene boete hadt ver.
weezen.
Deeze wilde hij liever betaalen
betaal en , dan de opgedraa.
wee
zen. Deezc
gen Raadplaats aanvaarden.
De Heer HENRIK LAURENSZOON is tweemaaien getrouwd
geweest, eerst met BREGTJE TEN Dlmo,
DIEUBI!RG, vervolgens met DIEU.
WERTJE VAN lttARKI!N.
MARKEN. Zo
ZO niet bij beiden,
beiden. immers bij eene
n:taderderzelven • heefe
heeft hij kinderen verwekt, uit welke, naaderband,, het aanzienlijk Amfierdamsch
BACKER, en
hand
Amfterdamsch Gellagt
GeUagt van IIACKER,
laatrte
uit dit dat van LESTEVENON is voortgefprooten.
voortgeCprooten. Zijne laatfte
SPIEGEL te Allmltlar,
Alkmaar. en overleedt Mdaar,
a4daar,
leevensjaflren fleet SPiEGEL
Jeevensjaaren
Kinderziekte, hem,
in den aanvang des Jaars 1612, aan de KiJderziekte,
aanfchouwen van zijne kinderen. van die krankte
door l1et
het aanCchouwen
aangetast, aangejaagd. Men verhaalt naamelijk, dat hij, nimmer de Kinderziekte gehad hebbende, door zijne Echtgenoote, met vriendlijken dwang, gehouden wierdt buiten de Ka.
mer, in welke zijne kiuderen.
kinderen. aan die kwaaIe,
kwaaie» krank lagen;
tijn kroost,
kroost» en uit verlangen
doch dat hij, uit liefde voor 2ijn
om hetzelve te zien,
zien. op eenen Ladder voor de glazen van
de Ziekenkamer klom; door het gezigt der aangetasten van
de afzigtelijke kwaaie hem dermapte
dermaMc deedt ontroeren,
omroeren, dat 'er,
'er.
kort daar naa,
naa» de ziekte op volgde, die hem den dood deedr.
Nieuwe
Zijn Lijk wierde na Amflcrdam
Amflerdam gevoerd, en in de Nieuw.
broeder, haat
baat
Behalven den boven gemelden broeder.
Kerk begraaven. Bebalveu
Bi'IEGEL, gehuwd aan BERSPIEGEL twee Zusters: ELIZABETH 9PIEGEL,
HER.
MAN RODENBURG
RODEl'IJlURG,, Raad in de Vroedfchap
Amfle,.
VroedCchap der Stad Am.fle~
dam, en nog eene andere, GEERTRUI genaamd, getrouwd aan
PlETER ADkIAANSZOON PAUW, Raad in de Vroedfchap en
PJETER
Hoogleerau
tc Alkmaar, en Vader van den Hoogleeraar
Rentmeester te
PIETER PAUW,
PAUW. van welke wij elders, Deel xxnr. bi. 365
gefproken hehben;
alwaar. egter, zijne Moeder, vel'keerdeverkeerdegeCproken
hebben; alwaar,
\"lOrdr.
liJk. ecne
eene Dogter van HENRIK LAURENSZOON
liJk,
LAURENbZOON genoemd wordt.
Y y yy YY
YY 44DOOf
Yyyy
Door

SPIEGEL, (HENRIK LAURENSZOON ,
--------------.....

SPIEGEL, (HENRIK LAURENSZOON ,
~,,,..... ~-""~~
Door omzetting der naamen gelieve men dien mis(1;1g
misa~g te ver~
bettren.
De Heer SruWEL was een der aanzienlijkfie Kooplieden
;van zjjnen tijd, en won daar mede groote {chatten over.
Uit dezelve leidde hij voor hem zelven een onbekrompen
leeven • 1l1jtende veel van zijnen ledigen tijd op ecuc
eene Lustplaats, aan den Amfl:el,
Amf1:el, buiten de UtrechtCche
Utrechtfche Poort, tege\1
cn. ouder
onder den naam.. VJn iJleerhuizen
j}Jeerhuizen.•
over de Schulpburg , en.
pog heden bekend. In den Hof dier Lustplllatze Handt een
hoogcn en brtedcn kruin.
Lindeboom, met een ongemeen hoogen
Dçeze was gevormd in de gedaante van een Prieel, waar in
menCchen konden zitten. Hij noemde dien boolll
boofll
wel twintig menfchen
~er Muzen, of Zanggodinnen, Toren. Soortgelijk eelle be.
llaamiJJI!:, die van Tempet der 111uzm,
llaamÎJJI!:,
ll1uzen, hadt hij gegeeven aan
cl!;: zeifde
een ~pfel~peel- of TuinhuIs, op clt:
zelfde luslplaa~s, van een
be[1ondt uit dr:e Venràkc;u,
Ven,àkc;ll, boven
?:eldzaam maak zeI. Het bel10ndt
benedenfte was vierkant, bet middenfl:e
alkander : het eerlle of benedenfie
achlkan~, en het bOVt:lJfie rond.
l{olldolll
l{Olldolll diç laatfl:e Ji~p een
lan~
Trans of Omgang, van welken men. op de omliggende lall~
denjen ~ en op het Diemermeir, een
eell vermaaklIjk
vermaakl!jk uitzigt hadc.
hade.
denj\!n
In dit aangenaam afgezonderd verblijf fleet de Heer SPIEGE):.
nljrcn. aan de IetteroefFeningen
IettcroefFel1ingen gev,iJd, of verlu,tigde
zijne ll11rcn.
llli zich met ~1111e
~11ne geleerde vrienden.
n. onder de drukte eens uitgebreidell
uitgebreiden en voor.
1 e weet 11.
è~eligelJ Kouphandel'l,
Koûphandel'l, vondt de Heer HENRIK SPIEGEL ruimte
v"n (Ijq. om ;lljner
;?;ljner zucht tot beoeffeninge vall verfcheiden
tal.ken
pil,ken van geleerdheid bot te vieren. In de Griekfche tagl
var,"Il, Der Latijnfche fpraake was hti in zo
was hiJ niet oner var,"Il,
verre ma~tig, dat hij een van SENEKA'S Treurfpelen daar uit
veaaalde. Van hier dat hij met de geleerdfl:e
geleerdf1:e mannen van zij"
briefwisCelmg hielde, Inzor.derheid
Inzonderheid
tlen tijd vriendfcl13P en briefwisfelmg
,}liddt
,Wddt hij .oenen
lOenen gemeenzaam en omgang met den vermaarden
pl~a:
pl~1C. VOLKERTSZOON KOORNHERT,
ROORNHERT, welken hij dikma:;ls te
I!fJfjdem bezogt. poch bovenal maakte de f!eer SPlEGiU..
van de beQelfening en befchaaving
beCchaaving der Net!erJUÎt.
weel werlis van,
fçhe Taal~ en Dichtkunue, onder welker opbouwers zijn
p:\\lm, door laatere Dichters. met lof verm<:ld worjr. Van
ke~ mçhtkundl~ G~nootrchap,
onder den naam
G~1l0otrchap, voormaals, ollder

z3q

vaQ

SPIEGEL, (HENRIK LAURENSZOON
LAURENSZOON)) enz.

~Bl
aSJ

..van
an de K&mer
Kamer In liefde bloeijende
/Jloeijende,• was hij een der voortJa::E1(,~
Naar den 1maak
nnllm[~J oprigters en leden.
fmaak der Eeuwe,
fchreef
fchrecf hiJ. verfcheiden jlluren.
jaarell, voor deeze Kamer, Nieuw.
Nieuwjaar;,tiederen.
jaar,!iederen. Reeds in den Jaare J591
l591 bezorgde hij de eerfre
eerUe
uitgave der RIj
Rtj nkroni,k
nkronilk van MELIS STOKE, of droeg althans
daar
riaar van de kosten. Verders fchreef hij verfcheiden kleine
Dic:'t(l;ukken,
en zedekundigen of (l;jgtelljken,
Dic:;t!1ukken, meestal van een
eenen
fiigtelljken,
inhoud. Van alle zijne Werk~n,
Werk~n, nogthans
nogthans,, is het meest
mèest ver·
vermaard, zijn Hertfpiege/,
maard.
Hertfpiegel, die op zjjne boven genoemde Lustpla2ts
plaats llifeel
.Meet huizen • voor het gruot(l;e
gruot!1e gedeelte, wierde
wierdt zanaa zijnen dood, te weeten ,
mengefreld. Eerst drie ja:lren
jaarell llaa
menge!1eld.
in den Jaare 1615,
16J5, wierdt dit werk door den druk gemeen
gemaakt. Tot eene proeve van 's Mans dicht- en fchri;fwijze
fchri :fwijze
~unnell de volgende regels dienen, uit zijn L~fdicht
Lofdicht op Am.
)wnnen
flerdam en den Amfl:erdamfchen
Amfterdamfchen Koophandel.
,.
Amfl:erdam, vol nauw
náuw behuysde HuyG.:n
HuyC"n
" Het fchipryck Amfrerdam,
Sluyr.~n;
" Ghepropt, den Am1l:el
Amfl:el damt met fes ghewelfde Sluy10n:
" Die (als de vruchtbaer Nyl) door feven armen b,a:,ckt
h:aackt
" 't Veen overtoHich n:lt,
nat, en tbieu
thicn Eylunded
Eylande,) mU2ät
ma~ät.•
..
wert vool'g1,eno:neu;
" Dus wast bemuert,
bemuen, doe dit gherym wen
voorg1:Jenomen;
" Sint ip[er Ii1ett~
me U\! waU
wall noch vijfthien by ghecomen."

SPIEGEL, (HENDRIK DIRKSZOON) is de eenige uit dit Gellagt.
Gef1agt.
welke de Burgemeesterlijke waardigheid bekleed heefr.
heeft. In den
Jaare 1632 wierdt hij Rnad
R::ad en Schepen der Stad Amjll'rdaU1,
Amjhrdam,
en bekleedde, vervolgens, den laatstgenoemde pust, in
ij) de
1647, 1649,
Jaaren 163 8 , 1639. 16
4 1 , 1643, 1644.
1644,1646,
1646, 1647,
J649.
1641,
1650, even
eVcll als in den ]2:ll'e
Jaarc 1647, als Voorzitter.de
VoorZitt21;dc LId,
Lid.
165°,
1652, en, voor de laatfle
laat(l;e maal,
maal. wederom als Voorzitter,
Voorûtter, in
.d~n Jaare
]aare 1653, om vervolgens.
vervolgens, in den Jaare
J3are 1655,
16.:;.:;, over te
d.!n
gaan in het Burgemeesterlijk get1oelte,
gefl:oeite, 't welk hij vervolgens
nog drirmaalen, te weeten , in de Jaaren 1659, 1663 en
J665,
J6ó5, heefe
heeft bezeeten,
bezeeten. Den pnst van Voorzittend Schepen
Schept!ll beo
kkedde
wen Prins
kleedde de Heer HENDRIK :PIRKSZOON
DIRKSZOON SPIEGEL, toen
WJl
w H J:,EM
~EM DE 11
Il de Stad AIl1f1udam
Amfle"datn met een bezoek dreigde;
om.
Ol;} 't welk
wel\( af te weer
weeren
en de Vroedfch:lp
Vroedfch3p hem, nevens den
yY y y yyyYY 5'i'
Ond.
Oud-

!l~2
~3~

SPIEGEt,
5PILBlUtG. (JOANNES)
SPIEGEL, (DIRK) SPJLBERG.

KOIlNELISZOON GEELVINCK
GF.ELVINCK en eenen
Oud - Burgemeester JAN KOI.NELISZOON
SekretarisCI!U na Edllm zondt, alwaar zijne Hoogheid
Hoogbeid zich
'der SekretarisfllIJ
bevonde, om dezelve het voorgenotqen
bevondt,
voorgeno~en bezoek te ontraaden.
ondanks dit verzoek, binnen de Stad was geAls de Prins, ondank.
koomen, gebruikte men, onder andere, den Heer SPIEGEL,
om de verontfcholdiging
verontCchuldiging der Regeeringe in te brengen bij
Bezijne Hoogheid, tegen het verzoek, om, nevens eene Be.
Algemeene Staaten , in de Vroedfchap, gehoord
zending der AJgemeene
te worden.

te

CommisCaris der Stad .t!mflerrlam,
SPIEGEL, ((DIRIt)
DIRI[) was Commisfaris
ÄmpertltJm,
Schepensbank , in de Jaaren
in den Jaare 1655, en zat in Schepensbank,
1664. Behnlven de boveufiaanden,
boveuf1aanden, vinden wij
1660 en 1664Behalven
Amflerdamfche Regeeringslijsten, vermeld, als
nog, op de AmflerdamCehe
KommisfariEfen
Kommisfariffèn der Stad, OUTGER PIETERSZOON SPIEGEL, in
Janre 1622, en CORNELIS SPIEGEL, in den Jaare 1665.
den laare
214.
S. PIETERSBERG ; zie MAASTRICHT, Deel XXII. bi. !214.

(JOANNF.S) een vermaard Kunstfchilder,
KunstCchilder, gebooSPILBERG , (JOANNIlS)
DusfPldorp, op den dertigften
ren te DusfP/dorp,
dertigRen Maart des Jaars 1619,
hadl tot Vader en Oom diergelijke
diergeHjke KunRenaars
Kunftenaars,, den eeraen
badt
eedlen
in dienst des Hertogs vau
van Cu/ik
Gulik en Berg, den anderen in
Cchijnt men hem
dienst des Konings van Spanje. In 't eerst fehijnt
letteroeff~ninge te hebben willen optrekken; althans
tot de leueroeff.:!ninge
maakte hij geene geringe vorderingen in de kennis der Latijn.
iche en van andere taaien. Doch familiezucht
famiIiezucht oeffende, bo{che
taalgeJeerdheid,, ook in hem haare werking. Hij was
ven de taalgeleerdheid
tot een KU1:Mfehilder
KU1;~lrchilder gebooren, en de aandrift der Natuure
lal
deedt hem het penfeel opvatten. Binnen koreen
korten tijd maakte
behandelirg daar van, zo groote vorderingen, dat
hij, in de behandelil'g
zijn werk behaagen
bchaagen vondt in de oogen van eenen Raadsheer
zijner Geboortefl:ad,
Geboorteftad, voor welken, in 't einde zijner dagen,
ziiner
ook zijn Vader hadt gewerkt. Om de natuurliike
natuurlijke begaafdhebegaafdhe_
.longelings zich tot de grootst mogelijke hoogte te
den des Jongelings
doen ontwikkelen, zondt hem de Raadsheer na Àntwe,
AntI/lei pen,
tot den vermaarden Ridder RUBBENS,
RVliBENS, wiens onderwijs en
bij hem, door een eigenhandigèn
eigenhandigen brief, aanbeval. Inzorge hij
tus-
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tusfchen
cu~fchen was RUBBENS
Rl'BBZNS overleeden
overJceden,, en vernam SP!LIlERG
SP!LIlll.RG dit
fterfgeval,
fierfgeval, rerwijl
terwijl hij na Antwerpen
Antwe"pen op reize was. Hierom
veranderde hij zijnen reisfl:reek,
reis1l:reek, en wendde dien na Ar,Jier".
Ar,per.
dam, alwaar thans de beroemde Kunscfchilder
Kunstfchilder GOVER
GOVERT
T Ff,!NK,
F',!l'lK ~
met groote toejuiching. het penfeel behandelde. Zeven jaaren
j'\aren
nigenoot hij het onderwijs diens Kunftenaars,
Kun1l:enaars, en maaite, al·
lengskens, zo groote vorderingen. dat hij, in dat
dar njdver:oop.
ujdverloop.
onder 't oog zijns Meesters, verfcheiden aanzienlijke Rukken.
RukKen,
zo Hiftorien als
IIls Portretten, vervaardigde.
badt SPILBERG zo veel roems verworven, dat
d:lt
Intusfchen hadt
llij
laij zich in lI:aat
Haat bevondt, voor eigen bellaan
bellllln te kunnen zor·
zorgen,
«en, en, bovendien. een huisgezin
buisgezin te handhaaven. Van hier
dit
bij, eerlang, met eene MARIA FIS, zich in 't huwelijk bedat hij,
taf.
k, ver~af. Onder andere vervaardigde hij nu een groot Sm k.
beeldende een Rotgezel van Am1l:erdamfche
Amfterdamfche Schutters, waar
van de Heer Burgemeester VAN DE POLL Hopman was. Van
wegen de fraaie uitvoering ontving
omving de Kunllenaar,
Kunftenaar, bO'Jen het
bedongen loon, een aanzienlijk gefchenk.
Indien wij ons
OllS
Diet bedriegen, wordt het
bet Kunmafereel
Kunsttafereel nog heden bewaard,
in den Herberg de Doelen, op de Garnaalemarkt.
Nu verfpreidde zich d~ roem van SPILBERGS vermaardheid
ook buitenslands. De Paltsgraaf Hertog WILLEM beriep hem
tot zijne Hoffchilder. Zo draa
dras hij in zijnen nieuwen dienst
was getreeden, fchilderde hij de afbeeldzeis van den Hertog, van des zelfs Gemaalinne, van nog andere Vorllelijke
Vor1l:elij ke perfonaadjen
fomladjen en :UlDzlenlijke
aanzienlijke Hovelingen. Zijne Stukken draagen
de algemeene goedkeuring weg, en wierden rijklijk betaald.
Wijders fchilderde
fcbilderde hij verfcheiden Altaarfiukken.
Alt3arfiukken. zo te DusJetdorp
Je/dorp en Roermonde , als op andere plaatzen. Daarenboven
berust nog, op het Ka1l:eel
Kafteel der eerstgenoemde Stad, een uitvoerig Stuk, verbeeldende de leevensbijzonderheden van HERCULl!.s,
CUL1!.s. alles leevensgrootte. Onder zo geduurige werkzaam.
heden, en terwijl hij
bij de Leevensgefchiedenis van den Zalig_
maaker
manker onder handen hadt, overviel hem de dood, op den
169°' SPILBERG liet eeue dogter
Jaars 169°.
tienden Augustus des laan
nu, ADRIANA
AORIANA geheeten,
gebeeten, gebooren te dmflerdam.
Amfterdam, op den
165°' De Natuur hadt.ook
hadtoook deeze
vijfden Dect'mber
DeC('mber des Jaars 165°.
lQt
eClle Sch!lderes
tot eene
Schilderes gevormd:
gev~>rmd: waarom de Vader ha are aange_

boo_
bDO.
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Terwijl SPiLBERG
boorene talenten zorgvuldig aankweekte. TerwijlsPiLBERG
!lan
Paltzirche Hof vertoefd:!, wierde
san het
bet Paltzi[Che
wierdt aldaar de vermaarduogter rugtbaar. De Keurvorllin,
K~dvorfiin, vcrl:mgende
vcrlnngende de
heid zijner <.logter
jonGe Juffer
Jujfer en fla:1ie
Kunstbehülldeling te zien,
ZÎi':ll, hieldt
hielde ernlÎig
ernllig
jOI1[je
aaure Kunstbehalldelillg
SPILBilRG om zijne dogter
dog ter te
tl! ombiedèn;
ombkdèn; doch oceze
dceze
aan bij SPILBERG
ha~l'e Moeder te ver
haten. ThalIs
Thalls vergde de Keurweigerde hn~re
verlaaten.
ziJll.:n lloffchilJer, zich
ZIch lIJ
ll:1 .d;IJJt~;
AJlJlt~; dam te begeeven,
vorst Zi]lI.!1l
zijne huishouding aIJa:ualda:lr op te breeken,
bl'eekell, en dl:zclve
dl:zelve te Dusfddm"/J te vestigen, met roael'ging
fl'ldoo"P
ro.:ze~gillg van vergo<!d:ng
vergo~dmg van alle
en op hand
h~nd c\!ne
e~r.e Gouden lVledaHjc
reiskosten., ell
reiskosten",
Medallje van groote
Vil uI' zijne dogt.;r.
dogt~r" AUus
~PILBERG, in den Jaare
waarde voor
AlJus was ~PILBgRG,
J681,
()!tslt?~Jorp zijn vast
v.ast vflblijf
velblijf koomen vestigen. Veel
168
I, te Dusf.:~Jorp
aal1lO~ks hade de Sc.hll.icr.:s
Sd~ll.lcr;::S teil
tcn Have
tot het huwelijk. Doch
Hove tot
aallzo:!ks
hnar Vader, geenen
gec!len 311lkren
:l:H!~ren dan
uan een Kunstfchilder
Kunstlèhilder tot Schoonbaar
wlilt'l,de hebbt!ll.
hebb.:n, wees
we\.!s ze allen van de band.
hand. ));ensn;enszoon wlllt'l.de
vol~cns fCl10rk
fct'nrk hiJ
hij h":lre
ly::;re har-d
har,cl aan den waltkeren
wakkeren KUllftena::r
Kanflcnanr
voJj:Cl1S
mUEKVElf), in den Jllare
WILLEM BR~EKVELf),
J~are 1684; welke, bij haar,
Z,),111Cn hebbende vcrwekt
vcrw.:kt,, vroegtl]Olg
vroegtl]Cilg zijne dagen eindril: Z'J,.nen
digde. Naa elf }aaren
]aaren Weduw geweest te zijn, henrouwde
hemouwde
EGWN VAN DER NEER,
NERR, Raad en Kabmetfchilder
Kabllletfchilder van
zij met EGLUN
JOHAN W1LLEM,
JOHAN
\I11LLEM. Keurvursc
Keurvvrsc van de Palts.
~PINOL.\, (AMBROSJUS)
(AMBROSIUS) een Spaansch
Spaans eh Veldneer
Veldheer van zeer
SPINOLA,
ve~maardheids, dIe, in het
bet (1egin
,"omgaande Eeuveel vermn::rdhûds,
begin der voorgaande
w'!, ~t!duurel1d.!
t~<!dllnrel1d\! den Spaanfchen
Spagnfchen Oorlog. regen den UloOt
rHèt minw~,
der berocm~cn
beroClm;cn Ned~rlalldfchen
Nederlandfchen Veldheer, Graaf MAURJTS
MAURITS VAN
NA'Si\U, meer dan eens, zii;./e
zij/Je kragten heeft beproefd. De
NA'SIID,
c,.rfle
t::.13P-l genoemd vinden,
vinden. is in den
wIj ziJ;:en
ziJö:en 11:1am
cprfle rei ze. dat WIj
J l?fC 1602,
HlOZ, ter
gele:~e:,rleiJ dat MAURl1'S
MAURlTS eell
een mcrkwaardig(:l1
lr.crkwaarc!izçn
Jl~re
tcr gelege!lheiJ
('i1 \ "!t gedaan
g.:daan bebbende,
hebbende, de Amish"rtog
gel ~aJ:n
(.pt
Aardsh"rtog ALBERTUS
ALBERTUS gel:ll!Jsn
V(),~"t,
Leëennngt met achtduIzend
achtdUIzend man, deels
vor,.
,t, de Spaanfche Le~ermagt
lt1h~r.::;:'1,
d"eis Spaujaarcltm,
Spanjaarden, te \'erm~erderen; zij wsren,
lnh'!r.;
(;;'1, d"cls
waren,
gijelde van SP1NOLA.
SP1NOLA, onlangs, na de ::\Tederlande.l
),Jederlande.1
on,l,r h~t g~jelde
on,I"
af!S"z~k'. Van geboorte was hij een Italiaan, doch opgevoed
afg,;z~kt.
n~n het
l;;,;t Hof van
vno KOiling
KOilÏng rIIILIPS
I'HlLJPS van S 'tmje,
'a:Jje, bij welken hij
a::-.n
zel:r ga;<!:J
g2Z;I!:J WilS,
ViI<lS, deels om zijn fchr:mder
fchr:md"r vernuft, vrugtba~r
ze::r
vrder'1,jliJ(je vonden, deels
deds ook, om dat hij, bezitter Zijnde
zijnde
in vn:ler'1JllJde
"aH
Koning, in Locszelfs
i..t:szelfs verlegenheid.
van groote föatten,
fC:lanen, den KOlling,
e~:-!
een

SPINOLA. (AMtROSItJS)
(AMBROSIUS)
SPINOI.A.

.2~~

een goed gedeelte zijner penningen hadt opgefchooten:
opgefchoo!en: om
welke reden ook - het opperbewind der geUmiddelen
gel';middelen hem
wierdt opgedraagen, welke hij, hinnen' korren
korten tijd, op een
geleg"nheid hadt om het
zo goeden voet bragt, dat men geleglOnheid
Krij~svo!l{, op gezette tijden, te betaal en ; waar door de
muiterij en het ovi:rloopen onJer hetzelve aanmerkelijk ver.
minderde. Van den Krijgsdienst hadt SPINOLA,
SPINOI.A, tot nog toe,
weinig werks
wcrks gemaakt;
gemankt; doch het vemouwen,
vertrouwen, welk men in
zijne bekwaamheden
bek.,.-v:l5mhedcn ftelle,
fl:elie, was oorzaak, dat het bewind
onderneemingèn hem wierdt aanbevolen, in
over gewigtige onderneemingen
de onde [l-:lling
ih:lling van een gelukkigen uidhg, zo ras hij iich
z'ich
met de horst op dezelve zoude to.:!leggen.
to.!leggen.
't Was, in den Janre
Jaare 1603, het derde jaar, zims de Span~
jaards het beleg voor Ooster,de
Oosler,de geflagen hadden. Meer dan
be...
één Veldheer hadt daar tegen, vrugteloos. zijne' kragten be
procfd.
SPINOLA gedaan, dat hij
proefd. Op de yerzekering, door SFINOLA
'er een gelukkig einde van hoopte te manken,
maaken, wierdt, in het
jasrs, het bewind
Julij des gemelden jam,
begin van de maand ]ulij
!',LBERTUS, aan hem opr,e·
opF,e'
daar van, door den Aards~ertog M.IlERTUS,
draagcn.
draagen. Eene uitgeleezene
uirgeieezene b:!nde
bende van Ingenieurs, uit alle
verGewesten, verzamelj
verzamelJ hebbende, deedt hij dezelven hun ver~
nufe te werk fiellen, in het uitvind;-!!l
uitvind(!u''van
van ailerlei gereedlèhap..
pen en middelen, om de be!cg'~rden
be!cg~~rden te befchadigen. Onder
andere vervaardigden zij eene foort van Vlotten, welke grof
gefchut drangen,
dra~gell, en, over
ver4ronken Land, Sredewaarts'
ov~r het verqronken
konden aanvOertll.
aa,nvOertll. 'Vorms
SPINJLA eeiJ(;!l
eel101 Dijk opwer.
'Voorrs dee:1t
decit SPIN,JLA
opwel'.
va'1 wèlken
welken hij "den
~den toevoer
pen" door middel va"!
tOevoer van Mond- en
verKrijgsbehoeften merkelijk belemmerde. Doch, met het ver.
~aard;gen
~aarlJ:gen van dit ~llcs,
~l!cs, w 18
lS zo v~er tijds' verloópen, dat
d:/.t de
In
p~~~,;i:1!5en om 'de Stad te 'dwingen, in
Veldheer van verdere p~~~t;il1;;en
het"
th,ms loopende jl~r
jaar moest afzien.
het'"thans
Terwijl SPINOLA,
SPINOLA. met den aanvang van het volgende jaar,
toefiel maakte, om het, beleg van Oostende met nieuwe
nieu \ive krag.
ten voort' te ze~teb, OncVill~ hij bevel van den Aardsh<:rtog.
tot het onderneen1en
olJderneet1len van het ontzcr
olttzet van Sluis' in FlruJndeFlrlfmde.
ren, voor 't welk 1I1AURITS
MAURITS het beleg hadt gefJagen.
Gaar~
De hadde hij het beleg der eerstgemerde Stad,
grooter
ne
Stnd, met graoter
hervatten. Voor' Slllis
eenige
geweld dan voorheen, willen hervlmen.
Sluis eellige

TIn-
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Batterijen hebbende doen opwerpen, wierde
wierdt bij. door Pr(n.
Prrn.
genoodzaakt, dezelve te verlaattn.
verlaattO. Na
bij
Nu deedt hij
eenen aanval op de Legerplaats van Graave WILLEM LODEWYIl
VAN 1'li\SSAU;
I'ii\SSAU; doch ook deeze noodzaakte hem. met groot
verlies te wijken. Na
Nu bemagdgde
bemagtigde SPINOLA in de daad de
Schanzen [{athaf ina en PhiJips;
Philips; doch als hij op het Eiland
Ka:/ztJnd zogtover te raaken, vonden zijne Spanjaards de
oevers zo wel bezet en bewaard, dat een hagelbui van Staatfche Kogels hun het beklauteren van den Dijk belette, en
zij, onverrigter zaake, moesten te rug keeren. Alle verdere
pooglngen
tOt ontzet, verder vrugtloos alloopooglogen van SPINOLA, tot
Augustus, aan de Staatfche
pende , ging Sluis, in de maand AugustuS,
zijde over.
Thans -beflool
-befloot de Veldheer, het beleg van Oostende te hervatten. Alles,
Alles. wat de vernuftigfte Krijgskunde vermogt en
loonde uitdenken, wierdt hier te werk gefteld. Onder andere
deedc
c1eedc SPINOLA eenen zwaaren brug zamenftellen, beweegbaar
beweegbnar
op koperen wielen, en waar van het eene einde, gemaakt
(lP
van dikke Kabeltouwen, gefchikt was om nedergelaaten te
worden over zekere Halve Maan, welke in het water de
Ceule lag. Doch de moeite en kosten, daar aan befteed •, wawa.
ren zonder vrugt, atzo de belegerden het zonderling werktuig reddeloos fchooten. Hierom wendde SPINOLA
'PINOLA zijne kragteil tegen het Westlijk gedeelte der Stad, en deedt 'er het
eene werk voor en ander naa bemagtigen.
bernagtigen. Het delven, van
wierde zo wakker voortgezet, dat de Spanjaards
weerkanten, wierdt
en Staatfchen, nu en dan, onder de aarde elkander ontmoetten. Eindelijk deedc hij een goed aantal Hoogduitfchers het
Bolwerk de 'landhil naderen; met groote moeite wierden zij
daar v:m meester, en ontvingen, daar voor, van den Veldheer, veertigduizend guldens ten gefchenke. Naa dit verlies,
ziDts SPINOLA, onder de aarde, zich eenen weg na de
en zints
Oude Stad gebaand hadt, was Oostende niet meer te houden.
Eerlijker voorwaarde beloofde de Veldheer aan de belegerden,
dan men, veelligt , naa een hardnekkigen tegenftand van ruim
drie, jaaren zoude hebben mogen verwagten.
Thans deedt SPINOLA eenen keer na SIJ(Jl1je, 00l
001 verflag te
toelwoioen vau
van zijne verrigtingen. en maatregels voor het toelroomende
MAURllS,
MAURIrS,
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mende te beramen. Zeer minzaam wierdt hij ontvangen van
Koning PHILIPS DEN
DEN lIl, die hem, boven verfchciden
verfcheiden andere
gunften, en een Jaargeld van
gunften.
vlln twaalfduizend Kroonen voor
In
zijnen tafel, tot Luitenant Generaal van 's Konings Legers in
de Nederlanden aanftelde. In de onderhandelingen over de
NederlandCche
zaaken, hadt SPINOLA het voortzetten vlln
van den
Nederlandfche zlaken.
Oorlog zeer ernftig
ernilig aangeraaden. Van hier.
hier, en om aan den
Oorlog.
Oorlog, zo als PHILJPS
PHILIPS meende, een fpoedig einde te maa.
ken, ftelde
/lelde hij zijnen Veldheer in ftaat
aaat om twee Legers in
het veld te brengen: het een tOt dekking der Aardshertoglijke
Nederlanden, het ander om eenen inval te doen in de Provincien van Frieslanti en Overijsfel.
Overijlfel.
vlneien
Naa zijne wederkomst in de Nederlanden, was het eerfto
eerfte
bedrijf van SPINOLA, het zenden van den Graave DE
DE BucQuor,
BUCQUOI.
met eene talrijke bende, om op de Stad LingelJ
LingetJ eenen kans
te waag en , met oogmerk om in eigen perfoon •, eerlang, derwaarts te volgen. Dit viel voor in den Zomer des Jaars 1605.
Om zijnen toeleg bedekt te houden, en Prins MAURJTS
MAURITS te
verfterken in den waan, ab
als of hij het oog op
brengen of te verfierken
Rijnherlt hadt, liet hij bij KeizersWt'lIlrti,
KeizerSWfllJrti, een Zomerleger at:'
1l:eeken
lleeken voor zesduizend man, terwijl hij zelve, met negenduizend Knegten en tweeduizend Paerden, in drie hoopen,
na Lingen optrok. Hij hieldt
hieldc eene zeer ftrenge Krijgstucht
zjjn volk.
volk, verbiedende allen overlast tegen de onzijdige
onder zijn
Volken. Op den vierden dag van zijnen optogt kwam hij
voor het Overijsfelfche Steedtje Oldenzeel, 't welk hij, op
drie plaatzen tevens, aantastte,
aanrastte, en in den nacht va,n
va,o den
bier op zondt
zevenden van Augustus vermeesterde. Strak. hier
hij zijne Ruiterij l1ooruit,
vooruit, om Lingen te berennen. en volgde, den tweeden dag daar aan; met het Leger. Naa een be
be...
leg van négen dagen, moest de niet ,Zeer
zeer fierk
flerk verfterkte
bem overgeeven. Aan de voltrekkingen der
Stad zich aan hem
onlangs begonnen Vestingwerken leide
Sl"INOLA nu de laatfie
lelde SPINOLA
hand, en verzuimde, door dit draaien,
draaIen, de geJegerheid,
gelegel' heid, om
kand,
verfcheiden Stede~
S[ede~ en Sterkten, in dien oord, te bemagtigen.
bemagtigen,
welke. meent men, in den fèbrik,
fchrik, welke de gemoederen
hadt
&ereedeIijk ia
iIJ handen zouden gevallen
gevallell
badt bevangen, helD
hem ,ereedelijk:
zijn.
zijD.
lIet
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Het gerugt van 's
'5 vijands optogt hadt Prins MAURITS na
dien z,el[den
z.elfden oord gelokt. Eenigen tijd naa de bemagtiging
van Lingen, lag SPIN9LA
SPINÇlLl\ aan den Roer!lroom.
Roeraroom. Hier benoot
bello ot
lI'IAURI--TS
MAURI-TS hem aan te tasten, alzo de vijandlijke
vVandlij~ tro(tpcn
trottpcn mer_.
mer.,
kelijk vcrfpreid
verfpreid lagen. Ongelukkig viel het uit, dat het Staat.
Staat..
fehe
fche Voet- en Paerdcvolk,
Paerdevolk, op eene aangeweezene plaa:s,
piet fj:loedig
zich }liet
tpoedig genoeg vereenigde. Dit,
Dit gaf SPINOLA gelegenheid j om zijn volk digter in een te trekken cn
en in flagflab"
orde te fchaaren; 't welk den Staat[chen
Staatfchen zo zwaarell
zwaarel1 fchrik
aanjaagde, dat ze ,eene fchandelijke
:tanjaagde,
fchal1delijke vlugt namen; en, ondanks
het fchelden, dreigen en bidden van MAURITS,
MAURlTS, niet tot !laan
fiaan
konden gebragt worden. Aileenlijk
Alleenlijk ontmoette de Ruiterij van
eenigel1 tegen!land,
tegenfial1d, en was reeds aan het wijken,
SPINOLA eenigell
wanneer de Veldheer, aan verfcheiden, oorden tevens, den
trom doende roeren, MaURITS
MAURlTS in den waan bragt, dat de
gebeele vijandelijke magt op de been en in aantogt was. De
geheele
wel bedagte Krijgslist hadt
badt ten gevolge, dat de
d~ Staat[che
Staatfche Veld.
heer, op zijne Ruit,erij
Rui~erij zich niet durvende'
durvende verlaaten, den
aftogt deedt bJaazen.
blaazen.
:tftogt
'
Naa het eindigen van den Veldtogt des Jaars 1605, deedt
Sl.'INOLA
5PINOLh eenen keer na Sprln;e,
Sprlnje, om penningen te
te,_vorderen,
ter b&aalmge
be.taalmge van zijne bdde Legers. Doch hi)
hij vondt
\Tondt de'
Koninklijke fchatkin
tOt op den bodem. Gdd, imusfchatkist ledig' tot
dell dringend
dringenden
khen ..,. was 'er noodig, om te voldoen aan den
en
eiseh
eisch der Troepen; doch men vondt
vontk geen middel om aan
zijne billijke vorderingen te voldoen. Voor zo veel hij;
evenwel, van eene gewisfe zege zich verzekerd hieldt, inin.
dien men een gepasten voorraad
voorra9.d van pClinin!;en
peuninl5en Iwnde
Ronde bij een
brengen, verkoos
v(lrkoQs bij
hij liever, zijne eigen middelen en d.,;
dlt~ ziJzij.
ner vrienden a:\fHe
aan·-te fpreeken, dan den aaugebooden voordee.
voordee..
ligen kans te laaten voorbi;loopen.
voorbiiloopen.
De Zomer des Jaars 1606 was reeds een goed fiuk
ftllk verloo
verloOot..
pen, eer SPINOLA te velde trok. l\Iet
Met een goed getal
gi:tal Span_
Span..
Uil wIJk.
lVIIk..
jaardc, uit !talie
jaarde,
ltalie ontboodcn,
ontbooden, als mede met
llll::t een;ge
eenige ,Bt
.B/[,j1J
[che Troepen en Oostfriefche Ruiterij,
{che
Ruitenj, was !lU'
nu· zIJn
ZIJI1 Leger
veraerkr.
kt. Zijne mugt in twee hoopen
hoop en verdt!eld
verdeeld h.:llh:rde
ht::)h,,~de,f
verller
zondt hij uen
den Graaf D&
DE 13UCQUOI,
llUCQUOI, met ti~r.dUlur.,\
IÎtll1dUJZèr..1 K,negtcn
Knegu:t1
en twaalfhonderd Ruiters. na de Betuwe, in Cdtieli,md,
Cellkl i,md. Hîj
Hij

zdve
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li:elve
2elve behieldc
behieldt elfduizend
elfdUizend Knegum
Knegten en tweeduizend Paerdeti"
Paerden,
nevens acht Stukken Gtfchut.
G(;[chur. Hier
Hiel' mede Mde
Ilevens
hàdt hij het oog
op Ft ieslrlnd,
iesland , of op de re/uwe,
Pe/mve, om alzo na Utreçht
Utrecht t/i:l
tCi
trekken. Aldus meende hij de beide Legers zamen te v{)e.
gen. én
gen,
Cn alzo hee
het hart CI:l"
C:t:r Veréénigde Gewesten
Gew~sten te berllagti#
bemaglÎtoeleg ml&lukte
ml.lukte hem, verIIiids
gen. Doch deeze tocleg
vern,ids zi\n
21\n toga
rog'
langzaam voonging, van wegens de menigvuldige hinderpáalen,
dIe hij.
hij, door geduuriscn
geduurigclI regen, glibberige wegen en ziekten
onder zijn volk, ontmoette. Om den tijd niet geheel vrugtzondt hij eenig volk na de Gelder.....
loos te laaten verloopen, zonde
fehe
JuHi befelle Stad Lochem,
Lochem. wclb~
wcJb~ op den drieëlltwmtigllen
drieëlltwlOtigfl:en Julii
magtigd
Daar naa wendde hij
hiJ het oog na Zwol; doell
doch
rnagdgd wierdt. Ddar
wlerdt lil
Wierde
111 zijnen toeleg verijdeld. Beter flaàgde
Daagde SPINOLA.
sPllsor.A, in
zijnen aanflag op Grol. Op den derden Augustus kwam
kwàffi hij f
in eigen perfoon , met zijn Leger voor de gead,
wel~
gtad, binnen wel
..
ke een jong Heer, VAN DORTH genaamd, het bevel voerde
over eene Bezetting van qó'nienhonderd
df'Ctiet;honderd man. Ondanks deli
del!
moed des jongen Bevelhebbers, moest hij,
nandraug der
del'
hij. op aandraug
belegerdefl, op den elfden dag
belegerde'l,
d~g des be{egs,
belcgs , de S,ad
Slad overgee.
mallnd trok de Spaanfche
Spllanfche VeWheet
Veklheet
zelfcIe maand
ven. Nog in de zelfçle
Rijnberk • 't welk, onlangs, doer Graaf ERNST
van daar na RiJl1berlt.
VAN NASSAU,
verfferkt was. In eenen uitval der
VA.N
NASSAU, merkelij:,
merkehJ:' veril'crkt
Stmnrche Ruiterije
Staatrche
Ruiterije,, lIep
hep SPINOLA, zich te verte gewaagd
hebbende, groot gevaar om gevangen te worden. Door aan.
llorm !oopen.
ziJd~
houdend [coleten
Ioopell. aan de zijde;
[chieten,, ondermlj:ll'n
ondernJlj:len en aorm
des v/lands,
vÎjanJs, en door moedeloosheid
mOt:,lcloosheid op ontzet, gepaard met
mef
lIan bmkruld,
bmkruid, aun
aan dcn kdnt der b.;legerden,
bdegerden, wierde
gebtck aan
,de
Bevdllebher der ftad
ftild gel100dZ'Hlkt
gC!1()Od7.1:1kt om in onderhandeling
-de Bevdhebher
rreedcn; dit gefèhiedde
te trt:edcn;
ger.:h1.;!dde "P
,'p den tweeden van Oc1:ober.
OctQber. SPI-SPloo
rotA, dw
fpaarz3alll W;15
tDLA.
dIe zdden fpaarzaalll
w~s up zIJn volk,
volk. hadt hÎer wej,.,
wej...,
ni.;
man verloor(;n.
ui.; minder dan vljÎ
vIJf hondcd
honder.i nun
verloor!.:".
Naa de bemagtiging van Rlfnlw
Rllnbel k. befloot
beO oot SPINOLA dea
deO
Vel.l'ogt
geene lJleuwe
rJlcuwe bele-VelJ'oge deezc,
deezes laars ce
te eindigen, althans gcene
bete-geringen van Sleden te underneemen. Nu hadt hIj.
hIj, eerlang,
eerl.ng,
gevaatliik~r vIJ:tndu~
vIJ:md(.t~ dan met
mee dt!
de Staatfche Krijgsbenden
Knjg,bendell
met gevaatlijk"r
te worl1:elen.
worO:ehm. Teó
Ten dier.!Ie
dlen1èe des Konings van Y/l(l",e
Yprl'lle hant
haat hij
Zich diep in fchulden genaken.
zich
gt!loken, en leed. nu gebrek aan geld
en geloof. lnrosfchen
b(:taaling van ;tgter~
lmosfchen rlep
riep de Soldaat OUl bctaatiug
:lgter~
vY V"
VUIL
T~_ D!Ui.I...
Dl1JU..
Zz
Z Z Z Z :/;
2;
!tal.
l1at.
>

!!'0

SPINOLA. (AMBROSlU5)
(AMBROSlUS)
SPIN01.A.

fiallen.
fiaHen. Voorheen hadt hij, door eenig geld op rekening te
gefladige Krijgsbcverf1rckken,
verfirckken, en door het 'Aerfchaffen
'.Ierfchaff~n van genadige
zigheden, onder het oeffenen
oeffencn van eelle
eClIe flrellge
flrenge Krijgstucht.
het fmeulend vuur onder de asch
as eh gehouden. Doch zints hij,
bij den uitgeputten of onwilligen Koopman geene toevlugt
vondt, en het Oorlogsvolk , d~arenbovell , geen weerwerk
Ibdt,
~:ldt, was 'er geen houden meer aan de muitzuchtige Krijgsknegten. Veelen liepen tot Prins MAURJTS
knegtcn.
MAURITS over;
ovcr; anderen
onder
doorkruisten het platte land, roovende en plolldcrcndc
plollderende ondcr
aangefielde
SPINOLA deezen wetland
toelland
aangeltelde hoofden. Kommerlijk zag SPJNOLA
van za:l::~n in. Uit vreeze dat de muiterij verder voortllnan ,
en algemeen zoude worden, verdeelde hij de Regimenten,
in
jn welke hij het meeste vertrouwen fielde over de naaste
Küllfchen bodem.
,Steden, en verfpreidde
verfprcidde de andere over den Kculfchèn
boèem.
SPINOLA, naa
Naar ge;voo:ne
ge',voo:1te bc[,uf
bCplf zich
z;ch SPINOLA.
nn het eindigen
eilldiben van
èen
den VeldtOgt, wederom na Spanje. Hier vondt
vOlldt hij de Geldkoffers even hol, als 's jaars te voorCll.
vooren. In de onmagt, der·
der'
halven
balven , om zonder rijklijken voorraad van penningen, iets
Iwnnen uitvoeren, en de
van gewlgt
Nederlanden te lwnnen
gewigt in de Nt!derlanden
geldverfpillingen der twee jongstverloopene jaaren,
jaaren. welke,
door den Ridder H30FT,
Zijne Brieven, op veertien milH:JOFT, in zijne
lioenen [chats
fchats begroot worden,
worden. niet verder voort te zetten.
heflondt
heilondt hij aan Kor.ing PllILiPS
PIlILIPS DEN III het onderneemen van
eene Vred~handeling,
Vred~handeJing. met de Veréér.igde
Vcréér.igde Gewesten.
Gewesten, aan te
raad
en. Deeze rand, die, daarenboven, door ver[cheiden
raaden.
verfcheiden
andere Grooten onder!1eund
onder11:eund wierdt, vondt gehoor. Van elbekend, dat 's GraavlJllhage,
GrnQvJlihtlge, zeden, tot de plaats
ders is bel,end,
Sp.>unfche zijde
der ondèrh:mdeHnge verkoolen, en van de Sp.>un[che
vèrtrekkel1.
Gemagtigden benoemd wierden, om den-.taarts
den\taal1s te vertrek
keil.
Zij war~n vijf in gct:d. Aan het hoofd van deeze beVolldt
bevondt
A~IlRmIUS SPiNOLA.
In
bet begin der mallnd
zich AmaROHUS
SPINOLA.
[n l1et
maand Februurij
Febrllurij
J 608 n"derde lJij
des Jaars 160S
11iJ de lIofplaals.
lIofp!aals. Tot op een half
uur van daar rt'ede
rl'edt hem Prins MA URITS
UR1TS te gemoere,
gemoete. van een
ongeloofll'l,c,)
ongeloofll'I;C'l (l-oet gevolgd. Hier tradt zijne Doorluchtigheid
uit z.joe
z,joe Koco:s,
KllO=:S, om èen
(!cn Sp~al1fchen
Sp~anfèhen Veldheer te verwelkoomen. StanteJi1k
Sra~telilk en treffende
tref[end~ was de vertooning, de twee
groOli1:e
Veldheer en der ECllwe,
Eeuwe, die onlangs,
onla\1gs, als vijanden ~
grootile Veldheeren
Legers
luwgevoerd • thans elkanderen
JAegers over en wlider
wider hadden aangevoerd.
eJkanderen,•
in
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in het gezige van duizenden aan[chouweren,
aanfc1lOuweren, te zien omhelteIt
omhelZen
. èn
en. Thans
en mee
met beleefdheden van hoflijke manieren overlaad
overlaaden.
Prinfe MAUIÜT&,
tradt SPINOLA
SPINOLA in de Koets
Koers van Prinre
MAUlÜTS, daar de twee'
Helden, onder het voortrijden,
voortei iden, over en weder, den lof van
uitnamen. Eenen bijkans
bijka'ns Vordapperheid met milde handen, uitl1ortten.
fielde Sl'lNOLtt
SP1NOL~
fielijken luister,
Juister, in huistooitels
huistooilels en tafelpragt , f1:elde
in 's Hage ten toon. Van wijd en zijd kwamen dàgelijlts
dagelijks
toevloeien, om de kostbaare toerustingen
veele Landzaaten toevlûeien,
te bezigtigen. SPINOLA was zeet
zeer coegeevende,
toegeevende, omtrent heê
he~
voldoen deezer nieuwsgierigheid, en toonde, daarenboven"
daarenboven ~
zjjne
zijne minzaamheid,
mlnzaamheid, in het verleen en van gehoor aan allen 1~
die 'er om verzogten. Wat, voor 't overige, sPINoLa's
SPINOLA'g vera
verd
rigtingen
rigdngen in 's Hage aanbelangt, een verflag daar van behoort
niet tot ons tegenwoordig plan: men weet dat dezelve ten
hee fluiten van het vermaarde Befland
Beltand of
gevolge hadden, het
of'
"\Vapenfchorzing,
tusfchen Spanje en de Veréénigde Neder1an
tVapenrchorzing, tusfchell
NederIan..
den,." geduurende den tijd van twaalf agtervolgende jallreno
den
jallren.
Geduurende het Beftand zat SPINOLA
SPINOLA niet ledig.,
ledig. In d~
der.!
Jaare 16I2
1612 cn
en vervolgens, waren over de Gultk!che
Gultk{che en KleefKleef-fche bezittingen merkelijke oneenigheden gereezen.
gereezen.. Zo wel
[che
de Aardshertogen
Aardsherwgen als de Staaten der Veréénigde Gewesten
GeweStelI
meenden op dezelve
dczelve aanfpraak te hebben. Befiaanbanr
Beftaanbanr melf
me~
het Beftand.
Bef1:and, liep men, ter
tcr beOisfinge,
beDisfinge, te wapen. Van dd
del
zijde der Aardshertogen wierdt, in den Jaare 1614,
J6!.4, een Lc'.
Le:.
ger
}'J,1,U!t irTzt,
llatl
gel' verzameld bij ftlMsJf
;'flit, en het bevel daar over SlIlf
SPlNOLA
SPINOLA opgedra;Jgtl1.
opgedr3agtn. 1iII
i: I fcheen het oog te hebben
ht>bben op Gu~
Aken gewend.
tik, doch hadt in de daad, !:(!t
het hart na Llken
gewend / al.
waar, zints
RoümschgezÎllden het ollderfpi~
onderfpi~
zinrs eenigen tijd,
tijd. de Ro"mschgezinden
deHi.lcn;
Je IIervormd~l1
aan ziens gedelfden; liltbns
altbns de
IIervormd~ll meel'
meet gezags en aanziens
pooten, d::n
d':l1 in de oogell
oegen van een lZoomsch
IZoomsch Hof Jwnu.;
kond0 baila::gen
!l3:~gen vinden. In nll~ü1e
nft::me des KeIzers trok dan SPJNOLA 0PII
,el!;cn
ep;en Aken.
Aken, en m::akrr.
m~akte 'er zich, zoneltr
zonotr Dag
nag of f1:oot,
floot, mees"
mees..
er vall,
van, op dén
dtn eel1ëntwiotigaen
eCl1ëncwintigfèen Augustus des Jaars 16I41
J614~
re1l1ellend(! VOOf[S
Wet, en de oeffi;'ning
re:l1eHendc
VOQrts de Wee,
oeff(;'ning van den
de!'! On..
Clomfchen
()om(chen Godsdienst geheel doende ophouden. Op de be.
be~
1ll~db.r,g
Vilil ARm
Alte1J volgde, onmiddelijk, die van DUY1"e,l!f
l;l;'tÎ
DUt/1"C11 ~
bS.g van
I,
IJuilbng, J(nuer,
Knufr. '$
's Cl
G,ce~'mbF{Jek
iJ joi,
jol, f)Uilbug,
ee~'enbroek en Berchem.
Berr:hem. Oolli
Z z z zZ adilz l)~
()p@r.Io
o~t}.
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opende de Stad lI"ezel.
IF'ezel, in de volgende maand September,
llaa
naa eenigen geringen tegen1l:and,
tegen!1and, haare
häare poorten.
Niets merkwaardigs, zints
zillts deeze verrigtingen, tot in den
Jaare 1619, vinden wij aangaande SPlNOLA
.Taare
SPINOLA aangetekend.
aangctek,end. Over
de opvoJi;mg
opvoJi:,mg op den throon
tl1roon van Boheme waren thans oneenig.
oneenigten dienfle
dien!1e des Keizers,
heden gereezen. De Aardshertogen , [en
~:l.\l den een en ka1lt,
~an
kata, en de Staat
Staaten
en der Veréénigde
Ver~él1igde N,derlanN"derlanden, :tan
zan de andere zjjde,
zijde, namen deel in aceun
deezen twist,
twist. Over
het Leger der eerstgenoemden,
eersrgenoemden, bel1:aande
beflaande uit zesëntwintigduiZêsëmwintigduizend Knegten en vierduizend Ruitt:rs, wierdt
wierde aan SPINOLt\
SPINOL:\ het
bevel opgedraagcn.
opgedraag::n. Hij
Ilij deedt daar mede een en inval in de
NedèrNed.:r- Palts, en veroverde, in een maand tijds.
tijds, het geheele
geheete
Mal;·
Gpwest
GE'west en de SteJen, daar in gdegcn,
gelegen, Heide/berg,
Heiddberg, Mal;"
hHJ
J;~ Hl en F, ,~tike;,d(J(lJ
,~;ike;,d(J(û alleenlIjk uhg\!ZOllderd.
ullg:!zollderd. Diet~
Diet<. cn het
Graaflèhap Nas/au
Gr3af!èhap
Nasfau w:l!en
walen reedb vroeger in zijne handen gev .. ::tn,
;~\;n, en deerlijk
Jecr111i{ Ult"cplonJerJ.
\I!t;;cplonJerd.
Met het begin des
uen Jaars 162
tU21,
I, gelijk bekend is, liep het
Twaalfjmuig
Ue(hmd ten einde. V"u
V"lJ wederzijde maakte llIm
U1\:11
Twaa!fjmuig lle!l:;nd
lIU
nu de toet)ere;Jtels
wellcrc;utels om zich zelve te fierkèll,
llerken, en zijnen vijand
flJIJdden, welke, van de Spaante be[d;a,li~en.
befchadj~en. Onder de flIlJdèlen,
l~'he zi](le,
ziJ(le, wierden
wierclen in het werk
wer k geaeld,
gefield, WilS
was eene pOO;;illg
poogiug
ii.'he
om de Remopl}rantt:n
Remoj1l}rantt:n te WilillCh,
huofden van welke zich
zich.
winnch, de hllofden
thans in R"û}(JIlt
H/{W(JM onthielden.
V00ral
Voural lldde
Helde men veelerhande
veclerhal1de
p.)O>',ll1l5';l
Aards.
p.)Ij';111i$C1 te
re wt:rk
wtrk om Uil
UIl ENllOGAAHT
ENllOGilA!{T !lall
aan lî.,;
~i<,; zl)de
zlJde der AardshCf~Oi4en over te haalen.
bcr~o;!;en
haaien. Verièheiden
VerCcheidell Gl"C~Ote'l
Gf(~Oietl deed
lieeden
en daar
1lbiedingen.
a~nzoek. en zeer voordeeli"c
voordeeli),c :l:i
a:itlbiedingen.
Ontoe bti h,~m :wnzoek.
fPl~0LA ontbooden.
der nredcre
nlcdcrc wierde luj, te Brul/ei, bij fP1N0LA
ombooden.
De lVl3rkf;maf
lVl8rkf;r~.af ontving
omving hem lIeer
zeer vrielh.ldljk,
vrieuJdl.lk, en ondcrhieldt
hem olier
over verfèheid2Jl
verrehcîè~ll zaak en en perCoonen
perfoonen ~ onder
onclt:r andere
tK m:r-:RIK,
HEl"IlIK. broeder van PrinCe
Ge~
over FREDE1>
FREDE" IK
Prinfe MAl'RITS. Gevrangd hebhe',de:
hebhp',de: J,
/, Q,oflaf'
G"/Mf' IlENDRIK
HENDRIK van de UWef],
uwefJ, " Dat
i:{ nkt
nièt zc,;gel,,"
ZC;gCI. ," amwoordde
antwoordde daar
<lJlar op tJITENllOGA
VITENBO{;A ARD ,
" kan i:,
" maar
m:l.lir ik houde dat zijfJe
zijtje Excellentie l1Jij
nlij in 't bijzonder
bijzonDer
"
niet ongunftie;
ongun(li~ is.
ZOLl
" nier
is, en geloof dat hij niet ongenegen lOL!
kODde." Ci;
Gi; zegt wel,
",. zijn
Zijn ons te helpen, indien hIj konde."
wei, h.crhervV tte d";'~
d";'1' op SPI80LA,
SPINOLA, #nt/ien
tvrlien hiJ konde;
koude; betuigende voortS
voorts
vv__
. "l ol1g<'meene
Qn~,omeene hoogagting voor Prms
Prllls FREDIl.RIK
FREDERIK 1l1:.l'tRIK,
lU.HRIK, en
hem

SPINOLA. (AMBROSIUS)

!:93
~93

hem zeer hoog prijzende. Voorts zeide SPINOLA tot UITeNUlTCN.llOGAART,
nOGAART , aan den PenÎ10naris
Penûonaris GAVARELLES of JAVARELLA.
JAVARELLA,
van wegen de Aardshertogen , last gegeeven te hebben om
hem eene Jaarwedde toe te leggen. Doch de andere hernam
hier op, dat hij hunne Hoogheden en zjjne
Excellemie ten
zijne Excellentie
hoogO:en bedankte, en ootmoediglijk badt, men wilde zijne
hoogaen
weigering niet ten kwaade duiden, naar
naaf dien hij een vast opzet hadt genomen
geuomen om geene Jaarwedde aan te neemen. Neen.
neen, voerde hem thans de l\Iarkgraaf
Markgrallf te gemoete, gij zijt
het 'WIJlZrdig;
hel
'lVl1tZt'dig; gij moo{!t
moo~t het l1iet
niet weigeren: hij
h~i zal u daar
nader over jpreeken.
fpreeken. Voorts belastte hij hem gerust te zijn.
zijn,
ten aanzien van zijn verblijf te Antwerpen. Inderdaad
Inderd3ad kwam
ook, niet lang daar naa,
uaa, de gemelde Penfionaris, uit last
van SPINOLA, UITENJ.\OGAART
U1TENllOGAART een papier met Goud aanbieden;
't welk hij, egter, met heufche dankbetuiging,
dankbetuiging. van de hand
weee.
wee~.
Naa het eindigen van het Belland,
Jaare 1621,
162 I ,
BeO:and, in den Janre
opende de Markgraaf van SPINOLA den Veldtogt me.·
mee· C~t1e
C~l1e
gewiglige onderneeming. Hij hadc
gewigtige
hade het oog op R:rgeil
R"rg&1I op den
Zoom; doch, om Prins MAURITS
zoudt hij Graaf
MAURITS te misleiden zondt
IlENRIK
mNRIK VAN DEN BP.RG
BERG DA
na Kleefsland , daar hij zich van
vall Geen
Geelt
mee~[er mUllne.
Oaagde de Spaanfche Bevelhebmce&ter
ma:lkcc. Zo gelukkig !laagde
deezen list, dat de Nederland[che,
Nederland[chc, geellen
gecuen kommer
ber in dcezen
omtrent Be:'gen
Bergen gebbende
kebbende,, de meeste Bezetting daar uit, en
11a
na Kleefsland deedt trekken. Doch toen de Ruiterij zich gereed maakte om de Stad te verlaatcn,
verlaaten, verzette ]VSTINUS
]USTINUS VAN
VAN
NASSAU, Natuurlijl{e
PlÏnfe WILLEM
Natuurlijke Zoon van
v:ll1 PlÎnfe
\VILLEr.! DEN
DEN ]
],, Bevelhebber van Breda. zich
aan
z!ch daar tegen,
tegen. verzekering doelllie
doemIe nDn
RYHOVI!., die het P?erdevolk moest geleiden, dat SPINOLA
RYHOVE,
SPJNOLA het
Bergen op dm Zoom gemunt hadt.
had!. Op herhaalde bekragop Befgetl
tigillgen van dceze
tigil1gen
deeze tijding, begon men de Stad, van nieuws,
te
tI.! verllerken.
vedlerken. SPINOLA verfcheen.
verfcheen, eerlang, voor Bergen.
Bergen,
en maakte zich, wel hnast,
h~2st, meest:!r
meest~r van eenige
eenÎge Buitenwer_
Buitenwer.
ken. Hachelij1{
Hachelijl{ !1:ondt nu hét
h-:t lot der Slad,
Stad, wanneer de nanaankomst van het Staatfche Lege!'
Leg~r haar uit den nood v(;rlo.5tl!,
verlost\!,
en den S;nnjaard noodza::.ktc,
noodzaakté!, h~t
het beleg op te breeken, 1\1(;n
l\l~n
wil, dat SPINOLA'S
SPINULA'S agti:.,:~,
agti,)~r"
door deeze te leuraelling,
leurllelling, meri.elilk
daalde bij de mcui"ll!,
mcui!)l\!, en
ei} dal
Jill Je Priesters, v,m
V,lII den
d\;n KanzeI ~
lijk daaide
ZZZZZZ3
Zz;;zzz 3
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.openlijk tegen hem
betn uitvoeren: zo dat de Koning van Spanje
genoodzaakt was, met zijn gezag tusfchen
tusCchen beiden te treeden
needen ,
,en
~n het laSteren
lasteren en fchelden
fcheJden op zwaare firaffe te verbieden;
met nevens gevoegde verklaaring, zich de zaak van zijnen
olllniddelijk te zullen aantrekken, en in deszelfs eere
Veldheer onmiddelijk
t:n
deelen.
~n oneere deelell.
/laagde SPINOJ.4,
S'PINOL,.1, in zijne onderneeming op Bre~
BreGelukkiger flaagde
paf In de maand
maalld Augustus des Jaars 16!24
tJa,
z6!!4 floeg
noeg hij het beleg om die Stad, binnen welke }USTINUS
JUSTINUS VAN
VAN NASSAU
NASSAU het bevel voerde. Het beleg wierdt den volgenden winter voortgezet, waa,'
waar toe hem wind en weder zeer gunfiig waren.
Het ongeraad,en oordeelende , de Stad met geweld aall
aan te tasbi} zich rondom
ten, hadt hi1
romlom dezelve verCchanst,
verfchanst, en allen toeto~
voer afgefneeden. Ondanks de poogingen der Staat[chen
Staatfchen om
zi jn Leger onder water te zetten, hadt hij het,
het. tegen alle
%ijn
ver!l:erkt.
vall den
aanvallen. naar de kunst ver
fier kt. en zelf het water van
aanvallen,
~troOl;1l de Met
ke weeten
weete» :lf
Intusfchen trok het
~[roo~
Metke
af te leiden. }ncusfchen
Beleg van Breda de opmerking van de voornaarnfte
voornaamfie KrijgsViln Europa. Het was een tooneel,
tooncel , waar op de Markhelden van
graaf VAN SPINOLA in het befpringen, JUSTINUS
JUSTINUS VAN
NASSAU
VAN NASSAU
verdeedi~en, en Prins MA
MAUIUTS
in het verdeedigen?
URlTS in zijne poogingen tot
putzet , alle hunne Krijgskunde tt:
ti: werk ftelden.
pntzet,
fielden. Van hier
~at men, uit verfcheiden Gewesten, zeer aanzienlijke en vermaarde Oorlogshelden herwaartS
herwaarts zag zamenvloeien, 0111 oogvall 1 en hun
hUll voordeel te doen met de aangetuigen te zijn van?
Prinfe M4URITS
M4URITS
gewende midde~n.
mldde~n. SPINOLA, eenen brief van Prin[e
aan zijnen Natuurlijken
NatuurJijkcn broeder, onderfchept hebbende, vernendt daar uit de ongemeene toerustiLgen
llondt
toernstil.gen der Stnaten,
Stoaten , om
'~ad te ontzetten.
ont~etten. Om zijn Leger te dekken,
dekken. en de voor,.
voor,..
de ~~ad
genomene onu;emnB
onttettme te doen mislukken, deedt de Markgraaf,
op'Nerpen, die eenen
midden in de winter, eene verfchanzing opwerpen,
Vlln veele duizenden [chreden
een en
omtrek van
fchreden belloeg,
befloeg. Dij
BIj eellen
KriJgslist,
wel k fielde,
bij goede
KriJgslist. welken SPINOLA
SPINOL" te WCl
ftelde, vondt hij
l'ekening.
HIj
~ekening.
Hl] maakte eenen Boer op, en zondt dien met
tenigen voorraad tot ondtr
on~r de muuren
muur en van Breda.
f!enigen
Bredn. Hier
moest hij den belegerden, bij welke de mondkost zeer fchr221
Jllocst
fchr~al
pegon om te -i!tQomen,
'!}tQornen, aanzcucn
~egon
aanzeg6en,~ dat hij eenen doorwg~
door[Og~
gopr het !"eger
Spanjamlen nadt
Dlt Zl'LJ
Zd.
g!ppr
te~er der Spanja~!den
bad' gevonden. DJt

-
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hem doen geloof vinden, en, misfchien, het middel zijn ~
waarom hij zoude gebruikt worden, om brieven aan PrinCe
Ptinfe
l\1AtrRITS
weigeren ~
I\1AURITS over te brengen. In 'e eerst moest hij dit weigeren,
lasten overhaalen. Dit gebeurde met 'er
doch eindelijk zich laaten
daad. De Bevelhebber belastte den boer met brieven voor
Prinfe MAURITS; doch,
doch. volgens affpraak, brClgt
brogt hij dezelve
toefrand der Stad vernam.
aan SPINOLA, welke daar uit den toef1:and
Lellte dea
dei
en voorts de brieven verder voortzondt. In de Lente
fehade, doordien
Jaars 1625 leedt de Markgraaf geene kleine fchade,
StaatCche benden middel gevonden hadden om eenige
eenige Staatfche
van zijne Magazijnen in brand te 11:eeken.
f1:eeken. Onder dit alles
overleedt Prins MAURITS, en wierdt
wierde vervolgens, het hoofdBeleg, door deszelfs broeder en opvolger,
opvolger.
bevel over het Beleg.
nu. van weerkanten ,
aanvaard. Met nieuwen moed wierden nu,
zo ter bemagtiginge als tot ontzet der Stad, de kloekfre
kloekf1:e poopoo.
gingen in 't werk gefield. Meer dan eens liep SPINOLA mervloog.
ge[chooten, vloog,
kelijk gevaar. Een Kogel, uit de Stad gefchooten,
op zekeren dag, door zijn Slaapvertrek;
Slaapvartrek ; tot zijn geluk beo
bevondt hij zich niet in hetzelve. Terwijl hij,
an.
hij. op eenen an·
deren tijd, rondom de Vesting reedt, verbrijzelde een Kanonkogel
non
kogel het gebit van zijn paerd. Door ziekten onder het
Ktijgsvolk,
le~vens.
Klijgsvolk, en door gebrek aan de meest dringende leevens.
vonde zich eindelijk de Bevelhebber
Bevelhebbe~ ge.
noodwendigheden, vondc
!loodzankt,
noodzaakt, de Stad over te geeven. Op den tweeden Junij
2 5 wierde betVerdrv[i
desJanrs
1625
des
Jaars 16
bet Verdr9g getekend, en daar bij, voor
Bezetting. een eerlijke uittogt bedongen.
de Bezetting,
bedollgen. Het l:mfte
laatf1:e bedrij f van SPINOLA, hier te lande, was een aanflag
aan!lag op Zuiddrijf
bcve/and.
verllerking valt
heveltmd , die hem mislukte, als mede de verfterkiug
Zant/vliet,, een Dorp tusfchen
tusrchen AntwerRen
Antwerpen en Bergen op den
Zandvliet
Zoom, om alzo de voorheen verijdelde landing op Zuidbe.
s,etand te bevorderen; doch ook hier in wierdt hij verhinderd.
"eland
[chijnt, niet lang daar naa, de Nederlanden te hebbclI
SPINOLA fchijnt,
hebbell
hem, in den Jaare 1630.
verlaaten. Immers ontmoeten wij bem,
ltalie, alwaar
nl waar hij, geduurende zijn bevel over het beleg
in !talie,
C{lj~;/, van eeLle
eeue ziekte wierdt aangetast, aan welke hij,
van Caj:;!,
l jfcmwintiGi1:en September, overleedt,
op den vvIJfentwinti~f1:en
te (o/lelltl
(o(1e//1I
d'lncij;l,
wcrwams hij zich hadt laat
laaten
d'
llicifd, wcrwaarcs
en overbrengen.
Zie E. v A N 1\1 EF. l' ERE N.
ZZ Z zzz 44
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SPJNOLA, (FREDERIK)
SPINOLA,
(FREDItRlK) was een Genuees van aanzienlijke
..afkomrle
fkomtle en geboorte,
gebourte, en vermaard als een ervaren Bevel.
Bevelhebber
bebber ter
tcr Zee. In den Jaare 1599 voerde hij, in dienst
des Konings van SpalJje,
Spasije. z\:s
Zt:S Galeien na de Nederlanden.
Nederlsnden.
aten e,'uige
Om hem te onderfcheppeu,
onderfcheppen, zonden de Sta
Staaten
e"nige Oor.
Iogfchepell na de l1cofdcll.
l1~ofdcll.
Onder beguntliging
begun1tiging des wi11l1s,
winds,
logfchepell
en gepaste Zecmal
Zeem al !è~\lp
fc~:tp gebruikende,
gebruikende. liep hij zo digt langs
de Franfche Kust, dat hij in Vf,umdercn
V"lfInderen behouden binnen
kwam. Hij liep in de lhven
ll:1ven van Sluis binnen, van waar
hij de Zeenwfche
Zeeuwfcne Kusten in geUadige
genadige onrust hielde. Meer
dan eens raakte hij in gevegt met de Staatfche Schepen, onanelere met zes Oorloglchepeo,
der andere
Oorloglèhepell, met welke hij, in 't ge.
zigt van VlisjingPfl,
fTlisjingPfI. een bloedig Zeegevegt hiedt. Merkelijke
brol!t SPINOLA, in het volgende jaar, den Staatfchen
fçhade brov;t
fchade
toe, doorJipn
doordÎpn hij
bij een goed aantal
aamal Vaartuigen onderfchepte.
onderfchepte,
belaad ell mer mondbehoeften voor het Leger, 't welk toen in
1{1,ltmdel-en
1{1.1tmdcl"en lag. Doch de Heer VAN
VAN WARMOND tastte hem
rt' veTvolgen~ aan, en zette bern het behaalde voordeel rijklijk
SPI NO LA eenen
betaald. Naa dit verlies deedt
dcedt SPINOLA
ecnen keer na SpanJe,
SpanJe.
om nieuwe verllerking
verll:erking van daar te haaien.
haaIen. In de maand
Oél:oher
Oél:ober des Jaars 1602 lJam
llam hij de rei ze aan na Vlaanderen,
f/Jaonderen •
met zes Galeien.
Galt'ien. Doch vermids men, hier te Landt",
Landt', van
zijne aannaderinge niet onkundig was, hadden eenige Engel:zijne
fche en Staatfche Oorlogfchepen zich in het Kanaal vervoegd,
luee·
om hem den doorrogt
doonogt af te fnijden. De eerstgenoemden l!fee·
gen de Galeien 't eerst in 't
J t oog,
en gaven 'er aan de :mcle.
nncle.
ren kennis van. De Galeien zogtcn,
zogten , djgt
digt onder de Engelfche
Kust, de vijanden te ontroeien;
Kust.
ontweien; doch de Staatfchen
Stalltfchen fchooten
';0
";0 hevig op haar, dat zij twee van dezelve.
dezelve, met hunne
Kogels, geheel doornagelden.
doornagelden, en vervolgens, met hunne
zW3are
/tieten. Eene
Eelle
ZW9are fellepen , overzeilden en all»
anD fpaanderen
fp~anderen fiieten.
Galei
di! on.
011_
G"lel verongelukte, op de hoogte van CrJ/ais,
Crliais, door de
ku.cte van haure
haare Stuurlieden; twee andere vervielen op de
Vlaamfche Bar.ken, en wierden, zwaar bcfchadi"d,
bcfchadi,!d, te Nieuw.
'(Jort
G~lei overge.
I(JO,.t binnen geneepr.
geneept. 'Er was dus nog ééne"
ééne G~lei
bleeven. Op deeze bevondt
bevolldt zich SPINOLA zelve, mer
mee een
,anzienlijken
,aozienlijkel1 fchat van tweemaal honderddui7.cnd
honderdduÎ7.end Dllhaaten.
Dulcaaten.
flii
tUj dreef af, met den wind, tot op de hoogte van de
ZCt:i,l
ZeCll\'{'
\~'"
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2eeuwfehe Stroomen
Scroomen , doch bergde zich, eindelijk, met groot
2eetlwfehe
i;evaar,
ilJ de Haven van Duinkerken. Eene laïldl:g
i~evaar, in
lailllÎi;g cp het
Zei)uw[cbe
Ze~uwrche Eiland lf7akheJ
Walchet en
cn was den Spaanfchcl1
Spaanfchen ii.Jmiraal,
Admiraal,
leurO:.elling wilde bij,
hij,
g~duurende dit jaar, mislukt. Die te leurfl:elling
in het vulgende jaar, verbeteren. Ten dien einde liep hij.
op deu ze~ëntwimigO:en
ze~ëntwimigaen Maij des Jaars 1603, met acht Ga_
Haven van Sluis. Onder bevel van den dappeleien, uit de Iüven
J\dmiraal JOOST DE MOOR.,
badden drie Staatfche Oorlogren Admiraal
MOOR, hadden
G:tleien voor dezelve post gevat. SPfl\'Of.A.
SPIi\'OLA,
ièhepeu en twee Galeien
de zon en den wind in zijn voordeel hebbende, klam
klam}i e de
Staatf'che fellepen aan boord, in de r,piclzngcl1.
r'Pielzngen. De 0 :': .!lagt
lVIusk~tli.·I''',
was aan zijne zijde, alzo hij een goed aaNa! lVI
us k"! tlÎ"I':l ,
de Staatfchen, daarentegen, zeer weinige
I,<'einige So.daatdl
So.daat,"n b!lll1cn
b!lJl1€11
derhJ!.':11,
h:cr liet
bDord hadden. De Matroozen moesten derhJ!
.• ':l1, h'cr
voornaaml1:e werk verrigten
'er t van
voornaamfl:e
Zeer hevig wierdt
wierd, 'cr.
SPlIiIOLA, met woorden en dnden,
d~aden,
weerkanten ,gevogten.
, gevogten. SPINOLA,
l;cha3ill
de zijnen voorgaande, ontving, eindelijk, in zjjn l;cha3m
eenen Kogel, die hem wegmlm.
cenen
wegn:lrn. Daarenboven !11cuvelde
fi,cuvelde 'er
::,:oeStUl e;l;ll::lijk
e;lH.l2liik de
zeer veel van zijn volk. De Galeien :-,~OeS[Ul
wijl< neernen
DE. :':001,
"lOOl~ in 't bezit
wijk
neemen na Sluis,
S/uis, en den Admiraal Dl!.
Shlgveld laaten.
van het Sl~gveld
blaten.
~PINOSA, ( BENEDICTUS DE) dns genaamd. om dat zijne
handtekening gemeenlijk was B.
voorr;s;,m
n. SPINOSA,
SPINOSI\, hoewel de vo()rts~m
van geboorte een Jood, CIC
dIe eerst
0erst
eigenlijk BARUCH
RAB.VCH luidde, vnn
allen {}oosGoc1.~
het geloof in den Joodfchen, en vervolgens van allel,
verza~kle, en een Ongodist wierdt, was gcboor,;o
gebaar,," oe
\oe
dienst verza31ue,
Amflerrlmn in of omtrent den Jaare 1633- Hij was een Ungodist uit overtuiging, en op eene geheel nieuwe wiJze, hOt:hoewel zijne
zi1ne Leer in den grond de zelfde was als di,>
v,"",!<:
di", van v;>,'i(,!
\ViJsgeeren in Europa en het 0,18andere vroegere en laatere WiJsgeeren
OJ5ten. Hij was de eerfle,
eerl1e, die het gevoelen
gevoden der Ongodîstedj
Ongo(~is(edj
zamenllelzel, volgens de regels der Meetkunóe,
Meetkunde, ge ..
tot een zamen!1:elzel,
bragt heefe,
heefe. SPJNOSA, g~ijk wij zeiden, wa$ !!eboren te /b,:Jlet
ui~ verJcheidet!
verlcheiden omihnom(bn}let dam, van onbekende, en, gelijk uit
Ou,jers. In zijne
digheden zijnes leevens blijkt, behoeftige Ou,jt'rs.
leelltudigCIl en
0:1 dooreerlle jeugd gaf hij reeds blijken van een leevt:!udigeu
eer!le
4nngenuen G?est;
hadt tot
lOt }]{'t
qrwgendell
G~est; en dewijl hij grooten lmt
lust hade
h{'t
Z~ ZZZZ 5
La-
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Latijn, bediende hij zich,
zjch, om dat te leeren , eerst V2n
v~n een
n~a van den berugten
Duitfcher,
berugren Doétor FRANS VAN
Duîtfcher, en daar ma
DEN ENDE, die toen ter tijd te .Amflerd~m
Amflerdlim de Kinderen van
verfcheidene deftige lieden daarin onderwees, en naderhand,
Ongodisterij ~ welke hij zijne onfchnldige
onfchuldige Leertoen hem de Ongodisterij,
lingen g0zegd
g".'zegd wierdt met het Latijn te hebben iugeboezemd,
uit Holland hadt doen bannen, in Frankrzjk,
Frankrijk. wegens gefiigt
gefl:igt
oproer, of, gelijk anderen, doch zonder grond. voorwenden, om een aal1l1ag op het leeven
lee ven des Dauphins, wierdt
gebeel toe op
opgehangen. N~derhand
NJderhand leide SPINOSA zich geheel
het beocfi~nen
beocfl',;nen der Schrifmure en de kennis der GodgeleerdGodgeleerd.
heid; doch verwisfeldé
verwisfeld~ deeze oeiFenmg
oeifenmg eerlang tegen de Wijsvonde hij veel genoegen in de fchrifbegeerte. Inzonderheid vondt
ten van DE5 CARTES, en bekende naderhand dikwijls, uat hij
alles, wat hij van de Wijsbegeerte wist, aan deezen verfchulverfchul_
dibd \Vas.
\vas. Hij 1l:clde
fielde tot
tOt een grondregel, dat men niets moet
1;e::>:'1en,
aalll~e~:'1en.
wa:tf
aall
wa:!r van men niet, door genoegzaame bewijzen, ld:l:lf
klanf overtuigd is. Derhalven beGoot
befioot hij, dat de Leere
en 1l:ellingen
aeHingen der Rabbijnen, die nooit met Gods Woord,
noch mé!t
flegt alm~t het gezond verll:and overeenilemden,
overeenaemden, van !legt
looi waren; en hlj
hij onttrok zich daarom meer en meer hunhun.
nen omgang, bezugt de Si]nagoge
SiJnagoge zelden, en niet meer dan
welfiaanshalven verei~cht
welUaanshalven
verei~.cht wierde. Hij was naamlijk
nllamlijk een Man,
ee!l Vijand was van geweetensdwang, en alle geveinsddie een
bei 1 en huichelaarij verfoeide: weshalven hij zijne gevoelens
lJei
op<!nhartig
Veelen
en
openhartig verklaarde, en fprak zo als hij geloofde. Veel
hielden hem verdagt, als of zijn voorneemen ware, het
welk. egter, nimmer gefchicd
gefchied
Christendom te omhelzen, 't welk,
i;;
Jooden een Man van zijne bekwaamheid
h; en vermids de }ooden
niet gaarne verlooren, zegt men dat zij hem eene jaarwedde
yaD duizend Guldens aanbooden, indien hij in hunne gerneen"fan
fchap vlliharden,
volharden, en zich uiterlijk als een Jood wilde blijven
gerraagen;
verhaalt. dat hij meer dan eens zoude
ger'raageu; doch men verhaalt)
t'Jt ZUlk eene huichelaarij niet te zullen
ver1óarJ
verk!3arJ h0bben,
h\!bben, t'.lt
kunnen beiluiten,
beillliten, al had men hem tienmaal groot
grooter
er [omme
fomme
lmnnen
agll;~'
haoden.
aa\l;~' ho
oden.
Nogthans verliet SPINOSA de Sijnagoge
Sijoagoge niet op eenmaal,
Ol::~
Ol:l'lr ver:!.:heen nog bij wijlen in de~elve,
dezelve, en zou hier in
vol~
vol-
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volhard hebben,
nebben, ware het volgende voorval niet gebeurd•
.op zekeren avond uit den Schouwburg komende. wierde
hem, door een anderen Jood, op eene verraaderCche
verraaderfche wijze:.
wijze.
een fiee!.?:
!leelr met een Mes toegehragt;
toegebragt ; het was wel eelle ligte
wonde. doch het bleek egter duidelijk. dat de aanvaller hec
op zijn leven hadt toegelegd. Dit voorval deedt hem de ge.
Jooden geheel en al verlaaten.
meenfchap der looden
verlaat en. De Sijnagoge
zandt hem
deedc hem op eene plegtige wijze in den Ban, en zonde
deedt
het Banvonnis aan huis. Hij zelf !lelde
fielde in 't Spaansch
Spaanscll eene
Verdeediging op,
op. waarom hij de Sijllagoge
Sijnagoge hadt verillat~n.
v~rlllatL!n,;
doch dit Gefchrift is nimmer door den druk gemeen geworNogthans heeft men ontdekt, dat het veele dingen t-eden. Nogehans
helsde, die naderhand in zijn Trnélolu.
Trllêlatu; Theolo~ico
Theolo[!.ico - Politicus
gevonden zijn. Deeze verhandeling zag het licht te Am/let·~
Am(ler.
~evonden
dam in den Jaate 1670;
dom
r670; het is een verfoeielijk en verderfltjk
verderflijk
boek, waar in hij al het zaad van Ongodistenj,
Ongodisterij, cat
èac in .zijn$
zijn!)
Opera Posthulltlz
PaSlhuma verfpreid is, !lrooide.
firooide.
Toen nu SPJNOSA, gelijk gezegd is; zich geheel op de
meleide, vondt hij geen [maak
fmaak meer in de ge.
geWijsbegeerte roeleide,
meene zamenfiellen
zamen!lellen deezer Weetenfchap;
WeetenCchap; dat van DES CARTES
CI\.RTES
alleen behaagde hem bijzonderlijk. Hij was zo ingenomen
gezelfch~ppel1
met hetzelve, dat hij zich afzonderde van alle gezelfèhQPpen
om 'er te beter in te vorderen. In deeze eenzaamheid, tot
welke hij zich nu begeeven hndt.
hadt, leerde hij het Glastl,ipen
Glasli.jpen Jf
oeffende zich daarenboven in de kunst om Pourtretten en
en oefft!nde
andere beelden, met houtskool of iukt,
inkt, te tekenen; van de
hlatlle kunst bediende hij zich tot zijn vermaak en tijdkor_
laatlle
tijdkor4
ting, van de ecrUe om een eerlijk be!l:.aan te vinden. Op
deeze wijze leefde hij een tijd lang bij een goed vriend. wstusfehen
Am/lu'dam en Ouded'erk,
Ouderkerk, van waar hij zich, in 't
rchen Amflerdam
Jaar 1644-. na Rhijnslmrg
begl1f, welke plan hij
Rhijnsóurg bij Leiden begaf,
e.,e:1wel, een half jllar
jaar daar lIaa, met Voorburg,
Vooróurg, een uurtje
('ve:1wel,
van den Baage
Haage gelegen,
gelegen. verruilde. I-1ier
Hier wierdt hij bekend
~ekend
met zo veele aanzienlijke lieden van 's
'. Graflvenhage 1 dat hij,
!la3 verloop van vier jadlen,
jaalen, op derzelver
d;:rzelver aanraaden, zijna
zijne
!Jaa
vJOonplaats
IIier zorgde hij voor zijn
v!oollpl~ats daar heen verleide.
Ilier
ei~ell bef1:aan,
be(J:aan, met het ilijpen
Gijpen van Vergrootglazen en het maa.
eiEen
!ten
v~n Verrekijkers,
Verreki)kl.'fS, Hij was zeer maatig en fpaarzaam in
ilJ
~en v:m
"j;ijno
~ijntl
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1jze, en weigerde dikwijls, wanneer hem gelezijne levensw
levenswIjze,
gele.
genhei.i
genheiri voorkwam om zijne fobere tafel tegen een deftig onthaal te vcrw1sfden
vcrwisfden,t daar van gebruik te maaken. In zijne
klet::ding geleek hij een gemeen burger, en alltwoordde
kle>.:ding
amwoordde zeker
voornaam man, die hem een beter flaaprok
Oaaprok aanboodt, dat een
beter rok hem niet tot een beter mensch zoude maaken. Ook
begeerde hij niet meer gelds bij een te zamelen, dan hij tot
zijnen nooddruft noodig hadt;
hade; weshalven hij atle vierendeels
Bah!l1S opmaakte. En alzo
jaaren zijne rekening floot,
Ooot, en de Balans
hij aan het einde des jaars niets over badt, vergeleek hij zich
zei
fiang, die met den fiaarc
fiaart in den mond een
zeI ven bij een !lang,
CIrkl.!!
CIrkel f,lrmeert.
f,)rmcert. Men verhaalt, dat de bekende SIMON DE
VRIES hem, op zekeren tijd
tijd,t eene fomme van twee dnizend
duizend
Guldclls,
Guldens, tot een beter beilaan en meerder gemak, aanboodt,
doch "dat
uat hij dezelve beleefd
beleefdlijk
lijk van de hand wees, onder
voorwendzd,
voorwe!ldzd, dat hij ze niet noodig badt,
hadt, en dat dit Geld
fh~gts zijne rust vernooren,
fl~gts
ver!1ooren, en hem
bem in zijne Studiën
Studië!l hinderhinder.
lijk zoude zijn. Voorts, dat deeze zelfde DE vams
VRms hem tot
zijt1en erfgenaam wilde aanfiellen,
zij!1en
aanfl:ellen, maar dat SPINOS.II.
SPINOSA hem tot
zijpen nog levenden broeder wees, die ook de volle nalaatenzij\1en
krerg, onder voorwaarde van jaarlijks vijfhonderd gul.
fchap kreeg,
dens aan
~an SPINOS.II.
SPINOSA uit te keer
keeT en , welke, zich met deeze fomJomme bezwaard rekenende, dezelve op driehonderd Guldens
fidde.
Voorts WllS het
bet beoefFenen der Wijsbegeerte zijne geliefde
VoortS
bezigheid. Dikwiils verliepen 'er geheele maanden, zonder
dat hij op fitaat
fha3t gezien wierdt,
wierde, zo zeer was hij bezig met
zijne
zijn~ overdenkmgen
overoenkIngen te beCchaaven
bcCchaaven en in orde te brengen,
die hij vervolgens aln
a:m fommigen zijner Vrienden mededeelde.
D;"1, dit fiil
fiU en afgezonderd lee ven belette lliet,
niet, dat zijn naam
Zie'l
Zic'1 wijd en zijd verfpreidde.
verCpreidde. Van alle kamen
kanten kwamen de
Vd
~.·esten tot hem, begeerig om met hem te fprecken. Men
Vd~.·esten
verha
verhaldt,
.. lt, {lat
,lat de Prins VAN CONDé, die de Troepen des KovatJ Frankrijk in de Nederlanden geboodt, en toenmaals
nings val]
zijll
zij;[ vcrbllir
vcrbliiC hieldt te Utrecht, zich insgelijks begeerig lOonde
tOonde
l1nnr
naar een mondgefprek met onzen Wijsgeer; ten dien einde
omb00dt hij
ombuortt
bij hrm uit 's Craavenhage,
C,"(//Jvetihage, en bezorgde hem een
VrijJeldbrief:
Vrijbeldbrief: Doch vel mids de Prins, bij des
deszelfs
zelfs aankomst,
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badt de bijeenkomst geenen
geen en voortgang. SPI.
Spr.
afweezig was, baàt
Prinfen beNOSA vertrok egter niet, zonder dat hem, op 's PrinCen
vel, een goed omhaal
onthaal aangedaan.
aangedaan, en ecne
eene vereering was ge.
Palts, KAfchonken. Ook zogt hem de Keurvorst van de Pa/ts,
KA.
REL LODEWYK, in dit zelfde jaar, na Heide/berg te lokken.
bem het Hoogleeraarämpt in de Wijsbegeerte aanbiedende;
hem
doch hij wees deeze aanbieding van de hand, als niet overeenkomende met zijne fierke zucht om de waarheid, zo als
hi
ce fpooren.
hijj dezelve begreep, onverhinderd na te
dagelijkfchen omgang belangt, zulken , die hem
Wat zijnen dagelijkfehen
gekend hebben, tot boeren zelfs, getuigen, dat hij fpraakzaam, zagtzinnig, gedienfiig
gedienll:ig en zedig, ja, een aangenaam
medegezel was. Indien men de gefprekken uitzondert,
uitzonden, welke
mct zijne gemeenzame vrienden in vertrouwen hielde.
hij ml?t
hieldt f
fprak hij nimmer dan fiigteiijk
[prak
fiigceiijk in de gezelfchappen; nooit
GodJlike
vloekte hij: nimmer fprak hij oneerbiedig van de Godliike
Majefieic. De kinders was hij gewoon tot het vlijtig bijw;o.
Majelleit.
Godsdienstoetfeninge, en tot gehoorzaamgehoorzaam·
nen der openbaare Godsdienstoetfeninge.
:I1ln hunne
vraagdi!
heid aan
bunne Ouderen, aan te fpooren. Dikwijls vraagd~
hij zijne huisgenooten,
huisgenooten , als zij uit de
de. Kerk kwamen, wat zij
toe
tot hunne fiigtinge uit de predikatie onthouden hadden. Ook
ging hij zelf zomtijds ter Kerke, en hoorde met vermaak
een weldoorwrogte redevoering. Wanneer zijne huis waardin ,
haare
welke tot de Lncherfchen
Lucherfcben behoorde, hem eens over oaare
cef Zaligheid ware,
gezinte vraagde, en of zij op den weg ter
kreeg zij tot antwoord, dat h::af
haar Godsdienst goed was, dat
geenen
zij geen
en anderen behoefde te zoeken, noch aan haare Za..
Za~
Godvrugtig en fiil
fiiI levcn
ligheid te twijfelen, indien zij een Goclvrugtig
eeten en drinken, en hadt ook niet
leide. Weinig gaf hij om eeren
hij dag en nagt bezig in
op met geld en goed. Voorts was JJij
zijne geliefkoosde befpîegeJingen.
leefde als een Kluize.
befpiegelingen. en lecfde
agting gegee.
naar, hoewel hij de bezoeken, welke hem uit agring
ven wierden, niet van de hand wees; ook leide hiJ, nu en
dan, Dij
bij Mannen van aanzien een tegenbezoek af, niPt
nift om
zijn vermaak te neernen,
neemen , of met beuzelingen den lijd
tijd te [pil.
fpil.
m1l3r om te fprceken over Stanlzaaken,
Staatzaakcn, waarin hIj
len, maar
hij wel
was. Wanneer
Wantleer hij vermoeid
vcrmoeid was van asnhoudend
a&nhoudenu
ervaren wa~.
d\!llkell cn
hl) bij wijlen zijnen geest in
àt:nlten
en peinzen, verpoosde
v\!rpoosde hIJ
g.:-
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gefprekken met zijne huisgenooten, ook over de geringtte'
geringRebefchouwen van bloedlooze oiertje6
diertjes
onderwerpen, of in het befchollwen
door v\:rgrootglazen,
vergrootglazen, welke hij zelf hadt vervaardigd.
Zommigen
Zommigell hebben zich verwonderd over dit ingetogen lehel
vensgedrag van SPINOSA; doch hij begreep veelligt , dat he'
waare belang der Maatfchappije
Maatrchappije vordert
vordert,~ dat alle hanre
haure leden
een vroom, opregt en maatig teven leiden: en hierom tragtte
ttagtte
hij, door zijn eigen voorbeeld, zijne Medeburgers daartoe
aan te [pooren
fpooren;; hoewel hij tevens zich aan eene in 't oog..
loopende cegenfl:rijdigheid
tegenftrijdigheid fchuldig maakte, door de menfchen
aan
aau te moedigen tot het eeren en dienen van dat Weezen ,
welks beftaan hij, in zijne fchriften, zo kragtig zogt te keer
le
te gaan. Hier uit behoorde SPINOSA zelf dit gevolg getrokken
te hebben, dat het wenschlijk ware, dat het gros der 1lerve.
fl:ervelingen van de waarheid zijner Hellingen
ll:elJingen niet overtuigd wierdt.·
wierdt.,
Ondertusfchen verdient het ingetogen leven van SPlNOSA minverwondering. dan het kwalijk leven der zulken ,
der onze verwondering,
welke voorgeeven het Euangelie te gelooven.
Voor 't overige was hij Van
van een zwakke lichaamsgefleldlichaamsgefieldheid, en zukkelde, over de twintig jaaren, :lan
aan de Teel ing,
aan welke hij, op den .231len
.23fl:en van Januarij des Jaars 1677,
overleede,
overleedt, hebbende den ouderdom bereikt van een weinig
meer dan vierënveertig jaaren.
Van ~PINOSA kan in den eigenlijkfl:en
eigenlijk1l:en zin gezegd worden
dat \lij
bij een Godverlochenaar was; dat wil zeggen,
uggen, hij one:0111:.
kende het beflaan
be1l:alln van een Weezen , dat, van de waereld on.
onderrcheid~n, de bron en oorzaak van alle andere Weezens is.
Zijn grund:1elling
Zelffl:andig.
r.rundftelJing is, dat 'er niet meer dan ééne Zelfftandig.
beftaat, en dat deeze eenige Zelfs!l:andigheid
Zelfsfl:anuigheid begaafd is
heid befl:2at,
met een o:1eindig
o:1t2il1dig getal Eigenfchappen,
F,igenfchappen, onder andere met die
van ui:gebreidheid
h1er van
ui:geb:eidheid en denken.
denkeu. In gevolge hier
V:ln beweerde
hij, dat alle llchaamcn,
lichaamen, welke in het lIeeläl
lIecläl worden gevonden, fleiSts wijzingen zijn van decze Zelf1hmJigheid,
ZeIffhmJi~heid, aange.
merkt als uitgebreid;
ultgeDreid; en dat, bij voorbeelJ,
vcorbeelJ, de Zielen
ZIelen der
menfchen wljzirgen
w11ZÎpgen zijn van deeze Zeimandiclieid,
Zelfllandiclicid, aangemerllt
aangemerl1t
als denl{ende;
d"n1{encle; illvoege
invQege dat God, het noodzaaklijk
noodz:1aklijk en oneiLdig
oneil,dig
volmahkt Wee
Weezen
zen , wd de oorzaak is van alle dingelJ,
ding\!D, di!}
di\}
beilann, maar van
befl:aan,
Vlln dezelve niet ondcrfcheiJen
onucrfcheiJen is. 'Er beo
fia;\t
fta~t
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ftaat niet meer dan één Weezen , dan ééne Natuur; en deeze
Îpblijvende werNatuur brengt in zich zelve, en door eene iflblijvende
king,
king. alles voort wat men fchepzel noemt? Hij is te gelijk
werkdaadig en lijdende, oorzaak en uitwerkzei ; hij brengt
zeI ven is. Eene
niets voort, 'e welk geene wijzing van hem zelven
grondfieJling, bezwaard met de ondraageliikfie en buitellfpoogrondfielling,
rigfte ongerijmdheden. De fnoodheden en gruwelen, welke
de Heidenfche Dichters vermelden wegens Jufliter
fTenu$,
Ju/dte,. en Penur.
zijn niets in vergelijking van bet
het verfchrikkeli)k denkbeeld,
't welk SPINOSA
geeft; althans fchreeven
5PINOSA ons van de Godlleid
Godheid geefe;
de Dichters niet aan hunne Goden toe alle de euveldaaden
eu ihoodheden,
lhoodheden, die 'er gepleegd worden. en alle de zwakheden deazer
deezer waereld. Maar, volgens SPINOSA is 'er geen ander
'e geen
werkend en lijdend Weezen , ten opzigte van alles, 't
natuurlijk of zedelijk kwaad genoemd wordt, dan God.
SPINOiA niet dan bij trappen tot deeZommigen willen, dat SPINOU
hi) geeo
geen Godlochellaar
ze begrippen verviel; dat hij
Godlochenaar was in den
Jaare 1663,
1663. toen hij de BeginzeIs der Wijsbegeerte van CAR.
ChR.
't licht gaf; hij is in dezelve zo regtzinnig in zijne
TESIUS in 'e
begrippen over de Godheid als CARTESIUS zelve; m:lar hij
fprak hier niet volgens zijn gemoed; hij was toen reeds in
{prak
Posthuma
dezelfde gevoelens, voor welke hij in, zijne Opera PosthlltIJ~
te wecten , dat
openlijk uitkwam, re
dnt onze Ziel niets anders dan
eene Wijziging van de Godlijke Zelfllaudigheid
Zelfllaucligheid is. Niet zondCf
ecne
dat het verkeerd begrijpen van
reden heeft men beweerd, dIt
eer;ige grondregels van CARTESIUS
CARTESruS hem op den dwaalweg heeft
heeft:
eer.ige
gehragt.
gebragt. Eenigen zijn van meening, dat het Boek onder den
/Jlitijlii COl1f1antil',
COIJflantil', de jure EcEt:verfierden naam van Lucii /lntiflii
cJefiaflicorum liber jiI1glJ/aris,
fillgu/rlris, in den Jaare 1665, door SPISPI.
tlefiafticorum
NOSA in 't licht gegeeven, een voorlooper geweest is van
Traflatu$ 1';}LO/Og:co
T/uolog;co - Poli/ku..
zijn Trnflatus
Poli/leur. Schoon SPINOSA in dit
werk voornaamlijk tragt te beweeren dat het regt der Geestlijkheid, in 't Wllcreh.Hijke
WaereldHjke cn
en Geestlijkc,
Geestli)kc, ten eellemaale af.
hangt van de Overheid, en dat de Get:stlijken
Geestlijken niets and!fS
anders
rl~1l 't geen hun door de Overheid
Ov-erheid wordt voormogen leeren , (bil
uilen. egter, welke dit fiuk
Huk w,;derlegd
wèderlegd hebben t
gefchreeven; allen,
hebben 'c'I'
bebben
'<:'1' de gronden van OngodisterIj
Ongodisterij in ontdekt; doch•
lJicmand kl:larder
k!:1arder dan JJO!iAN,NES
O!iAN.NES BIUDENBUlW.
BRLDRNJ.llJ!W. lIet
llicmand
II~t is niec
niet zo
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voorgefield , 01"
01"
gCl1l IkliJIC,
k1iJIC, alle de zwaarigheden, in dit werk voorgefièld,
te lUImen, als het ftelzel,
llelzel, in zijne Opera Posthu7l111
Posthuma voorkomi!ncl<;,
komi!ncl,:, gehed om verre te werpen, als zijnde het wanfch2pt:nlle,
rch~p(;'n(le, het ongeriimd(le
ong€riimdi1:e en finjdig!l:e
fl:rJJdigil:e met onze gezonde
he>'rippen,
he"Tippen, dat 'er kan verzonnen worden. SPINOSA,
SPINOSA, de
zw,,:I,'il;)ledell ;,;iJlIer
ûJller c'artdiaanCche
c'artdiaan[che WIjsbegeerte
Wijsbegeerte niet kunnende
zw"alÏ!;lleden
OplÛ5kll.
Oplo5f~n. is tot nog veel ongeloofbaarder ongerijmdheden
O'"C, "pOagen.
0"-('1
" .. nagen.
1\1
'.l! ,"il
\"il dat SPINaSA
:1'11'.'1
SPINOSA in zijn Athe!stisch gevoelen gcflorven
gc1l:orven
is, en dat hij goede V00rzorge
had! gebrUIkt,
v0orzorge hade
gebruIkt, iu gevJlle
gevJlIe hij
mogt wankelen, om
in het la:lll1e
la:l1l1e oogel>blik
oogel,blik in zlJue
zIjne I(evoelens moge
te bel'!'ten dat zijne
zjjne onfiandvawgheld
onfl:andvawghetd rugtbaar wierde,
wierde. Toen
hij
riep hij zijne huiswaardin
huisw:lardin,, en
bij zijn einde voelde naderen, flep
Predii;ant hem in deeverzogt
verZOl't haar om te beletten, cid
ddt geen Predii!aDt
zen fiaae
l1aat kwam zien. Dit deedt bij, gelIjk
gdlJk zijne vrienden
verhaa:d hèbllen, om dut hij zonder twist wilde fterven. cn
verbaa:d
en
vreesde' lot eenige zwakheid
zwakbeid te zuiien
zullen vervallen, in welke hij
iets mag,:
mog,: zeggen.
zeggen, waar uit men iets teil
ten I,udeele
IJadeele zijner WiJS.
VViJsbe&"t;:fte
beg"vte Jl'''gt
JT"'gt bellultèl}.
bellultm. Dat wil zeggen, d;jt
d;;t hIj, met alle
zi!ne
lllOrkerij, bevreesd WC$,
W~5, dat in de waereld
zime fiJOrkerij,
wat'reld zou ver.
ver·
fprc>: IV
dIJt op h'=t !!,e7,l
gewcefprC":
'v ,mien,
Jrden, dut
l;e~rbt
ZiJll gewei!bt van den dood ziJll
r\ hadt
ten ("
(n [waakr
twaakt was, en hij van zIjne
ZIjne gevoelens 3[:tan
a[:ianri
hade
ge k,
~\'1è"rcn "élhu11en)
nn 0p Zijn uherlk
Zijn.
h~l i"'.', .\.,è'·rcn
~'élha11en) dat hl),
hl}, nu
uherlte z\jnde, i()t
bll'5 waard? zo als de,'ze ~,-r(-ed
l()t zijlvIl
ZijlVIl hll'5waard,
5ut-ed fillnut
llllnut 001 lef
Kerke tI! gaan. zeide, ,; na het eindigen der Leerred0,
Leerred~, zo
"~me n, ('m
"~, God w\lde, wederom bij hem te moeren
moeten kk..,m,
om met
fpreken." Doch hij olltlliep
o!1t1liep z3"t<.lljk,
" hem te [preken."
zahtc.lljk, vóór dat
x'ju nl1iswaard
':lj:l ovt:rll)c1cn,
oVt:ril)ècn,
z'j:J
nniswaard weàerkeerde; hebb0nde,
hebbrnde, bij ;:lj1l
nLlll'md,
nLm'md, d~n een Amaerdamlèh'
Amaerclamli::h' GcneeSnlt:CM:.'.,
Gcneesnlt:c~t:.'r, 1<:genwOOf.
l<!gemvoor.
g'è\'" ::est.
:;cst.
dit( g'""
D~ Aarhang~rs ,'an
SPINOSA zr[,,,,elJ,
\'an SPINOSi\
z('[:",elJ, d~t hii,
hij, uit zedigheid,
zijnen :t~!jh
zi.jnen
:t~ljh <Dg niet ll~dr .:iJi1<!11
ziJt1<!11 f!3am he(·"t
he(·'t Wll\.n
Wil' ,IJ lû~tel1 nlJe.
nllezom.
H:'t g.
men. Het
g, tal lijl1er
liJl1Cr leerJ'ngen 1,
I' niet zo ,:,.: ,"()0~,
,-()0~, :lIs zoromi,;cn
wtUen; men vcrdcnkr
mi,,;cn wIUen;
verdcnkr 'cr ook
m·k welllÎ:;,cn
wellli"en van, en ')JJder
')Jlder
dit!
word~n, zIjn 'cr
'er weini
we\nil~f'1J
dit! 'cr van veldagt
veidagt gl.houden
gl.houdcn wonkn,
<jt~
1!f'1J (1t~
:llpe
the z,~ be,irc,'p~n
:tl)ae fchriften doorleczen , en nc"
ncO' minder <he
bqrè"p~n
h\óbh~tl.
niet zeer
hcbh~tJ. Voorts zijn de Grond(h:lliugtn
Grondlh:lliugtn van 01'1l\0"j\
o1'Il\O"j\ 111('t
ge[chll~t om :1l\llk0L1ehrgen
ValS:i:llhCld
lllillkGL1ehrgen te wllIllcn,
wwllcn, oew;;l
oew;Jl lUIase
!laaie va!sellhcld
1
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en ongerijtndheid
ongerijmdheid te zigtbUr
zigtbllir in 't
'c oog loopt om door
do ot dezeitde:t:~
ve verleid te worden. Ten beUuite
beauite moeten wij hier, op heG
en i,
gezag van BAYLE, nog eene bijzonderheid meWen,
melden, te weet
weeten
dat SPINOSA, na dat hij het Joodendom hadt vaarwel gezegd,
gezegd 'i
te Amjlerdam
Amflerdam den Christelijken Godsdienst openlijk omhels..
de, en de Vergaderingen der Doopsgezinden en Remonllran..
een
ten dikwijls bezogt. Ook zoude zekere JARIG
JaRIG JELUS,
JELLU, eed
bijzonder vriend van SPINOSA, van onregtzinnigheid verdagt_
eene Geloofsbelijdenis, ter zjjner verdediginge
aene
verc:\ediginge ~J opgeIleid
opgefield;;
en dezelve vervolgens SI'JNOSA
SPINOSA hebben toegezonden.
toegezonden, Blet
met ver..'
zoek om daar over zijne gedagten te mogen weeten. SPIl'tOSA·
antwoorde~
antwoorde1 dat hij het geCchrift met "ermaak
nrmaak geleezeD,
geleezen, en 'et
niets in gevonden ha4t, dat behoefde veranderd te worden,
worden ..
Deeze Geloofsbelijdenis is in 'e
't Nederduitsdi
Nederduitsch gefchreeven
gefchreeven,t
Algemeen en Chris.
en voert deezen [Ijtel:
tljtel: Be/tjdenis
Bel'jdenis van het A/gemeen
Cltris.

telijk Geloof;
Geloof, begreepen
begr,epen in een Brief aan N. N. door
duor JARIG
JELLES; zij is gedrukt te AmflerdtJm t in den Jaar& 1684.
De fchriften 'Van
\fan SPlNOU.
SPIN'OSA, welke het licht zien, zijn d,
de'
volgende:
Cllrujian.e geometr/ee
geometr/ce devoJgende: Principia
Prlncipia P hilofophi.e
hilofophite Cnrtejiante
monjlrata;
monflrala; Lucil
Lueil Amistil
Ant/stii Conjlllntis,
Conflllntis, de Jure EGc/eJiajli"
Eçe/l'jlafl;..
&orum
Plller;u11I
t:orum "her
/jIJt,. jingularis: Alethopoli
Aletnopoli apud CrwI1n
CtJClltn Ynler/uTII
Pennatum;1 1665;
Theologico - Politicus;
Wer~
Pennatum
i665; Traê1atus
Traflatus Theologieo
Po/itieur; dit Werl6
is door GLAZEMAKER.
overgezet ," onder
ondet dea
GLaZEMAKER. in 'f HolI:mdsch
HolI:llldsch oyergezet
[ijeel
reglzinnige Theologant, of Godgeleerde
Codge/eerde Slaat.
Staalrijtel van De regtzinnige
kunde; ook is dit zelfde Werk in 'e
Fransch vertaald. Eind
Eind..,
't Franseh
...
p(Jslhuma ~
zijne Opera PO$lhllma
lijk verfcheenen in den Jaare 1677 zjjne
waar onder inzO'llderheid
inzonderheid zijne Ethica
Ethiea en Politica,
Politira, als medd
de Brieven 1 de grondregels van zijn Godlochenend t*menael
behelzen. Gelijk nu de fchadelijkheid deezet fchriften bij
veelen in 'E
liep, dus heeft
't oog liep;
beefe ook eelle groote menigte
Schrijvers, met een meer of min gelLlkldgen
gelukltlgen uitOag,
uilflag, de ped
peU
tegen dezelve opgevat.
SPRANG, een Ambagt en l>orp, in l1et
I1et gedeelte vilt! 'tuil
'LuII..
holland.
halland, de Langeflraa1
Langeflraa't genaamd. Het aanmerkeliJk
aanmerkelijk getal
getil
van Huizen, Daar
naar gelange van
vall de uitgefirektbeid
uitge11:rekebeid des Regt,..
Regt..
gebieds, getuigt van de vrugebaarlieid
vrugtbaarl.ieid der landfireeke. Vo}..
Va}..
geos
....
gens opgave in de Lijst der VerpondingelI
Verpondingen,, zouden
zO\Jden 'tt tw...
XXVII. DEEL.
Aa/uau
ho,..
Dnr..
Aiuaaa
ho...
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SPRANGER. (Bt\Rl'HOLOMKUS.},
( BA,R'I.'HOLOMKUS.)"

honderdeenendertig; Huizen {laan.
honderdeenendertig
fia~n. De meeste van. deeze worbelijdets van den Hervormden Godsdienst.
den bewoond door bIllijdets
Van hier ook dat de Kérk
De, Ti)ren
T'Oren is een
kérk vrij ruim is. De
zwaar gebouw, doch met een laag fpitsje
zWaar
fpi(sje gedekt. Niet verre
van het Dorp legt het Huis te 'Sprang,
Sprang, den Ambagtsheere
toebehoor ende.
'
.
SPRANGER, (nAR
Nederlandsch
(BAR TlIOLOM'EUS
THOLOM'EUS ) een vermaard, Neuerlandsch
Kllnstfchilder,
~unstfchilder, van goeden huize, als zijnde de Zoon van een
aanzienlijk Koopman te Antwerpen. Hij leefde in de ZeEtiende Eeuw, ,en overleedt, in het einde van
VlUl dezehrc,
dezelve, of in
het beg.in
begin der 'Zeventiende Eeuwe. De fiemme der Natullre,
NàtllUre.
belfemming, welke ziJn
ziJn' Vader over zijn tijdlijk be.
over de be~emming,
ze'gepraalerrd'e, wees den 'weg
\veg tOt
roep gemaakt hadt, zégepraalende,
tot zijn
'tOt den Koophandelopleidén.
bedrijf. Men wilde hem 'rot
Koophandel opleidèn. Doch
terwijl de Jongeling zi~h
zi~b in de Rekenkunst trioe1t
nioe~t oeffenen,
oelfenen,
za,g men meniglDa~len
menigma~len hem' zijne' Cijferboeken met krijt befé~i1tleren.
'Dit 'w!er,dt
fc~iltleren.Dit
'w;erftt bij
bi) déti',Vader
dén"yacler ópgemerkt,
ópge~erkt, 'en
'eti bewoog
del1zelven;
~attJûre te volgen.
v'olgen. Hierom be.'
be-"
denzelven ; óè leiding' der ~atuure
lleèdJe hij zijnen ioon tili"eehèfi
fieèdJe
bli'eelJèfi Schilder van zîjne
zijne kennisfe.
Binnen
Binll~n korren tijd maákte
maàkte hIj
hîj bbr"
M~r" zeer' aanzienlijke vorderih.
vorderitt.
gen:"
vlijtlg in'
in dè'
d~ 'VcrdiêhtzelVerdiéhtzelgen: ' lntusfchen oeWende'
oelfende' hij iich vlijtig
Kunde 'der
"der aloude Ifeidenen,
Heidenen, om alzo zijnen geest te verrij.
kên' 111~t'
kén'
11'!~t" ~enk6èelden:
~enkbèelden: welke hij ver~olgells, in zijnè meestermeester·
lljke 'täfere~rei\
"täfere~(en;'
;' uitdrukte.' Naa een gêruimen
g~ruimen tIJd
tIJ.} oelfenens
lijke
in zijife"gëboorrefiad,'
deeàt liij'
Hij'eenen
zijlie" geboottellad" deeot
eenen keer' na Frankrijk, al.
al..
waitf' hij, cenig.en'
waáf'
cenj~en' tijd, bij den Hoffchilit).'
HoffchiLitl' 'der Koninginne
l\1o'eder~'
Mo'eder
~' ondérwfjs genoot: Van daar begaf hij zich na Mi.
laan. Een dans van' Tovènnaren,
eene vrugt van 'zijne eig,ene
Tuvennaren, eelle
eigene
uitvil1Ûing', brägt
in kennis met den I\:ardimtal
Kardinaal 'VAN
uirviooing',
brágt hem aldaar in'
FARNllSE
te
F
ARNP.SE.•." ' Deeze fiekle'
nekJe' hem te" werk, om zijn Kaneel te
Caprat (JIn
oln te hefchllderen.
hefchudere!J. en boodt hem vervOlgeus
vervólgens Paufe
PlUS D'
• V !Jan,
lIan. die hc'm ilJsgelijks
insgelijks te werk fielde, en in
D· N 'V
zijn Paleis Be
Beh'ede"e
!t'ede.'e efn
e~n -vel
'vel bfijf gat:
gaf. Onder 'de
de fiukken,
nukken.
welke hij hIer
hier vervaardigde, bewond~rde
bewondt!rde men inzonaerheid
1ding van het Lànrfie
cene 'itfbt'e
'nfbE'e1ding
La:ufie' Oordeel, op ecne
eelle Koperell
Kopcrell
eene
plaat van zès
zés \UetjO'l
\'uetj:l) în
În liet vierkant,
vîerkant. Men ziet In
lil het Stuk
niet minder,
minder. dan vijfhonderd, men!èhentromGn,
men!i;hemromGn. '.lUcn
allen van,
van,.,el.
el.
kander
kaDdel'

SPRANGEn.;~ (aAlt.
(aAItTHOLOM:ÈUS)
TftoLÖMËUS) ent.
SP:R.Al'JGttt

So;
SC;

kan der nlllluwkeurfg
naauwkeurig onder(cbelden.
onder('cheiden. Nat's
N'aá's Pausfen overîijden,
overÏijden,
Ifallder
teil
wierde het fchilderfiuk
fchilderrtuk bij het graf van zijne Heiligheid ten
toon gehangen. Daarenboven fchilderde hij verfcheiden Ker~..
'en Altaarllukken.
Pauîe, oot
ont..
Altaarfiukken. Naa den dood van gemelden Pau(e.
MAXIMILIAa'N DR
H onzen Kunstfc'lIlder
boodt de Keizer IIMXIMILIM'N
DE 11
Kunstfcl'1I1der nll
na
Faizanten...
Weenen. Hier fchilderde hij, iu het 'zo genaamde Faizanten
hof, ver(cheiden gebeuneoisfun
gebeurrenisfun uit de Gefchiedenis van bec
het
RU~\>LF 1 0pv01ger
opvo'ger van
va1l
ZaJigmaakers. Keizer RV~9Lr
Lijden des Zaligmaakers.
M'1HM1LIAlIN "1 hielde onzen SPRANGER
M'lUM1LIA4N
SPRANGEll insgelijks in dienst. De
fc!lIkking der
dét' Praalboogen
Praalboogen;1 dienende ter verheerfijkinge'
verheerUjkinge tiet
der
fcll1kking
,fiaareli]ke intrede van dèn
dén nieuwen 'I\eizer .te Weenen,
Ween en 1 wi_
wajf
.fiaareliJke
eerlte werk,
wer~. ft geen hij, 'in zijnen nieuwen dienst,
dienst f vol.
volbet eerf1e
naijverig was 1WDOLF
Stukken f welke
voerde. Zo naiJv~rig
RUDOLF op de StuKken
SPRANGER, van tijd toC
tot tijd, vopr
vo.or''hem'
hern . vervaardlgde',
vervaardigde', dac
dat hij,
hij 'I
Sl'R4NGER,
'vóor anderen te fçhild,eren,
om hem de gelegenheid, om ook '"óot
fçhild~en,
beneemen, zijnen
tijnen Hof(childër,
Hof(childer, 'Op
op alle zijne reizen
reizeiJ 1
'mede..
te beneemen.
~ Ïllede
-,
f
'
"
.....
5PRANGER: f in
In den Jat/re'
Jaàre' J Sf{z,
voerde. Diensvolgens verzeide SPRANGER
sg!i,
1te,r flof
Bof na duglburg.
Rijksd.tg gehouden
l1e,r
dugçburg. toen
wen a,l<iaar
aJc1aar een Rijksdqg
in 's Keilers
gevolg 'I til'
1'111
ziCh, in's
KeiLers gevolg"
wierdr. Naderhand bega( hij zich,
Praat!;, alwaar' hem:
I!:tnge~
Praaf!;,
hem een I verblijf in het Paleis wierde" mnge
weezen. llelialven
Behalven alltlzienJtjke
a:tnzienlljke ger'chenken,
gefchenken. vereerde hènr
bem Met
frief
wee2en.
zijtJe Keizerltjke
Keizerl1jke Majefteit
Majeffeit lIIet
EdelJl1an~ Ou
Ou~..
zline
met den titel van EdetJllan;
eindeiiik 11 tij,.
fijt!
derdom en lichaamszwakheid bewoogen' hem
ITem 1 eindeiljk
61nffag te
re verzoeken. Hlj'
Hij' verkreeg ,het
het f en deedt een!
eene- teize'
«'"tUag
reitEr
daar te Praag
p,.~ag Zijnde
zijnde wedergekeerd,
wederg~ieerd,
na zijn Vaderland. Van dlHlr
nag eenigen tijd, en overleerlt, eindelijk, ia
leefde hij 'er nog
ouderdom.
hdogen ouderoom,
Zie VIIUfA
V! Rl\l1 A NJ'JER:
N 1'1 E D:...
<t

•
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SPRAN'KHurZEN. (molilwus)
(VIONYSfUS) In de gevaarlijke Kerktwisrea
KerktwIsren ,f
SnAN'KHVrZEN.
'Welke
de r voorgaande Eeuwe, ons Vader:
Vader~
'Welke,1 in den aanvang der
land beroerden, was deeze het
bet voorwerp van eene
eelle foon van
vatJ
\'ervolginge, niet ter oorzaake van ollreglzinnigheld
onreglzinnigheld van
.ervolgioge,
val1 begrippen ~ maar uit e~n
e"n begmzel van Kerkelijke heerschzut:hr~
heerschzut:hr.
glippen
Want
-hll frondt
noodt in de begrippen der Contrafl·ml)!JllrJmen
ell
Wailt "hll
Cootrarl."molJfirJmen'1<$ el]
limit, volgens bet
het getUIgenIs
Du, du:clu,
bath.
getulgeOJs der Kla~fis van Do,
di "ek!, hel
woord Gods zuiver en fiigtehjk
Sai>ramenftigtelI)k gepredikt, en de Sakramen.z
3el
Aaaaaaa ~
Iell

4

:08
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SPRANKHUlZl!.N. (DIONYSIUS)
SPRANKHUlztN.
(DIONYSlUS)

ten volgens de infieJling
inftelling van CHRISTUS bediend.
bediend, zonder ooit
ooi!
Ban iemand ergernis of aanfioot te geeven. Daarenboven waS
aan
hii geleerd en welbegaafd tot het waarneemen van het werk
NiettegenlIaande dit alles, wierdt hij van
der bedieninge. NiettegeulIaande
Leeraarampt te Haarlem, in die ongelukkige tijden
zijn Leenlarampt
tijden.~
afgezet. Zie hier daar
daat van de reden. Naa alvoorens te Asperen en te Pletershoek
PIetershoek den predikdienst te hebben waargenomen, wierdt
wierde SPRANKI1uIZEN,
SPRANKIWIZEN. in den naazomer des Jaars
1615,
"1615, te Haarlem beroepen. Deeze beroeping was gefchied
Kerkenordening van den Jaare 1591,.
1591.' bij welke,
welke ~
volgens de Kerkenordenin~
naar het oordeel
zommlge GeestIiJken,
Geestlijken, 'aatr
'aatÏ de Waereldoord~l van zommige
lijke Overheid te veel regts en gezags, in het verkiezen vaa
vau
Leeràaren
Leer/iaren en verdere Leden van den Kerkenraad, wierdt
wierde afgetlaan.
gefiam. Hij wierdt in zijnen Dienst bevestigd. en deedt zijne
Intreerede, zonder dat iemand zich daar tegen verzette. Doch
het leedt niet lang, of 'de Kerkleeraar .-\DRlAAN
~DRIAAN JAKOBSZ TETRonE,
RODE, gel1erkt
gea~rkt met zeven Ouderlingen.
Ouderlingen, en
eu vervolgens ook
111et
Predikant" ITANIEI.
D'E SOUTKR,
met den Predikant'
UANIEJ. DE
SOUTER, t09l:láe
t09~áe ~ijn misnoegen over dit beroep. Zij weigerden met hem te dienen. Zij
verklaarden 'er zich tegen dat in de Vergadering des Kerkenfiem gevraagd' wierde.
raads zijne !lem
wierdt. Zij gingen
gingeu nog verder.verder.~
Niet alleen
aneen weigerden zij zelve hem te hooren
ho~)ren prediken, maar
m<lat
liepen ook rond bii
bij de LedeR der Gemeente, om hen te beweegen uit du
~P~ANKHUIZEN het
dt\ Kerk te blijven, wanneer &PRANKHUIZEN
woord moest voeren. Hij ionde
lionde met, verfpreidden ze allerwege.
,,00" een Pretlilra/lt
Predikant·-erkend
erkend s maar 'Noest
moest gemljrl
geln/jr! 'Ulor.
wor._
wege t viHJr
tien.
vaN t-gieren
I-gieren wal
jen. als
ols een huurling, een loope".,
loope,., die vall
was
ingeko01nen. Men
ingekoomen.
MeR vonde 'er zelf eenigen onder den Kerkenraad, welke voorgaven, zwaarigheid te maaken, als SPRANKBUIZE.N
en , de Tafel des Heeren
BUIZEN het Avondmaal moest uitdeel
uitdeelen,
te bedienen, en daarom ondlag
omOag van hunnen dien!,
diel1S.t verzogtCI1.
verzogten,
De Wethouderfchap bewilligde in
În hun verzoek, en deedt andere Ouderlingen en Diakenen, doch insgelijks volgens dezelfde Kerkenordening, in de plaats (tellen.
fiellen. Dit, intusfchen,
in fiede van het
bet twistvuur te blus[chen,
blusfchen, deedt het, eerlang,
veel heviger branden. De Predikant ADRIAAN JAKOBSZ TET_
RODE verkla3rde
lWDE
verkla~rde,~ kort daar op, zich bezwaard te gcvoeÎen.
ln dien toc{lllnd
toelland van "aak on • h~t
in
bet Heilig Avondmaal
Á vondmaal te bedie-

llea.
nea.

SPRANKHUIZEN.
SPRANK
HUIZEN. (DIONVSIUS)
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2len, als zijnde hetzelve, onder andere,
andere. een teken en onderJlen,
-dat de 'Verzoe'V~rzoe
pand van broederlijke liefde en eenigheid, en -tlat
J1ing
de nieuning moest voorafgaan. Doch de sndere
Rndere Leeraars en denieu·
we leden van den Kerkenraad waren van veriland,
verfiand, dat hij
zeI ve den twist maakte.
maakte, en dat zij, van hunnen kant, geDoeg deeden tot den vrede: waarom zi j beOooten, met het
Avondmaal voort te gaan. Doch toen nu de
houden van het Avondmawl
InfteUing wierdt
gevie-rd, ondervondt men eene ergerwierde gevierd,
gewijde InlteUing
Ii.jke proeve van de kragt van opftookende
opfiookende redenen op het
liike
2anhang badden
hadden de Kel'kieeraar.
Kerk1eeraar.
gros des volks. Zo talrijken aanhang
T'ETRODE en DE SOUTER, nevens de misnoegde Ouderlingen
TETROD!!
aan hunnen fnoer weeten te trekken, dat, van de drieduizend
H,itlilem waren, weinig
Ledemaaten , welke toen binnen H.uJI/em
meer dan vijfhonderd ten Avondmaal verfcheenen. Het misnoegen, tegen SPRANKIfVIZEN
al1cugskens, wt
SPRANKHVIZEN opgevat, Ooeg, al1ellgskens,
andere Leeraars over: men liet openlijk van zich gaan, dat
,(I/wie
holp "nderriru/rkl'n. Zo
,a/wie hen ging hooren, de /{erk ho/p
boog liep eindelijk
eindelIjk de twist, dat 6PRANKHl'IZEN,
van
6PRANliHt'IZEN, Zijnde vlln
rande
een zagtzinnigen aart en genegen tot den vr:de, te raade
wierdt, Voor zijne
zijlle tegenftreevers
tegenfireevers te wijken, 't!n
t!n ontllag
ontOag van
wierde,
<iiepsc te verzoeken, en zich, tegen de 3angewreevene
aangewreevene
Zijnen diepst
z1jnen
!en.
laMeringen • in eene gedrukre Verdeediging te verantwoo r len.
onrtlag fl:aagde hij niet naar zijrir
zijne w IJsel};
nsclt;
In zijn aanzoek om ondlag
Wethouderfehap, bij welke hij niet onaangenaam was,
de Wethouderfchap,
16/8,
I 8, wanneer hij,
bij,
hieldt hem in dienst, tOt In den Jaare 16
NoordhollandCehe Sijnode, 't welk in de maand
door het Noordhollandfche
vergaderd. in zijnen
Oél:ober diens jaars te EnHuizen was vergaderd,
Oétober
dienst gefchorst wierdt. Het Sijnode naameJijk.
naameJijk, de thans aan~
genomene begrippen, aangaande het Kerkelijk belluo
belluu r , geheel.
lijk zijnde toegedaan, was van oordeel, dat SPRANKflUIZEN,
SPRANKHUIZEN ,
volgens de Kerkenorde van den Joare
Jaare 1591, te Haart"",
Haorll'm be.
roepen zijnde, buiten wettelijke orde aldaar was ingekoomen;
iogekoomeo;
dat derhalven de dienst der Kerke te Haarlem
d3t
HfJfJriem vorderde.
lUgting aldall{"
aldal!{"
dewijl men bevondt dat hij niet la11ger met fiigting
ongeneezelijke ver_
zoude kunnen blijven, uit hoofde van de ongeneezelilke
ver.
eerlijklle wijze,
vreemdinge der gemoederen, dat hij op de eerJijklte
gevoegelijkITe middelen, naa
naB voorgalillde
voorgallIlde verzoe.
en door de gevoegelljkfle
nin~ met de Kerk, verplaatst wierdt, wanr
waar to~
tol! men hem

Aaaaaaa:;
Anaaaoa:;
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~PRANgHUIZEN. (DIONYSruS}
(DIONYSIVS)
SPRANgHUIZ'EN.
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~ude bevorderen I re
te meer,
be[chuldi.
meer. dewijl men, uit alle bc[chuldi.

gingen. tegen bem
bern ingebragt. niet hadt kunnen verneem en ,
gwgen.
andere begrippen.
dat bij jn eenig punt der Leere fiondt
Hondt in ,andere
dan de Hervormde Kerk bier te Lande voedde. Seden
Sedert wi,rdt
witrdt
~PR4r-tJ!:HOlZll.N na Woudrichem. en van daar, verlololgens,
vervolgens, na
J!lR4r-tJ!:HOlZll.N
/)eJjI beroepen, alwaar hij 7;ijne
~ijne dagen eindigde.
l)eJfr
SpailNKHUJ7;EN was een man van vredelievenden inborst
inborst,~ en
en
SpaANKHUIZEN
,:ou,
~ou • indIen
indien veelen,
veeJen , nevens hem
bem de ContraremonO:rantrch6
CoDtraremon(lrantfche
leerbegrippen roegeüllan.
roegellllBn, even eens gezind geweest waren.
Iwist en fcheuringe in de Kerk voorkoomen hebben. Wij
veel twist
\Vij
Plagen
~ogen dit afleiden uit eenige uitdrukkingen in de VoorredQ
Voorrede
voor aÎ)ne
ziJDe Ju/ltjien/ie
Ju/llfteatie of Verdeediging. Om's
Om 's Mans naage·
fiot
dagtenisre regt te doen, zullen wij daar van iets uit het Ilot
dagtenisfe
droevIge lJandel!"
fchri]ft hij, " is "
aanhaalen, ,. 0 droevl/.(e
handel!" dus fchri)ft
onfe gemeene vyan..
.' niet een ellendig fpeél:akel.
fpefrakel, dat wy, die onre
"u den buiten en binnen 's landts gelykelyk behoorden 't hoofd
onfe plicht in deren naelaeten,
naclaeten, om elkanderen
" te bieden. ouCe
,. op 't
'c lyf te vallen. d'een
ct'een den anderen {laende , ja gelyk
getllk het
ver41aende: even eens alsof
,. emde, ducht ik. fal uitwyren, ver/laende:
,.
geworden.
" onfe Kerk het leger der Medianiten
Medianitell gelyk waer geworden,
m 't
'( welk een iegelyks fwaerdt tegen den anderen was,
"" JO
" Is 't niee j/nnmerlyk
j8tnmerlyk dat wy aldus een fpot fullen
Cullen worden
vat;l onfe
onCe vyanden. ja van alle de werelt?
werele? eenen iegelyken
"" vau
i~gelyken
,. den mond open doende om voortaen te feggen.
feggen, Sie!
Siet d@
dll
,.
" Contraremonfiramen
CODiraremonfiramen felfs fyn twistig tegens elkander en •
a'een Wl den anderen niet lyden,
"n d'een
Iyden, Ja onre
onfe eige Heeren
,. en Ov~rheden fullen daer door geen kleen nadenken op
"~, ons
OI1S krygen,
kryg-cn, en aldus bel1uiten:
beO uiten : Hoe fou men van defe
dere
verwach",
p, lUIden,
lUiden. d{e
dle fo hardtnekkig fyn, iet goedts konnen verwach"
IJ ten'l
ten'? Sy konnen niet oVt!reenkomen
ov~reenkomen met elkanderen , hoe
,.
~. [ouden fe dan konnen overeenkomen en verdraegen met
;'
,. hunne partye. wanneer men hun eene Synode vergunde?
S'f
[OUden den wagen
SIJ fou,den
wagt!n voon
voort op 't hollen brengen. ,. Al!~
All~
dere. en ml'er andere
andt::re dingen fullen buiten twyffel
twyiIel ons ndC",. defe.
~ geroe.pen
minfl:en naegeda.cht worden.
word~n. l1aende di~
tIt
geroe.pen,t of ttn
ten minften
liJ QPS
pps lçbr~l,
lçbrp;el, ~n nochtans
noch lans foo bitter dispLIir,"
displIir,"
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~. BRIIPJDl',
BRAPlDT,

Hifi. der Rrjormatie.
Rrformatie.
Sl'vrç,
Sl'Yl\:,

SPYK, (Nedereintle
(Nederein(Je 'Vt1n)
S{5YKENIS, en~.
'Vlm) SPYKENIS,

_JU
_......iu

SPYK, (Nedereinde vi'ln)
vlm) eene Hoogé
HOdgé Hèerlijkheid in ZuidluidSPYK,
Leen ~ dáár
Lee,'dam, zijnde een Leen,
d:îá'r
holland, ten Westen van Lee,-dam,
ondernoorig. Volgens zommigèn
zommigf!n Zou bet
het Ambägt nièt meer
aan onderhoorig.
uirgelhektheids dan tweehonderrlvijftig
tweehonderd vijftig Morgens beOáan.
benáan. ftèt
uitgeltrektheids
flèt
getal der Huizen is zeer gering. Het Dorp is klein,
klein~ eh in':
gevolge daar van ooit de Kei k, die zeer bevallig midden
ttaat, van 't welk dit Ambagt rijklijk is voorziën
geboomte !taat.
vOOrziën ~
aangenaal1len en vei"niaaklijve'rnfiiaklijen 't geen hetzelve tot een zeer aangenaalllen
ken oord maakt.

in

SPyItENiS, te zamen met Brab,'lnt ééne Ambagrsheerlijkheid;
ge:.
in het gedeelte van Zqldholland, het Land van Putten ie!.
naatnd, doeh in de Lijst der Verpondingen van elkander
elkati"der on.
naamd,
derfcheidetr. Spijkmis flaat aldaar voor ruim duizend en drié.
drièdecfcheideh.
ëndertig Gemeten, Brabant voor iets meer dáo
achthondérd.
din àchthondérd.
aangerekend. Te zamen
zamen..bevatten
bevatten zij eeu
een
twintig Gemeten aangetekend.
getal van ongeveer- honderdvijftig Huizen. Het Dorp SpijJeéren ZtJidwesten
ZiJidwesten van de Maaze. Behalven
Déhalven dè Hernis legt ten
men, nu omtl'ent
omtrent veertig jaaren gevormde Gemeente, hadt men.
Doopsgezindert.
leeden , ook ald2at
aldaar eene Vergadering van DoopsgezindetT.
ze is thans geheel verdweenen,
verdween en , en,
Doch dee
deeze
er;, ZG
zo veel wij
weeren , geen enkel lid meer daar van in leeven.
Jeeven.
weeten
STAD AAN 'T lfaRINGVLIET,
HaRINGVLIET , eene Amba)ttsheerJijkheid
STi\D
Ambagtshèerlijkheid en
DorP,
DorP. in het Land van Puiten, aan het Water het Haring,'liet. "VVILLEMINi\
'WILLEMINA Vi\N
VAN BRONKHORST,
BIWNKHORST, J7,-ouwe
"liet.
J7rouwe "an
van Nijenrode,
I SZ7, deeze laud1l:reek bedijken, welker
deedt, in den Jaare 1527,
uitgebreidheid wij op ruim achthonderdvierënzestig Morgens
begroot vinden. Het getal der Huizen, naar gelaoge
gelalJge van de
uitgeftrektheid
hét
uitge11:rektheid van den grond, is vrij aanmerkelijk. In het
Dorp telt men 'er ruim honderd, zommige van welke geen
ongevallig voorkoomen hebben. De Kerk is niet groot.
doch net gebouwd, en pronkt met een klein Torentje. Bij
de Kaai fraae
tmat een vierkant Gebouw, de Redoute gehaamd.
genaamd.
In tijden van Oorlog dient het tot een Wagthuis,
Wagthuis. waar in de
vrugtbaar. in
burgers de wagt houden. Het Ambagt is zeer vrngtbaar,
allerlei Veldgewasfen , met naame oo_k in Ajuin eu ,Aardakkers.
Aardakkers.
hoofdneering.
Doch de Meeplanterij is 'er de boofdneering.
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STADHOUDER. Zonder ons in te luten
laaten tot een onuerzoek
onderzoek
wegens den oorfprong èer
der Stadhouderlijke waardigheid, en
de veranderingen, van tijd tot tijd, in de uitoeJr<!ning
uitoeff<!ning van
dezelve voorgevallen,
OIlS hier tot eene beknopbeknop.
yoorgevallen, bepaalen wij ons
le opgave vnn dit hoogaanzlenli]k Ampt, zo als
nis hetzelve,
Staatliwijze, bij de verheffing van Prinfe WILLEM KAREL HEN·
:ïtaat$wijze,
HENRIK FRISO vastgefteld,
zedert op des
zelfs Zoon, den tete·
vastgefield , en zeden
deszelfs
genwQordigen
genWQordigen Stadhouder, is overgegaan. Eerst zullen wij
van 't Stadhouderlijk gezag in 't algemeen fpreeken, zo als
het.
het _ ginds en elders, in den Jaare 1747.
1747, wlerdt vastgefield,
vastgefteld,
pm vervolgens te treeden in bijzonderheden.
bijzonderheden, die voornaameIijk de Provincie Hollantl
lijk
Holland ten voorwerpe zullen hebben.
In Ge/derlatlll
Gelderland verkreeg de Stadhouder het regt van Magi.
(traatsbeftel/ing,
tlraatsbefielling, en van het ftellen
fiellen van Gemeensliedell,
Gemeensliedeu, mids.
vin 't begeeven van de voornallmfte
voornallmfie Ampten en Com·
Com.
gaders van
misfien. zO!lder eenige voorafgaande benoeming. De bem.fing
beflisfing
der gefchillen onder de Leden wierdt aan
lIan hem verbleeven.
In
der
ln Utrecht wierdt de verkiezing van het Eerfie Lid del
Staaten aan
lIan den Stadhouder gelleld, als mede het befchrijven
van nieuwe Leden in het Tweede Lid. In de Steden :zou
;zou hij
de jaarJijkfche
jaarlijkfche Magiftraat
Magifiraat kiezen uit eene Nominatie van een
dubbel getal,
getal. en de aanbJiivende
aanbliivende Vroedfchappen, jaarlijks,
outflaan. Het aangeheel of ten d~ele mogen continueeren of omflaan.
fiellen
ftellen van Hoofdofficieren en andere
IIndere voornaame Amptenaaren,
cok van
ook
vin den Secretaris van Staat, wierdt aan hem afgefiaan,
Beneficiën. De
als ook het begeeven van veele Kerkelijke lleneficièn.
J\.fgevaardigdtn
KolJegien mogt hij aan
ge.
J\,fgevaardigdtn in de Generaliteits
Generaliteks Kollegien
aange·
llaaID
da.ar van reden te
JI:1am of onaangpnaam verldaaren,
verklaaren, zonder daar
t~
geeven. Ook wierde de beflisfing
be!li;;fing van gefchillen onder de
Leden san
lIan hem g-efieJd.
gell:eJd. Hoewel in Overijsfel de Gemeens,.
Gemeens~
lieden het regt hebben om hun eigen getal vol te maaken, en
de
rle jaarlijkfche Magiftraaten
Maginraaten te verkiezen, bekwam de Stad.
houder, Bogthans,
Mgthllns, het regt van goed- of afkeuring van Ge_
meenslieden en Magiftr:uuen,
Magi!l:raaren, en, indien hij ze afkeurde, om
lfleenslieden
anderen in de plaats te {lellen.
fiellen. Ook hier zou
zuu hij de voor.
Jlaaml1e
J1aaml1e Ampten bel!:eeven,
begeeven. zonder voorafgaan ie
~e Nominatie,
tloch de buitenlandfche Commisfien
.loch
Commisflen cn het Griffièrfchap
Griffic:rfchap del'
der
~aateQ ~ uit een Viertal, door de Stuten
Staaten te benoemen,
$aaçetl
benoemell, ver·
ver-

val..
vltl
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vallen. Wijders zou ook hier de beOisfing
bcOisfing der gefchillen
ge[chillen aan
vAllen.
l~m floao.
aaan. 10
ln de twee e.erstgemelde
eerstgemelde Provincien wierdt hij
hem
Prefident der Edelen erkend. In Fnes/a,,,J
FrteJ/allrJ
voor Hoofd of Preiident
tus..
hekwam de Stadhouder het regt van dccifie, in gelèhillen tuSfçhen de vier Leden van Stll3t;
Staat; vports
voorts het begeevtn
begeev~n van aHe
alte
fehen
.Militaire ampten, het regt om de Magillralltell
lVIagifira:lten in de Steden
Militaire
~n te ftellen,
llellen, ze~f
zeJf In
in de zulken ,• die haare
hnare vrije be(t~lhng
beftellmg
un
pJagten te hebben; VoortS
voortS het regt Om
om een geheel nieuw Re..
plagten
Stadhuuglement van Regeeringe in te voeren, waar bIj den Stadhvu.
deren. in 't vervolg, gto.ote
Voorregren wierden opgedraaderen,
groote Voorregten
gen; onder andere, het regt om Grietmannen te verkil:zen
verkiezen
\lit eene Nominatie.
Nominade. en om.
gevalle van gefi:hil
gefchil over d.
de
om, in gevaJle
eenigen uit den Lande te bebevoegdheid der benoemden, eeoigen
noemen, om dat gefchil te beflisf~n;
beflisfen; voorts het regt om de
cle
het Regtsgebied , tusfchen het
Ste.
gefchillen over bet
bet Hof en de Steden af te doen, en om het Reglement uit te leggen, indien
qntllondt. In de Provincie Cl
Cloningen
~ningen
daar over twijfeling QIIlftondt.
bekwam hij het regt om de verkooren
verkoorcn Burgemeesters, Raad
in 't laatlle
en Gezworenen goed- of af te !,euren,
keuren, en, iu
laatfte ge~
licluillm der burgerije, anderen in de plaats te
val, uit het lichaam
frellen; voorts,
voortS, bet regt om zonder Nominatie alle de Leden
1J:ellen;
verkiezen vnn
van een bopg
hoog Provinciaal Geregtshof, door den
te verki~zel)
wijders het regt van Pardon, van de
de"..
Stadhouder opgerigt; wjJd~rs
der''gefcbIlIen
gefchillep onder de Leden en
en Kvllegien; de begeeclfje der
çrfie
alle hooge Polltijke
Politijke en Militaire Ampten, ook dat
ving van :llie
blllnen- en
Gouvernenr der Stad; de goedkeuring van blDnenvan Gouverneur
ell
\JuitenlandCche Commisfien;
CommisGen ; het Oppcrhoutvesterfchap
OpperhoutvesterCchap in een
\>uÎtenlandfche
}agtgerlgt; en eindelijk het regt.
reSt, om,
CIm, des 1Ioods,
nieuw }agtgerlgc;
noods, het
veJklaareq. Van we,en
wegen
Reglement van Regeeringe nader te ve.tklaareq.
Staatell wierdt WILLRM
WILLEM DE IV niet flegts Kap!.
Kapi.
de Algemeene Staaten
en Zeemagt
tein en Admiraal Generaal over de Land- cn
Zecmagt van den
galltCchen Staat, maar ook Stadhouder en
eo KapiteIn
gantfcb4!n
Kapitein --Gener;}aI
Gener:!al
WestIndifche
over alle de Generaliteits Landen. De 005t- en Wesundifche
MaatCchappijen benoemden hem tot haaren Opper - Direaeur.
Diretteur.
Maatfchappijen
uortS zijn alle deeze waardigheden,
waardighe(1en, uitgezonderd
laatfie.
V vorts
uirgezonderd de laadie.
ertltjk verklaard.
manne:hjke l1aakoomelingfchap
l1aakoomelingCchap
ertlljk
verklaard, niet alleen in de mannf:hjke
IV,
vrouwelijke Unie.
van Prlllfe
Prllltè WILLEM DEN 1
V, mal.r
ma:..r ook in de vrouweliJke
~nie.
9mftemeuis van mal1nelI]K
mannelIjk oir.
biJ 9ntfientenia
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Op dit algemeen berigt wegens
Wegens de Stadhouderlijke waardig~
waardigbeid,
wij nu baten volgen eene mel!r
heid, zullen wIj
ml'~r bijzondere be~
bel'llalde
l'-aalde opgave, waar in wij ons voornaamelljk tot de Provin.
voege , nogthans , dat het
cie H OIlf11ld
ollatld zullen bepaalen;
bepaalell; in dier
diervóege,
reeds gezegde, aangaande de andere Provincien, hier en daar
eenige nadere ophelderingen zal ontvangen.
Onder
Ondcr de pligten des Stadhouders bekleedt eene voornaa1Î1e
voornaathe
plaats, zijne gehoudenheid om ",. de Hoogheid, Gèregtigheid.
Gèregtighcid,
" Privi1egien en Welvaaren vlin den Lande, Leden, Steden
" en Ingezeetenen van dien,
dicn, voor te fhal1,
aaan, te vorderen en
JO
" te bewaaren." Diensvolgens is hij verplig,t
verplitt Jf om 's Lands
Stáaten,, de hooge Overigheid des Lands, in hUilne
Staaten
hufine lioogc
hooge
Voorregten , die hen van alle andere Ingèzectenen
IngèZèetenell onderfcheionderfchei.
den, te laaten
laaren onverkort,
onverkort. en niet te gedoogen dat daar op
-ecnige inhreuk
'ecnige
inbreuk gemaakt warde.
worde. Het fraan
fiaan na de SouvereiniSouvereini.
vcrpligting regelrecht aanloopen. Voorts
teit zou tegen deeze verpligting
moet hij zorgen voor het behoud en de vermeerdering vair
van
den Koophandel, Scheepvaart, Fabrljken
Fabl'ijken én Neer1ngen
Neet1ngen der
welvaaren. Hij
Landzaaten. de eigenlijke bronnen van hun welv:l.:ll'en.
('J"Cre~
moet belijderis doen en een Voorfiander
Voorf1ander zijn van den ('..erefarm 'erden Godsdienst.
Godsdienst, zo als dezelve, in het Nationaale
Sijnode ti! DOI"d/wht,
DOI'dre"ht, in de Jaaren 1618 en 1619. is v3ntgevastge.
field; 't geen, egter, niet onbefiaanbaar
onbef1aanbaar is met het dulden
en draagcn
draagen ook van andere Christen Gezintheden, maar alleenalleen"
lijk fchijnt
rchijnt in te fluiten,
Ouiten, zorge te draagen, dat de oeffening
van den Gereformeerden Godsdienst op geenerhande wijzé
gefloord
ge(l:oord of belet worde,
worde. m~ar onbelemmerd en ongehinderd
voortga:!;
voortgaa; zonder dar,
dat, evenwel, eene meer onmiddelijke bemoeijll1g met den inwendigen fraat der Hervormde Gemeenten
moeijlllg
of van derzelven Leeraaren , hier mede onder betrokken kan
gerekend worden. De Stadhouder, volgens zijne Commisfie
Cûmmi,fie
aän elk l"egt
dIJen administreeren,
verbonden, (Jön
f'egt en juflitie te doen
nCtólUt gemeenlijk, bij zijne aan!1:elJing,
net:lUt
aanfrelling, zitting in den Raad
R.aad
van den Hove, alwaar
al waar hij de eerfre
eerfie plaats bekleedt,
bekleedt. wordende voorts
V00rts zijn naam gefield aan het hoofd der Plakaaten cn
Publlkatien,
Publtk~tien, welke het Hof van Ju!1:itie
Jufiitie uitgeefc. In deeze
hoedalil,;heid
hoedanJ2,heid heeft de Stadhonder
Stadhouder het regt om
OUl gratie, remis.
llc,
jh, pardon en abolitie van misàaad
misdaad te verleellen,
verleeuen, doch onder
deezc
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~€ze uirc'rukkelijke
uitèrukkelijke bepaalingen: hij moet daar toe
roe het aàvis
advis
&ne
'Val!
inneeruen; de Brieven, daar toe
roe verleend, moevan het Hof inlleenten;
behoorl-ijk geinterineerd of wettig verklaard worden; vlll1
van
ten behoOTl-ijk
dehél:en. begaan met
gequalificeerde doadfl.agCll
dûadllagcn en enorme dellél:en,
~qualiJiceerde
geleider laag.e
lsag.e en opzetten wille, mag geene remisÎle of pardon
verleend worden. Daarenboven, wanneer de Stadhouder zich
pardonneeren
bedienen. neemt hij den
deR
van het regt van pardonneer
en wil bedienen,
Ra .. d in, niet :l1J.ee1'l
all-een van het Hof van
]ufiiti(', maar ook,
RaGd
vnn JufiitiC',
n:laf dat
daE de gevallen zich toedraagen, van de Gecommmeerde
naar
]laaden , van de
Geregten der Steden, en, in KnjgsgevaIlen,
Knjgsgevallen,
Ge Geregren
Raaden,
van den Raad van Staate en van den Hoogen Krijgsraad.
Stadhouder de malit,
ma!;t. zo als de woorden
Voorts geniet de Stadhouliler
zijner Commisfie luiden, " om Burgemeesreren,
Burgemeesteren, Schepenen
re veranàeren
veranderen naar behooren, en agtt'rvolgende
" en Wetten te
rerpeél:ive Steden en Plaatren."
D'ensPlaarCen." O'ens" de Privilegien van de reCpeétive
volgens kiest de Stadhouder, in alle de HollandCche
Hollandrche Steden,
volgen!
!tem in Staat hebbende. de Schepenen, uit eene Nominatie
van een dubbel geral.
getal. Doch, omtrent de Verkiezinge van
Burgemeesteren,
tcn aanzien van zotlJfnige
zommige
Durgemeesteren, lijdt deeze magt, ten
Steden, uitzondering. Zie hier,
hier. hoe het daar omtrent met de
zaak
~aak gelegen zij. Te DorrJret:ht
Dordrecht heeft
heefe hij olleenlijk
Q!1eenlijl~ eenigen
aan hem de jaarlijkfciJe
jaarlijkrciJe VerkiEzing !laat
flaae
invloed, in zo verre asn
van de Mannen van .dgten , welke.
welke, te ga der met (il! Veertig
Hallrfrm en
Oud - Raaden, de Burgemeesters verkiezen. Te HatJrü'TII
Delft doet de Stadhouder eelle
eeHe Verkiezing uit een dubbel ge.
tal, door en uit de Vroedfchap benoemd. Te Luden en
opzig{e. geenerld geza,:;.
Amfterdam heeft hij, in deezen opzÎg<e,
ge za;:;.
Maar te Gouda kiest hij de Burgemeesters uit elm
e,m duolJel
getal, door de Vroedfchap benoemd. Het zelfde heefr ook
plaats te RotlerrJa
,'" GOrinchem,
GOrlm:hem, Schiedam en Schoonhoven"
Schoonhoven,
~Iaats
Rotterd4",
boewel
hoewel de Wilze
wijze van
VanbeRQCminge
'ben6eminge overal
overul niet de zelfde is.
la
lB den B,-iele
Bdele verkiezen de nieuwlings
nieuwlillgs verkozene Schepenen
BltrgetJleesteri, eR heeft, diensvolgens. de Stadhouder
de Bargemeesters,
vaR ter
tef zijden eenige magt, voor zo veel de Schehier !leges
fiegts vaa
penen door hem verllOozen
verkoozeu worden.
\Vorder!. Te A'kmaar
Alkmaar fiaat
ilaat de
Stadhouder, uit
ui. eelle
eene NomÏl1ntie
NomiEatie van een dubkeuze alln den Sraclhouder,
hel getal. Maa-r in
In de v;jf volgende Noordhollandfche
NoordhoHandCche Steden.
#Q/)rn, EnldluÎllSeJJ,
Enkhui2eJJ, Eá41O.
Edl1m, Mrmnikendflf/l
M(J.llllikendam en fr]edc"bltk,
Jrledet.bltk,
fJqqrn,

hr.:efç
hr.:~fç
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Verkie,ûng,
heeft de Stadhouder geen wettig gezag in de Verkieling,
PUI merend.
Niet meer dan drie Sleden
maar alleenhjk
alleenlljk te PUl
zijn 'er, in weike
welke de Stadhouder het regt heeft om Vroed[ehappen te kiezen, uit eelle Nominatie van een dubbel gege.
{choppen
tal, door de overige gcmzakt
tal.
gemaakt,, te weeten , ROlterdam
Rotterdam,, Gorit,ehem
,·it,chem en Schiedam. In de meeste Steden worden de Baljuu'en en Schouten door den Stadhouder verkoozen. De vier
iUlnn
volgende zijn hier
bier van alleen uitgezonderd: Amfie,.dam
Amperdam en
Schiedilm, welke dit Ampt, al voor lang, in pandfchap ge.
Scltied.lm,
gehad of van de Staaten gekogt hebben, en Schoonhoven en
Bti6'lIe,
BI
iflle. alwaar de Schouten door 's
'5 Lands Staaten worden
Stad~
aange!leld. Tot een klaarder begrip van de magt des Stad':
aangelleld.
houders. omtrent
omtrellt deeze Verkiezingen, oordeel en wij niet ondienfiig, de vOlgende aanmerking hier nevens te voegen.
De Sl8,ihouder
Stadhouder vermag niet, dat wil zeggen. is niet geregtigrl,
!lellen,
tigd, Burgemeesters,
Burgemeeslers, Schepenen of Vroedfchappen te {lellen,
dan uit eene voorafgaande Nominatie, uitgezonderd eenige
ehn
buitengewoone gevallen, in welke hij buiten deeze orde gaan
mag. zo als, onder andere, in den Jaare
mag,
Jasre 1787 heeft plaats
tlid gebeuren, zonder uitdruklijken
gehad. Doch dit mag flid
last en magtgeevillg
magtgeeving vlln 's Lands Staaten.
Seaaten. Anderzins
Anderzills moet
de Verkiezing altoos gefchieden uit eene wetttge Nominatie;
.cene, welke gemaakt is bij meerderheid van
dat is, zulk .eene,
ftemmen der geen
en , die tot het maaken der Nominatie, bij
geenen,
de Privile,ien
welherbragtc Gewoonten, geregtigd
Privilej;ien of oude en welherbragte
~ijn.
~jn.

Het tot hier toe gezegde doelt op de magt des Stftdhou·
St3dhou·
Holümdfche Steden.
ckrs omtrent de Magiftraatsbefielling
ders
Magjftraatsbellelling in de Holltmdfche
In de overige Provincien heeft hier omtrent het volgende
ln
Kollegien van Raa~
plaats. ln
In de Steden van Geldetltmd
Geide/land zijn Kollegicn
den, die, om de drie jaaren, door den Stadhouder kunnen
aangehouden of bedankt worden. Zonder eenige Nominatie.
vervuit
vervult hij de openvallende plaatzen , met daar toe bevoegde
perfoollen.
perfoouen. Uit deeze RaadelI kiest de Stadhouder, insgelijks
Nominatie, de jaarlijkfche Magifiraateu,
Magifiraaeen,
z.onder voorafgaande Nominatie.
welke hij, naa dat ze een jaar of langer gediend hebben,
hebben.
kan doen aanblijven of niet, naar welgevallen. Ook wordt
Rle: I)ctal
Cemeenilieden, zOJider
ZOlider voorafgaande Nominatie,
Nominatie.
roe:
heta! der Cemeeniilieden,

vol
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vol gemaakt. In Zeeland heeft het volgende plaats. Te
Middelburg gefchiedt de verkiezing ujt
Nominade,~ die
uit eene
cene Nominatie
Cof Vroedfchappen) en
gemaakt wordt door twaalf Raaden (of
twaalf Kiezers, die, bij een vergaderd,
een dubbel gelal.
getal. tot
vergaderd. eeu
Burgemeesteren en Sçhepenen
Schepenen benoemen. De Kiezers en RlIIleeven,, wordende de laatllen
lutlien door Bu.;Bu~.
den dienen voor hun leeven
gemeesrers
verkoo~en. de Kiezers door den
gemeesters en Schepenen verkoo~en,
Stadhouder, uit een dubbel getal,
getal. door de overigen benoemd.
Te Zierikzt;e
Zierikzf!e geCchiedt
gefchiedt de Verkiezing vlln
van Burgemeest6ren
Burgemeesteren
door Schepenen,
Schepenen. welke laatften
laatllen door den Stadhouder gekoozen worden. Het getal der Raaden wordt aangevuld door den
Stadhouder, uit een dubbel getal, door de overigen benoemd.
Te Tlzo?len
Tho?len kiest de Stadhouder Burgemeesters en Schepenen
uit een dubbel getal. Te Plisjingetl
P'1i!fingetl en Veere doet de Stadhouder, als Markgraaf, de verkiezing zo van de aanblijvenáe
aanblijvende
Raaden, als van de jaarlijkfche Magillraat,
Magitlraat, U'it een dubbel
Steel.en van
getal. In de Stad Utrecht, en de vier overige Steit.en
Amersfoort, Rheenen, WIjk
W,jk te DuurftuJe
DuurftNJe en
het Sticht, Amersfo()rt,
Montf()ort, fielt de Stadhouder, jaarlijks, Bnrgemeesteren
Montfoort,
Burgemeesteren en
Schepenen, uit eene Nominatie van een dubbel getal, door
den
de Raaden gemaakt; welke Raaden zelve,
zelve. Jaarlijks, door dep
Stadhouder of in dienst gehouden, of geheel of [en
ten deele
veranderd worden, zonder eenige Nominatie,
Nominatie. en zonder
iemands wederzeggen. In alle de Steden van Friesland doet
de Stadhouder eene verkiezing van Burgemeesteren, uh
uit eene
overgeleverde Nominatie. In de Stede~' van Ol/uiltfet
OveriJs/el kiezen.
kiezen
Gemeensliederr de jaarlijkfche Magiliraaten,
de Gemeenslieden
Magillraaten. doch de Stad.
Stadhouder heèft het regt van goed- of afkeuringe, en,
en. in 't
laatfte
laatfie geval, ook het regt om anderen in de plaats te fiellen.
fiellen,
zonder eenige Nominatie. Het zelfde regt geuiet
geniet ook de
:zonder
Stadhouder
Behalven deeze
~tadhouder in de Provincie Groningen. uitgebreide magt, omtrent de MagHlraatsberlellingen,
MagiCl:raatsbeftellillgen, heef,
heefe de
veeJe voornaame
Stadhouder die der begeevinge van zeer veele
Ampten en Waardigheden, zommigen uit eene overgeleverde
benoeming door de Steden of Kollegien, anderen zonder beonmiddelijke aanllelliog.
aanlielling. Dewijl eene biinoeming en' door ollmiddelijke
zondere opnoeming van alle deeze Ampren en Waardigheden
ons in eene verdrietige breedyoeJigheid
breedvoerigheid zoude doen uitwei.
uit wei.
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den, vergenoegen wij
wit ons met deeze aJgemecne
algel1.leene aankondiging.
Van nog eellen aànzienlijken
aánzienlijken tak
talt der Stadhouderlijke 11.I11gt
magt
'!I'loetat wij hier melding maaken.
manken. Het Is het regt om
0111 de
'lIJoeteft
geft.:hilh~1J te beflisfen, die in de Provincien
Prm'incien Gelrler
Gelrier!and.
gefthillelJ
land 9
Utrecht, Frit's!.-:"d,
F'"i<'sknd, Overiifel'
tm Lande
Overij,fel" en Stad en
Londe otJtftaan
ont1't~an ~
'over
'z:HI1.en, die niet bij meerderheid van fiéinmeh
'ovér 'záaIten,
ftétnme'n Kunnen
'Worden afgedaan, en in .gevalJe
.gevalle de fiemmen
lleeken. Het
_orden
aemmen !teeken.
..-lfttfie
lllàcll:e geval 'km
Friesland, alwaar de Leden
'kan plaats hebben in Fr;esland,
'van Staat vier, en in Stad en La1ide,
Lrmde, alwaar
alwau zij twee ftem~
fiem.
'rii!
-men (ef
(Cf Staa'tsvergadetinge
Staa'tsvergadei'inge uitbre,ngen:, als, mede
m'ede in Overij;fel,
Ovcrij;Jèl ~
men
'Uit hoofde der ~irzondetc
b'irzolldere wijze, op welke
'UIt
weIlée aldaar ten LandsLands.
'ollge wordt gefiemd. In Gelderland en Utrecht geldt dit regt
'dage
"riiet
ften;fmell uitbrengen, en
en,.~
'tiiét;j naardien de Leden ald~ar drie ftenfmeît
"'gevolglijk, de gefchilleu
gefchillen bij de meerdethe1d
meerderheîd kunnen vereffend
"'gevolglijk.
worden. Groot gezllg,
gezl1g, intusfchen, geniet de Stadhouder,
di'!: regt, in
In de gemelde vijf Proyincien,
Pro,vinden, ,als 1mnnende
lwnnende
door dit
de gewigtigl1e
gefchillen. hier door, naar z}lnen
z}Jnen zi.n
zi.u
aldaar' ae
gewigtigfl:e gefchilien.
hellist
Bollanii en Zeeland hebbe,':l'
hebbe,~ het regt van
beUist worden. 801l0nll
vall
beflisünge
kUÏiDen, naar goed.
befJis!inge aan zich zelve behouden, en kuiinen,
goedvînde1'l, den "Stadbouocr
toe inroepen" of na andere mld.
mid.
Stadhouélcr daar Eoe
vinllel'l,
aelen ter vereffeninge
vereJfeninge uitzien.
BeIen
:
vol.
Wij koomen nu tot eene andere waardigheid"
waardigheid,. welke, vol'gens ae
de thans plaats hebbende fchikking, met het Stadhoud~r.
Stadhoud~r
Generaal. In
fchap vereenigd is. 't Is die van Kapitein. GeneratIl.
lweederlei opzigt bekleedt de Stadhouder deeten
Hij
lweederiei
deezen post. HIJ
is Kapitein - Generaal' over de Krijgsmagt te
re 'Lande van ieder
ilJ 't biJzonder; hij is, dllllrenboven,
daarenboven,
oer Zeven Provincien in
(jer
l(apitein-- Generaal van de Unie of Van de vereenigde KrijgslCapitein
viln den gamfchen Staat.
Staat, of var. alle è1e
tie Pr~
Pro..
.magt te Lande van
vinden te zamen genomen. In de eerst~emelde"
hJedanighei~
vInden
eerst?:emelde'hJcdanighei~
beeft hij Commisfie van de Staaren
Stnaten der bIjzondere Provincien
Provincien,~
'beeft
en voert bt!vel
Knjgsvolk, dar in il!dcr
ieder Provi Cle
Cle
'en
bi!vel over het KrIjgsvolk,
'legt, of door ieder Provincie betaalJ
betaajJ wordt; en in de laatst.
laatstiegt,
Commisfil" van de Algem~('ne
'gemelde hoedanigheid heeft hij CommisfiC'
-gemelde
Algem~ene
Smaten,, en voert bevel over het Krijgsvolk, dat zich buitèR
buiten
Staaten
rle fiemtllende
PlOvlllcien en het J"a!1dfch~p
DJ el'lthe,
Vel~
de
ftemtllende PlOvUlci6!n
J.andfch~p D;
e/'lthe, te Velde of in de Guarni10enen
Guarnitoenen omhoudt.
onthoudt. Omtrént
Omtrent deeze w:mdig.
wg~rdig.
tie
hei à en het ui(Oeff~llcn
!1aa. mm te mCrki:D,
dat
heid
uitoeff.:llcn van dezelve, flaat
mcrk!!D, daè
>
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in Bolland,
H()lIand, en ook,
ook. na [genoeg,
[genoeg. in de andere Provincien';
Provinden';
de Kapitein - Gene,raaL
Staateu,• in. ZO
GeneJ'aaL aan het goeddunken der Staaten
zo
gemaan
bern. bij w.ettige Staatsbelluiten
St:msbellulten bekend gemaakt
verre het hem.
wordt, gehouden
adVig
gebouden is; als mede, dat hij verpligt is, het
bet ad\lis
in te neernen
neemeu van Gecommitteerde Raaden, in zaal,en'
zaalielJ' vaR
vano
Oorlog" zo verre dezelve, volgens Inllruétle of bij naciere
nsckre
Refolutien, aan het
hllt bewind van dit Kollegie gefièld'
gefield' û}tli
zijnl
Daar de Gecommitteerde Raaden hllt
het opzigt hebben OVM"
ovet'
's,LaRds
'sLands MagaZijnen van Oorlog.,
Oorlog" vervoegt zich de KapiteilJ..'
Kl1piteig....
Generaal aau
aan hun, wanneer.
wanneer, hij eenige Krijgsbehoeftien
Krijgsbehoeft'en noodig>
heeft. Ook bedient hij zich van hll1l11en raad en hulp; i11
geval van verfterkinge
verllerkinge der Grens- of.
of, andere PJaatzen.
Plaatzen. in de
Provincie. Doch het voornaamfie
..
voornaamlie ,~ waar
wlar in.
in- de Kap'iteitl
Ka}Ditei1l"
Generaal verpligt is, het goeddunkeru
goeddllnkeru der Staaten
Stallten te agter-volJ
agtervolJ
geil, en het
gen,
bet gevoelen van derzelver Gecommitteerde Rfa-f
Rfa4
den in te neemen, is de. oeffening
oe.iTening Van,
van, dej
de-, magt over
()ver de Pa.;
tenten of opene Bevelbrieven
BeveJbrieven aan de ·Officieren
,Officieren en het Volki
van Oorlog 1I waar bij hetzelve uit eene Provincie of Stad.
Srad.
getrol,ken, of in eene Provincie of Stad gebragt
gebrngt wordt; 'I:
't'
zij om 'er bezetting te.houden,
do{!)r t&
tll·houden, of om 'er bJootelijk
bloOteIijk door
te>
trekken.
de. grondlegging.
rrelcken. Sints de,
gt'ondlegging. der Republiek.
Republiek, zijn de SEaatetV
S!aaterv
zorgvuldig bedagt· gew.eest om de magt
roagt over de PatenteIl'
niet' zo volkomenUjk af te,
te. flaan,
fiaan , of zii
Kapt.}
zij hebben hunne Kapf.}
tains
reins - Geaeraal
Generaal willen verpligten , om in het bewind over hel:'het<
Volk van Oorlog, wtlk.
welk. zij ,betaalden'1
cbetnalden,. of in hunne Provincie.
lag, en
en' vooral in 't
'r verleenea
verleenen van Patenten, bun goeddunken'
floa..in 'te neemen en te volgen. Het begrip, waar in zij ftoa..den, dat
dar indien de Kapitein - Generaal, volkomene magt hàdtl
óm het Krijgsvolk te verleggen, naar zijn welgevallen, het"
het'"
aalt
aAn hem·
hem zoude flaan,
liaan, de Provincien of. Steden van Krijgsvol!cl
Krijgsvolk'
te ontblooten,
omblooten, of de eene en andere daar mede te
re bezwaarcll'
bezwaaretr
olllzigtigheid. Hier bij
of., te 'dwingen, was· de . grond dier omzigtigheid.
hebben wij aan te merkel",
merkelI.. dat, hel
het Krijgsvolk' den eed van'
vangetrouwheid 'doet aan ,de. Algemeene St1l3ten, aan de Staaten •
der bijzondere ProvincilIn
Provincian,, in welke het gebruikt wordt, en'
aan. de Regenten, der ,Sneden,..
$lieden1" in welke het in bezetting wordt'
gebragt.;
gebragr; beloovende ,aan. de Algemeene en BIjzondere Stllaten
St3aren 1'
Dnder den Kapitein.
dien~t en gehoOrZ211mheid.
onder
Kapitein- Generaal, dienst
gehoOrZalllllheid.
het

mj
mJ
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het
bet intrtkl1en
intn:kken in, of den doortogt door de bijzondere 1"ro,;/
PtO<o'
vinden, is genoe!!zaam
genoe~zaam alOlllme
alomme het gebruik, dat het
h2t Patent
Patent.~
door den Kapicelll.
Kapitel11- Genetaal
Generaal,, of van zijnentwege getekend ~
vertoond worJe
worJt aan de Staaten , of aan derzelver Gedeputeerde Staaten of Gecommitteerde flaaden,
Raaden, aan welke reeds voorvoor~
af kennis gegeeven Is, dat zij Krijgsvolk te wagtan
wag(en hebben.
Op dit Patent
Patenl wordt Áttache
Attache verleend, door of van wegen
c!e .StaateQ:
cie
,StaateQ: waar Daa
Dlla de man[cl'Iap,
manfchap; bij het illkoomen, den
eed aan de Staaten der Provincie, gemeenlijk in handen van
Stallten of Gecommitteerde
den.
clen, Prdident der Gedeputeerde Staalen
RBaden , aflegt.
&l1egt. Ten aanzien van het regt des Kapiteins - Ge:R;Jaden,
:r:eraal, met opzigt tOt
r.eraal,
toe de Patenten, merken wij nog aan,
dat hlj
hij g€'houden is, vooral in 't verleggen
vetleggen van het Krijgs..
ftemmende Provincien, het goeddunken der Staavolk in ele
cle fiemmende
ten
len te "0l gen • en het advijs der Gecommitteerde Raaden
Ruden of
Cedepute~rde
en ; en dat
Cec!epute~rde Seaaten
Staaten in te neem
neemen
dae het Krijgsvolk.
Krijgsvolk,
in eene
cene bIjzondere Provincie leggende, verpligt is, in zaaken
zallken,1
die provir
Provi, cie betteff.:nde,
betrefft!nde, den Seaaten
Staaten te gehoorzaamen. Groo,
~ezag voert èe KaphcinGeIleraai over de Krijgsmagt van
ttezag
Kapi:cin - Generaal
den Staat.
Staar. Alle de Officieren en Soldaaten zijn hem, als
a.ls zo'
zodanig, gehoorzaamheid
gehf\o! zaarr. held fchuldig. Hij geefe
geeft alle ordonnantien
en bevelen UH,
HIj begeeft
UIt, den Krtjgsdienst betretYende.
betreffende. Hij
begeefe alle
de
van Vaandrig af tot Kolonel ingefiooten.
cIe Krijgsampten
Krijgsampten,; Van
ingellooten.
Hot'wel
Ho~wel de Algemeene Staalen
Staaten de hoogtl:e
hoogfte posten van VeldLuitenant.- Generaal en Generaal·
Generaal, Majoor
maarfchalk - Generaal, Luitenant
begeeven, worc\t,
worQt, ee;ter,
e~ter, gemeenlijk" veel agts gells§ell
gef.lll§ell op
de per
foon en , welke door den Kapitein - Generaal worden
perfoonen,
aangepr<!cun.
.. ,
aangepr~ezen. Wilders
Wijders verkIest
verkiest de Kapitein - Gener,aal de Gou...
verneurs, Kommandeurs
Komm~mdeurs eu
en Majoors Vlij
van Stedet'!,
Stedel1, Vestingen
en verlhrkte
ten ; omvangende
ontvangende dezelve alleellh}k
ver!1dkte Plaat
Plaatlen;
alleenlijk hunllCJ
hunno
Commidie van
Commisfie
\lan de Algemeene
Algemecoe Staaten.
Seaaten.
K~pitein - Generaal met deeze uitgebreilte
EindelIjk
Eindelijk is de Kapitein
uitgebreiile
bekleed. en als zodanig gehouden de Krijgsmagt
Krijgsmngt van den
d4i!1I
magt bekleed,
Staat te gebruiken, tot de volgenLile
volgen(je oogmerken: V,oreerst
r,oreerst f
tot behoudemsfe
bchoudemsfe en handhaavll1ge
handhaavllll(e van de Unie; - 'Poorts
voorts;,
tot bewaaringe en verdeedigll'ge
verdeediglllge van den Staat; - wljl/'er!,
wIjder!, tOl.
tot~
bewaa!Înge
tot verdeediginge van de
bew3adnge der gemeene rust, cn !Ot
Gt;.regtigh:.:den
G\.Iegtjg~:.:den en Privilegien
Privilegiell van het Land In 't algemeen
algemeen,~

en
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en
)n 't
eu van ieder Provincie in
'e bijzon~er. _ Vervolgens,
J7ervo/{!ens, toC
tot
befcherminge der
d~r lngezeetenen. - DarJrenbol·e'l.
Da(lrenbol'e'l, tot behoudenisfe der waare Gereformeerde Religie, :lo
Zo als dezelve tesenw{)ordig, bij openbaar gezag,
Se!lwQordig,
gezag. geoeffend wordt - Einde
Einde"..
liJk, tot handhaavinge van den tegenwoordigen RegeeringsVorm.
11; gevolge der hoedanigheid van AdmiranI
Admiraal-- Generaal,
Generaàl, waar
mede de Stadhouder insgelijks bekleed is, oeffent
oefent hij het zelf.
de gezag over het Volk te water, zO in
ln de bijzondere Provincien,
Zeemagt van den Staat, welke
vlncien, als over de geheele Zeernagt
hij over de Landmagt betit;
bezit; zijnde hij zo wel AdmiraalGeneraal van de Unie, als Admiraal van leder der Zeven Veré~nigde Provincien.
Prövincien. De titel van Aim/raal
Aimiraal wordt door de
Staaten der bijzondere
vinden gegeeven un het Hoofd
bIjzondere Pro
Provillciell
over der zelver Krijgsrnagt
Krijgs111agt te water. De Algemeene
Aigemeene Staaren
Sta:tten
geeven aan het 'Hoofd over de Krijgsrnagt
Krijgsmagt te water van alle
de Provincien den titel van Adtnt't
Admit (lala41- Genet
Gene, (lal,
aal, waar door
hij van de Admir(Jalen
Admiraalen der hijiondere
bijiondere Provincien onderfcheiden wordt. Doch de bijzondere Provincien
eVen !lan
aan he,
ProvinéÎen ge even
hec
Hoofd haarer Kriig15magt
Kriig~mngt te Laude, Zo
zo wel als de Algemeene
Staaten aan het Hoofd der Krljgsmagt
Krijgsmagc te Lande van den Staat
in 't' gemeen
zelfd~n titel van Kapitein.
Generoal, om
gemeen,t den zelfde,n
Kapitein - Generaal,
alzo
Illzo dit Hoofd te beter te onderîcheiden
onderfebeiden van de Kapilet'nen,
Kapiuinen,
welke ieder Provincie, in merkelIjken
rnerkelljken getäle,
getale, in dienst heeft,
heeft.
éé'n Admiraal
terwijl 'cr,
'er, in elke Pl'ovincie,
Provincie, niet meer dan één
is, welke waardigheid door d\!n
d~n Stadhouder van alle de Promagt, aan deeze waarvincÎen wordt bekleed. Groot is de lOagt,
vinden
digheid verknogt. D~ Admiraal. Genenlal
Generaal voert het hoog bed
beo
wind over al wat tot den Oorlog te water behoort. In per.
foon, of door zijne Reprejimt/lHten,
Reprejèfltanten, zit hij voor in alle de
foon.
1\ollegien
I\oJlegicn .Ier
,lcr Admiraliteit. IIij begeeft de hooge Ampten
Ampren van
Officieren [er
ter Zee, van Lieutenant.
Lieutenant- Admiraal af ingeflooten,
ingeilooten,
als mede de andere voornaame Ampten, to~
:als
IO~ de Aduliralireirs
Admiraliteitll
Kollegien behoorende. Hij fielt hooge Krijgsraaden over Zee'
Kolleg,ien
Zee2:anken
2anklln aan, welker Vonnisfen zo wel op naam des Admiraal,.
Admiraal, ..
Generaal als der Algemeene Staaten geveld worden. Wanneer
Wann~r
Senaten een Leger te velde of eene Vloot iu
ill
de Algemeene Staaten
Zee hebhen, zijn ze, veelal, gewoon,
jiewoon, hunnen Kapiteill-Ge.
Kapiieiu-Ge.
XX
:XX VU.
V11. DEEL.
DE.EL.
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ncraal
neraal ~n Admiraal eenige Gedeputeerden te Velde of op de
voorgewigtiglle voor.
Vloot toe te voegen, om denzelven , in de gewigtigfie
vallen, van hunnen raad te dienen.
'
Wij gaan over tot andere hoedanigheden.
hoedanigheden, aan de Stadhouderlijke waardigheid verknogt. De Stadhouder hêeft zitting
in den Raad van Staate, en is Eerfte
Eerlle Lid van denzelven.
ln deeze hoedanigheid heeft hij ééne ftem
alles. wat door
fiern in alles,
Gên'eraliteit aan den Raad van Staate
Stante is aanbevolen,
aanbevolen,. en
de Gen'era1iteit
Oorlogs te Lande, en het invorderen en
e~ bebe·
het beleid
beleid' des Oorlags
fiieren der inkomfien,
!tieren
inkomfren, daar toe gefchikt, betreft. Ook bevindt hij zich aan het hoofd van den Raad van Staate, wan.
wanneer dezelve,
deze! ve, jaarlijks, den Staat van Oorlog en de
ile algemeealgemee.
De
ne Petitie ter Vergaderinge der Algemeene Staaten overlevert.
overleven.
In den eigenlijken zin is de Stadhouder geen Lid vrin
v:in de
bijzon.
Vergaderinge der Algemeene Staaten
Staaten,• of van die der bijzondere Provinèien. Met dit alles kal?
ka~ hij, als hij het noodig
oordeelt, in de'(elve,
vèrfchiloen, om voor11:ellen
de~eJve. verfchilllCn,
voorfl:ellen te doen eu
en
de raadpleegingen bij te woonen. Alleenlijk in drie Provin.
cien, Geld~rland,
Ge/d~rICJnd, Holland en Utrecht, is hij het ÎIoofd of
Voorzitter van het Lid dër-ut:de!en,
dè{~Ede!en, 't welk, in deeze drie
Provir.cr\:!n,
Proviuc1l;!n, een der Leden van de Souvercine Vergaderinge
uitmu:ikt. In Geltlerland
uÎtma(lkt.
Gelderland is hij alzo eerfte
eerfl:e onder de drie Ridd.;rfchappen
Kw~rtieren der Provincien. ln
In Holland
ll.;rfcnappen der drie KW!1rtieren
h::ef[
h;;eft hij het
b'et regt om voor ~e zilter
zittep en eerst te fiemmen in
h~. Lid der Edelen, en heeft aldus grooten invlöed
invlOed op het
cel stf1:emmende
stfl:emmende Lid der Stnaten.
Seaaten. In Utrecht is hij PreIidenc
Prefident
der
rier Edelen, of van het tweede Lid der Staaten
~aatelJ,, en heeft hij
alzo hH zelfde regt van voorfiernmen
voorfiemmen in de Orde der
dér RidderRidder_
fch"p.
fch.,p. Daarenboven
Daarenbo ..en voert de Stadhouder in Zeeland den
titel van Premier Nub!e
NQb!e of Eer;7en
Eer/jen Edele.
Rdele. Doch, voor z()
ZQ
veel aldaar geene
gecne andere Edelen, behalven den Stadhouder.
befc!:reeven worden, V.ftoOnc
15efcl:reeven
v,noom hij l:en
(~en gantlchen Zecuwfchen
Zeeuwfchen
Adel, en maa tt :dltén
;,ltéén hlt geheete
gehee!c eerile
eertle Lid van Staat uit.
Al~ zodanig zit hij in perfo~m,
perfoal1, of door zijnen Reprefentant.
Repref~ntant.
A15
voor in alle
aUe Koli~gien
Kol!~gien Vdn
VJn Regeeringe, te weeten , in de
Vecgaderir.g der Sraaten,
Ve<gaderir.g
S,aa ten • in die der G\'comlliitteerde
GecCllTllllÎüeerde Raaden>
Raaden,
Admirali.eit, in de Relrenkoiner,
in den Raad ter
tef AdmiralLeit,
Reltenkflmer, en in de
fI'illclierclI, dii!
Staateu van Ira/duren,
di~ opzigr ove,' de Dijknadjen
Dijkoadjen van
dit
I
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dit Eiland hebben. In alle deeze Vergllderingen
Vel'gllderingen brengt de
Eerfte Edele in de eerfte
eerfie plaats zijne fiem uit. en wel in de
t\Vee
Kollegien met twee fiemmen.
tlvee laatstgenoemde Kol/egien
In vijf Provincien
Provincien,,naamelijlt.
naamelijlt , Gelderland, HollanJ
Holland 111trecht,
1 UtfecM,
Friesland
Frieslanrl cn Stad
Slrlrl en Lande, is de Stadhouder Opper-Hout
O/)per-HfJul"..
"ester
"estcr over de }agtgerigten,
Jagfgerigten, en geniet daar door over~loedigfif
over~loedig\1
gelegenheid,
geleger;heid, om zich veele
vee Ie vrienden te maaken, door het
verleenen van vrijheid om te jaagen, aan Regenten of andere
lieden Van
van aanzien.
HoogeCchoo!en, te wetten,
wec.tet1, van die
Van drie Provinciaale HoogefchoQ!en,
van Harderwijk in Gelderland, Frrmeker
Franeker in Friesland, ea
eU
Groningen
ReEtor
Croningen in Stad
St3d en Lande, is de Stadhouder ReEl
or Mag"
nijicentiiflmus.
nificentiifimus. Dit geeft hem veel invloeds op de verkiezing
der Hoogleeraaren, welke, aan ~eeze Akademien, genoegzaam
geheellijlt
geheellijk van hem afhangt.
'
Oppef - Direfleur
DiI"eEleur der Oost..
Eindelijk is nág
nog de Stadhouder
Stadhollder' Oppe;'
en West'indifche
Westïndifche Ml1atfchappije.
Maatfthappije. Als zoaanig
zo'danig verkiest hij
Bewindhebbers, uit eene Nominatie van een
ecn driedubbel getal f
door Bewindhebbers en Hoofdpartlcipamen
Hoofdparticipanten gemaakt f en heeft
heeft:
zeer veel invloeds op de begeeving der voornaamfte
voornaÏlmfte Ampten
Ampteft
en bedieningen. Daarenboven geniet hij een drieëndertigfie
drieëndertigne
Oostindi[che lVIaat[chappije.
van alle de Uitdeelingen der Oostindifche
Maatfchappije.
Zeer aanzienlijk zijn de inkomfien van den 'Stadhouder.
'Stadhoudel'.
Deezc
drjeholld~ddllizend Guldens begroot.
Deeze worden op -driehollde~dduizend
begroot, be"
bal ven vrijdom van alle
nalven
allè lmpost~n
lmpóst~n en fchattingen: wa~r van_
van f
egter, de Verpon~ingen op zijne Huizen en L.anderijen.
~anderiien, zijtt
vrije wooning in 's (;r(Javerthage,
(Jra(lver,hage, voat
voo!
uitgezonderd f voorts vtije
uitgezonderd;
zich zeI
zei ven , nevens gezin en eenige voornaame Ámptenaaren.
ÁtiIinenÎlaren..
Vlln den Kapitein. Generraal
De Wedde van
GenerraaI van de Dnie
Unie bedraagt
honderdtwintigduizend Guldens 's jaars, behalven 110g
nog vierën
vierên ..
twi~tigduizend Guldens van Friesland, en twaalfduizend Gul
twilltigduizend
Gul..-..
dens van Stad
SNld en Lande,
Lal/de, als Kapitein- Generaal deezer (welf
tweeProvincien.
Tot aot
Uot van alles voegen wij hier nog nevens, 'e geen het
Stad~o"uderlijke waardigheid niet weinig vergroot,
aanzien der Stad~o.uderlijke
dat dezelve erRijk
erflijk is verklaard, zo wel in de Vrouwelijke
naakoomelillgfc'h~p van Prin[e
IV,
als Mannelijke naakoomelingfch2p
Priofe WILLElVi
WILLElVI DEN lV,.
den eerilen,
bezeelen mee
6fen
eel'llen, welke het Stadhouderfchap heeft bezee~ell
Bbbbbbb'l
M
Bb
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zo uitgeftrekte Voorregten , als thans daar aan verknogt zijn;
zijn i
als mede, dat volgens de fchikkingen, bIj de Omwenteling
van den Jaare 1787 beraamd, het Stadhouderfchap, althans in
lIollIJnd, in naauwere betrekking, dan ooit te vooren , met
Holland,
Haat. en in denzelven
dcnzelven als
den Regeeringsvorm dier Provim:ie
Ptovim:ie flaat,
geword,m.
ingelijfd is geworden.
Hijl. Yerkandeling
Verkandeling
Zie J. WAGENAAR
WAGENAAR,, IIiJl.
over de Natuur,
Natuur. Ullneemendheirl
UltnumetJdheid en
e1'
POllim
'WlJardiglzeid van
'VatJ StadPoa/ell der 'Waardig/zeid
r:ouder Itl
Yerü,mgde Provin,zen.
Prov;"'ICIi.
kouder
In de Yeréémgde

STALP!i:RT,
van
5TALPERT J (DANIEL
(DANlEL ) een
elln beroemd Bouwkundige, doch vat!
geene andere bijzonderheden hebben kunnen op"
welken wij gcene
fpooren, dan dat hij, nevens den vermaarden ]ACOn
JACon VAN I{AMKAMl'EN,
Omwerp of Bellek
Befiek van het Amf1:erd:lmfche
Amflerdamfche Stads
Stadshuis
PEN, het Ontwerp
huis
gemaakt heeft, eh dus voor een der Bouwmeesteren van een
ge·
der fchoonfte paleizen, welke ergens bekend zijn, moet gehontlen Worden.
houden
WOrden.
STANLEI, (WILLEM)
( WILLEl\I) een Engelsman, volgde, in 't eerst,
eersr,
STANLI!.I,
Nederl~ndfche beo
de Spaanfche zijde, bij den aanvang der NederlandCche
Priniè
roerten, en voerde de wapens tegen de aanhangers van Prinlè
WILLFl\l
DEN I,
Hertogs VAN ALVA.
ALVJI. Naderhand
WILLFM mag
IJ in
in dienst des Hertags
wisfelde hit van partij, en ging tot de Staatsgezinden over.
Bij de overkomst van den Graave VAN LEICItSU:R.
LEICRS'lEa wist hij
Dij
zich bij deezen zijnen landgenoot zo diep in gunst te
[C drino
dringen,
bij, boewel
hoewel DOg
nog belijdenis doende van den Roomgen. dat bij.
fchen
G<Td~dienst, tOt posten van aanzien en vertrouwen
fcben GadJ,dienst,
wierdt bevorderd. LEICESTER
LEICESTl'.R binnen Deventer eene verfterverfierRuiters, en twaalf.
king geleid hebbende, van tweehonderd Ruiters.
honderd Knegten, deels EugeHchen.
Eligelfchen, aeels
leren, ftelde
Relde STAN.
C1eels leren.
dezl'!lve. Hij deedr nog meer; aan
LEI aan het hoofd van dezelve.
~TANLEI vertrouwde hij het bewind zo wel van Geregts- als
6TANLEI
afs
Deyenfer betreft~nde,
betreff~nde, zonder, te 11
van Krijgszaaken, de Stad
SllId De.,eTller
u
opzigte. aan
aall eenen Landvoogd van dien oord onderwor_
dien opzigte,
pee te zJjQ.
zjjQ. lndiea
Indien hij mOit
I;IIO&t geraadeJl vindill,
vindell, eenigen
eenil;:en RaDaaopeg

i1a~
fla~

..

S'fANLET.
(WILtEM)
STANLET. (WIttEM)

a!!i

nag te onderneemea, zoude hij, ter volvoeringe
'1olvoeringe daar van,
Overijsfel. het
GeIderiNlid en Overijs[el,
uit de naaste bezettingen van GelderlNnd
noodige volk mogen ligten , aun 't welk,
welk. ten dien einde, zon.der uitzondering van {taat,
landaan , door dea
ltaat, perfoonen of 'andaan,
Ol/erac,
Landvoogd
Land
voogd omtrent den 0
verae, eene voHl:rekte gehoorzaam.
heid wierdt bevolen. Zeer tegen den zin der Staaten was
deeze uitgebreide magt, vermids in dezelve htg {)pgel1ooten.
dat STANLEI zelf over den bijzonderen Landvoogd van het
Gewest te gebied:!n
gebied:!o hadt, en deeze de bevelen des uitlanders,
hoe firijdig zij ook mogten zijn met het gemeene belang, zou
verpligt zijn te gehoorzaamen. Van hier, dat ~ Staaten niet
verzuimd"n, des wegen hutlne
hutlue bedenkingen in te brengen bij
LEICESTER ; die dezelve zogt te wederleggen met de verzeke.
verzekering, dat de O~·crae. hoewel eertijds geweest zijnde in
'5 vijaucJs
vijands di~nst, nu dien der Staaten
Staatcn met te meer hanlijkheids
zou waarneemen , zeden hij, van wegen zijne natuurlijke
Vorilinne,
Voril:inne, tot zijnen tegenwoordig'l!1
tegenwoordig~'J ll:aat verheven wa's. Hij
beOaot
beOoot zijn antwoord met zijn gewoonliik /laan op de horst,
borst,
en dat hij zijnen perfoon voor '·TANLF.IS
~·TANLF.IS getrouwheid te pand
zette. DiJ: VIel voor in het eiude
einde van Oétober des Jaars
15 86.
Weinige maanden. egter, verliepen 'er, of De,'ulter
De,'enter had,
eene treurige ondervinding van de ijdelheid van 't Graaflijk
woord, ef! van de trotlwlooshcid zijns hoog beguniligden
Overfle. STANLEI maakte z;ch fchuldlg aan een ailereerioost
verraard; en z;e hier hoe het toeging.
De Stad ZlItfcn, in Gelderland, niet vel re van Devcr.ter
gelegen, was nog Spaanschgezind , en fioodt onder 't bevel
van den Overfre lOAN BAPTISTA DE TAsSIS. E"J'I Schans, tegenover ZUlfen , was in de msgt der Staatfchen, en in hewaating getteld van JlOELAND JORK. insgelijks eenen ,EngelsEngelsTnsfcnell TASSIS
TA SSIS en JORK wierden, DG en dan, 'beleefd.
beleefd.
man. Tnsfchen
heden gewisfeld, door het zenden van Rhijnfchen Most en
van Ha:l.zen of Patrijze!l.
Patrijzen. In 't eerst voedde men, bier omtrent. geenen
gecnen :argwaan, wijl foongelijke br>leefdheden
bl'leefdbeden onder
de wederzijdrche Krijgshoafden
Krijgshoofden meer gebruiklijk waren. De
Wethoudertèhllp van A,.nhem Vitte 't eerst een vermoeden
op, uit de kondfchap van
VAn briefwis1èlinge.
briefwisièlinge. ollder den [cbijn
fchiju
Bbbbbbb 3
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van wederzijdfche hoflijkheid,
hot1ijkheid, gehouden, welke zij eerlang
bekwam. 't Vermoeden nam toe, zints men hadt vernomen,
dat SrANLEJ'S
srANLEl'S Wagtmeestcr
Wagtmeester binnen Zutfen
ZUIfen bij den Overfle
Overfie
TASSIS was gezien. Die van DeveNter,
en •
Dcve1ltcr, door hunne buur
buuren.
hier van verwittigd, fpraken daar over STAl'JLEI
STAl'IlLET aan; welke
nam, doch, kort daar op,
zijnen Wagtmeester wel in hegtenis nam.
:zonder hem ondervraagd te hebben, wederom in vrijheid 11elfrelde, Tot den agterdogt, hier door verwekt. !loeg
noeg nog een
de.
andere. STANLEI'S /eren, het woest!1:e
woest11e volk, dat men ooit
in de Nederlanden zag, die half naakt gingen, en zomtijds
r.aauw
r~auw Vleesch aten, die van Godsdienst niets anders dan iets
hooren, dagelijks na
van de Misfe wisten. liepen, om die te hooren.
ZUIfen • alwaar zij van TASSIS vriendelijk behandeld wierden.
Zutfen.
De overlast, llIet
met welken zij de burgers plaagden. bleef ongeQraft: even als of STANLEI de burgerij tegen de bezetting
wilde in 't harnas jaagen; op dat, tprwijl zij onderling over
hoop lagen. de vijand mogt binnen koomen
koomen,, en het nu reeds
overleide verraad onder den fchijn van een ongeluk door!1uidoorfluipen. Ten einde raad. onderfionden die van Deventer bij den
Oud ~ Veldheer NORRITS
NOR RITS , of hij geen middel wist.
wist, om heimebnd·
lijk eenig venrouwd
verrrouwd Krijgsvolk binnen de Stad te brengen.
C)ngelukkig kreeg STANtEl
9ngelukkig
STANLEl hier de lucht van, en noopte hemt
hem.
den aangevangen
aan<;evangen handel met TASSIS te verhaasten, In den
1jeut"Cfzberger
ljeu1'cnberger Toren, een luim
ruim gebouw,
gebouw. hallt
hadt hij reeds driehonderd leren geleid, zo 't heette om de burgerij te omlas·
omlas~en, doch in waarheid om meester te zijn van de Poort, wellte digt daar bij frondt. Dit liep bij zommigen in 't oog.
doch wierden van anderen, aan welke zij hunne vreeze open.
paarden, daar over fchamper bejegend. 's Nachts voor den
baarden,
pchlQntwintigl1:en
pchtçntwintigll:en Januarij
Januarii des Jaars 1,,87
1587 hielden de voorzigligae
Doren
liglll! burgers wagt binnen hunne Huizen; 't welk ter oor
en
van STANLlll
~TANLEI gekoomen zijnde, hem, bij de Welhouderfchap,
Wethouderfchap,
d;!ar over luidkeels deedt klaagen, en zijne eerlijkheid tcn
dBar
preèdfte
\lr~èd11:e uiuneeten.
uiuneClen. De Regenten, alles voor
voar goede Illunt
munt
Janne\!mende, lieten zich gezeggen, en hielden voortS,
voorts, ter
.anne\!mende,
Vef~egelinge
vcrteg\:linge van het goed vertrouwen, eenen maaltijd luet
lnet
&len
Peil Qver1l\!
Overae ,• alwllllr
alWllllf hij hun kennis gaf van zijn voomeemen
vootneemen.,
om,
om t oo~ in diep ielf~en
;elf~en J]j\çht,
J]jlçht, op een en heimelijken aanllag
ui,
pit
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uit te rijden. Aan de zulken der bezettinge.
bezettinge, welke van het
geheim niet wisten, hadt
badt hij dkrs
dj,~ts femaakt,
remaakt, dat hij, ter hun~
ner verzekeringe tegen de misnoegde burgerij.
burgerij, nog een Vaan.
Vaan·
haaIen. Naa het fcheiden der
del of twee Engeifchen ging haaien.
zamenkomae rijdt STANLEI
STANLE! met eenige paerden na
vrolijke zamenkomfie
buiten; doch keert reeds in
iJl den morgenaond
morgenfiond ten vijf uure
te rug, geleidende den Overlle TASSIS en negenhonderd man,
Ilraks na den Markt rukken. In de bedremmeling omtrent
die firaks
taeaels, zonde.l
zonden thans de
het oogmerk en den afloop
affoop deezes toefieis,
Wethouders eenen
eeneu Burgerhopman
Bllrgerbopman derwnarts,
derwaarts, om te verneem en
wat 'er gaande ware. STANLEf,
STANLET. kennende den per[oon,
perfoon , treedt
hem tegen, en beveelt hem goeds moeds te zijn, alzo nie.
niemand eenig leed zou gefchieden. Voorts geleidt hij hem bij
de hand, midden door de gelederen, bij den Overfie TASSJS ,
welken hij bij nnam
naam en titel aanfpreekt; hem wijders bid.
dende, deezen, als
nIs zijnen goeden vriend, gunflig te willen
Bllrgerhopman de oogen open, en
zijn. Straks gingen den Burgerhopman
vergeetende , bi) en met wien hij fprak: Ach, zeide hij, te·
vens eene diepe zucht Joozende, hoe zijn wij zo jammerlijk
'Yerrafldm!
-;uraadm! waar op T.1SSIS.
TASSIS , zonder STAl\'LErS
STANLErS ooren te fpanfpnaren, hem te gemoete voerde: Dat laat
/aat ik der]
dm gee1ie1J
geClie1J ,'er/{oning, mijantwoorden. welken het aangaat. Ik dien den Koning,
11Cn
flen Heet e. Tevens biedt hij den Burgerhopman de haud,
en begeert dat hij de Wethouders doe hij
bij een koomen. Voor
STANLEI zijn gedrag te verdeedi.
deeze beRondt
befrondt de eerlooze ST.t\NLEI
badt, de
gen, bijbrengende dat zijn geweeten hem gedrongen hadt,
UI1 den Koning van Spanje te leveren.
leveren, welken zij toeStad :lall
onbe[chaamdheid, dat hij
behoorde. Zo verre ging zijne onbefchaamdheid,
zijn fchelmfiuk met de woorden des ZaIigmaakers zogt te
verdeedigen: ",. Men moest", zeide hij, " den Keizer dat
Keizers. en Gade dat Gods is,
" 'des
<des Keizers,
is. geeven, en hent.
hem, die
betragtte, zonder op giften, rijkdom of hoogheid re
" dat bctragtte,
" oogen, voor geeneu Verraad
Verraader
er houden." Doch, hoedanig
ook zijne redenen luidden, de mOBite,
mooite, die hij hadt om dezelve u;t
u;c te fiamelen,
ll:amelen, en zijn verbaasd gelaat, kondigden niet
nict
onduiddijk aan, wat 'er binnen in
onduidelijk
ill hem omging. Naderhand,
als STANLEI
k13d van verraadcrij
wis[chcll,
STANf~EI de klad
verraaderij niet wist af te wis[chen,
dewijl hij in fQldij der Staaten
Staatcll frondt,
ll:ondt, zogt hij zich ten min..
min.
D
b bb 4
1l~
13 b b b u
ile

3~S
32.8

STANLEl, (\VILLE~1)
(WILLEM) STAVENISSE.

!ie
ae van meineedigheid te zuiveren, voorwendende dat hij
nooit
LEICE~TERS eed geweest,
nooIt in
In det"
der Staaten ,• maar alleen in
in LEICE,TERS
geweest.
en zedert daar uit ontl1agen
ont11agen was. En inderdaad, hij vertoonde
een Paspoort. bevestigd met de Hand en het Zegel van LElcnsLElcns'
Tlm, op'
oP/ deu
den zelfden dag als deeze hem het bevel over De.
"enter badt opgedraagen, waar bij hij van zijne voorige dien.
wierde.
!le
He bedankt, en van verdere
ver~re verpligting ontheven wierdr.
Door wat middel
miildel bij dien Onrflagbrief
Ontl1agbrief bekoomen hadt, is
moeilijk tu
Bij de fchikkingen, door TASSIS , nRa
naa
til bepaalen.
de bemagtiging van Deventer beraamd, wierdt STANLEI in' de
Stadvoogdij bevestigd; die nu eene proeve van getrouwheid
aan zijnen
zijnIm nieuwen
nienwen Meester gaf. Want als de Oud. Veldheer
laAN
)OAN Noaarrs
NOuarrs bij hem aanzoek liet doen, of hij,
hij. door hooge
beloften, niet tot het houden der Stad voor de Engelfche
Koninginne EOU te beweegen zijn, wees hij de aanbiedingen
van de hand, en
e11 eil'digde
eil'disde vervolgens zijne dagen in den
dienst van zijn~ Spa:mfche Majel1:eit.
Zie

nOR

en

HOOFT.
HOOF T.

STAVllNISSE, een Dorp en Heerlijkheid in Zeeland, op het
Eiland Tholm, en wel op den Wcstliikl1:en uithoek van hetzelve, een weinig biDnenwaarts,
bil1r.enwaarts, aan een Water of Haven,
van ongeveer een kwartier uur gaans, welke zich in het Diep
de Keeten
tie
KeetPn ontlast. De uitgebreidheid der Heerlijkheid vinden
wij op elfhonderdvijfenzevemig
elfhonderd vijfenzeventig Gemeten en zevenl!ntachtig
zeveni!ntachtig
Reeden begrot't. Het Dorp is niet groot, maar welgebouwd.
In de Kerk, Ga!)
Ga!"! welke een hooge Toren {laat, ontmoet men
ecne fraaie Grafil:ede.
eene
Graf1lede. den eigendom
eigelJdom van den eigenaar der
HeerlijkbeiJ.
be.
HeerlijkheiJ. De Gemeente wordt door éénen Predikant bediend. Men heeft •'er
er Schout, een Bnrgemeester,
Burgemeester, zes Schepenen en cenen
een en ;:ekretaris.
2ekretaris. Aan veelerhande lotgevallen, door
overllroomingen veroorzaakt, was, van tijd tot tijd, deeze
l-lcerlijkheid
Hcerliiklleid onderbevig.
ollderbevig.
Zie SSMALLEGANGl!..
MAL LEG .\ N G E.

ST-~.

STAVENISSE. (KORl\'ELIS
(KORl\'ELI3
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STAVENIS'S&, (KOR
STAVENIS'SE,
(KORNELIS
NE LIS VAN) gebooren in Zeeland~
Zeeland ~ te Zie.
Ziel'ikzee.
,oikzee, Ilaa
naa alvoorens. in zijne Vaderllad, de llurgemeestt!rnllrgemeest~r
lijke
vijftienwierde, op den vijftienIijke waardigheid
waanligheid bekleed te hebben, wierdt,
den Junij des Jaars 163°, tot
tOt Sekretaris der Staaten van ZeeZl'eland aangelleld. Weinig minder dan elf jaaren bekh:edde
bekh:cdde bij
hij
dien post, en klom vervolgens.
vervolgens, op den negenticnden
negentiellden April
des Jaars 1641, tot het gewigtig ampt vlln
van Raadpenfionaris
der Provincie. In den Jaare 1644 benoemden hem de Algemeel1e Staaten
Senaten tot een Gezantfchap
Zweeden ; hij hadt
hsdt tot
meelle
GezantCchap na Zweet/en;
Amptgenooten JAKOB DE WITT.
WITT, Oud. Burgemeester van Dordrecht, en ANDRIES BIKKER, Oud.
Oud - Burgemeester van .111:/11'1'.
Am!lerdom.
dam. Hij vertrok, ~vens de overige Gezanten,
Gezanten. met eene
Vloot van veertig OorlogCchepen,
Oorlogrchepen, over welke de Vice - Ad..
miraal WITTe
... Hun
Hult
WITTE lCOltNELISZOON
IW!lNELISZOON DE WITTE het bevel voerd
voerde.
lllst
bIst hieldt
hielde in, eenen Vrede tusfchen
tusCchen Koning CHRISTIAAN van
DU'fIemtJrlren
Zweedfche Koningin CIIRISTINA
Deene1l1arlren en de ZweedCche
CHRISTINA te bemiddelen.
van GottetJh(lrg
middelen_ Op de hoogte vlln
Gottenburg gekoomen zijnde.
alwaar de Gezanten voorneemens waren te landen, vonden
vOl1den zii
zij
mee Deenfche
DeenCche fchepen,
Cchepen, die zwaarigheid maakmaak.
de Haven bezet met
ten om hen door re laat
laaten.
hUIl, naa verloop van
(en
et}. 't Wierdt
Wierde hun.
eenige dagen.
zij. te lande, de reize na
dagen, gegund; waar op zij,
Stokholm voortzetteden. Vermits de Gezanten, in den loop
SI(}kholm
ondel'handelinge'l, ten ZweedCchen
Zweedfchen Hove, eenige zwaarigder onderhandelingefJ,
ontmoetten, be{]oot
beOoot de Heer S'!'AVENISSE,
S'l'AVENISSE. nevens den
heden ontmoetten.
Heer B'KK"R,
nOKK"R. eenen
een en keer na
na het Vaderland te doen. oin van
daar naderen last te haaien.
haaIen. In het einde van de maand JaverCcheenen zij, in 's Hoge, ter Algenuarij des Jaars 1645 verfcheenen
meene St;;.:ttsvergaderioge,
St;:.:ttsvergaderinge, welke hen fpoedig wederom afva~r
digde mee
met nadere
naJere onderrigtingen. welke, nog in den volgenden Zomer.
Zomer, van het fluiten van den Vrede in het Noordéa
Noordé.
gevolgd wierden. Slegts
Slegt! weinige jaaren overleefde de Heer
KORNELIS SD
VENJSSE dit Gezantfchap.
del1
S1\WENISSE
GezamCchap. Hij overleedt, op deu
1649.
drieëlltwintigl1en l\1aij des Jaars 1649.

Zie 1l
E LAR.
U &, GeleI/cri
Geletterd ZeeDE
LA RUE,
Ze6land.
llbbbbbb
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STARRENilURG,
STARREN13URG~

Ct,

Huis te) STATINCK.
STATINere (J.)

STARRENBURG ,, ('t [hds te) eene Riddermaatige Homede,
STARRENBURG
Hof!l:ede,
in Schieltmd,
Schieland , van eene aanmerkelijke oudheid,
oudheid J als zijnde,
r~eds in den Jaare 1316,
I3I6, gefligt,
geaigt, door Heer HUGO VAN
VAN KRAreeds
LINGEN,
LINGEN, uit wiens Gellagt
Genagt het, door het huwelijk van eene
Erfdogter , is overgegl1:m
overgegaan iu
in het Geilagt van WASSENAAR
WASSENAAR DUIVRNVOORDE,
VENVOORDE , door welk het, zo wij ons niet bedriegen, het
nog heden bezeeten wordt.
l10g
STATINCK, (J.) voerde het bevel over een Schip van Oor.
log, P,
Pt infes
ir.f('s Carolina
Carolinn genaamd, gewapend met vijftig Stuk.
Stukl{en Gerchut,
Gefchut, en naar evenredigheid bemand, ten tijde als den
lten
Staaten der Veréénigde Gewesten, in het einde des Jaars
Staalen
1780, dOGr de Kroon van Engeland, de Oorlog wierde
verh!aard. Zijn last 'hielde in, na Lisfabou
Lis[abou te 1l:evenell.
11:evenell. Te
verk!aard.
gelijk met den Kapitein A. J. VAN
VAN VOLBERGEN
VOLBERGEN ,, voerende
's La"ds Schip van Oorlog Rotterdam, en den Oootindifchen
Schipper P.
P. VAN
VAN PROYEN
PROYEN ,, na Bctavia
be11:emd, liep hij, op
RcttlVia bei1:emd,
vijf~ntwintig11:en December des gemelden jaars, uit de
den vijfèntwintig1l:en
1l1an'2;l!,
EngeIfchen Gezants.
l'tIafl't.e, in Zee. Van het vertrek des Engeifchen
uit 's !log/',
floge, het zein der Oorlogsverklaaringe vlln
van zijn Hof,
was Kapitein STATINCK, zo wel als de andere, onkundig. Hij
volvoerde daarom zijnen last, inhoudende om bij de eerfie
gnr.fiige
gur.fiige gelegenheid zijnen togt te onderneem en. Ligtelijk.
Ligtelij~
h:ldde men hem, hoewel reeds in Zee geloopen, kunnen ag
hndde
ag-..
terhaaIen , indien men eene Visfcherspink hem hadt naagezon.
terhllalen.
oen. Dit gcfchiedde
geCchiedde Diet,
niet, maar liet men den Diets
niets kwaad$
kwaads
vermoedenden Kapirein STATINCK,
STATINCK, met een gunlUgen
gunfiigen wind,
ziine reize voortzetten. Te eerder liep hij.
hij, hier door, den
vijand in den mond. Want gevorderd zijnde, in het Kanaal,
tot op de hoogte van Ca/ais, wierdt hij ontmoet van twee
Enpe/[clte
Enpel[clte Oorlogfchepen, en vervolgens aangeklampt. Ver.
VerwO:1derd over zulk eene bejegening, van eenen kallt,
kant, aan
mllar geene openbaare
welken hij wel een heimelijken wrok, maar
vijandelijkheid verwagtte, !lelde
11:elde hij zich te weer. Naa een
vijandE'lijkheid
half uur vegtens, moest hij voor de overmagt zwigten. zijne
Vlag firijken, en de aanvallers na eene Ellgelfche
Ellge/fche I-laven
Haven volgen. Niet vroeger, dan Daa
naa dat 11ij te Duins WilS
WilS binnen ge.
loop en , vernam hij, hoe het tusfchen Ellgeland
loopen,
EI/geland en de Staaten
Seaaten
der

~
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der
fiondt, en de Oorlog met
dcr Veréénigde Gewesten gefehapen
gefchapen fionde,
'er daad verklaard was. De Kapitein STATINCK wierde, nevens
zijne Onderbevelhebbers.
Onderbevelhebbers, Krijgsgevangen verklaard,
verklaard. en zijn
Scheepsvolk, eenige mijlen landwaarts, gevallkcl;jk
gevankelijk wegge·
weggewierdt, zedert, in eenen
cenen Hoogen
Roogen
voerd. Des Kapiteins gedrag wierde,
eenigell tijd ver·
Zee - Krijgsraad gebillijkt, en hij zelve, naa eenigen
taevens
zi'nen lottoevens in Engeland, wedero~ olltflagcn.
ollt{]agcn. Hoe 't zFnen
VOL BE R GEN, nevens den OostJildifehen
Oastlildifchen
genoot, Kapitein VOLBER
Schipper verging, zal in een ander Artikel vermeld worden.

Nieuwe Nederl.
Neder!. Jaa,.loeken.
Jaartoeken.
Zie Nieu.we

STAVEREN
STA
VEREN , een Heerenhuis, in GeIderlantI
Gelderland,, in het Land.
tusfehen E~rpeet
El,fpeet en NUl1fpeet.
Nun{pect, een
4rostampt van re/uwe,
Péluwe, tusfchen
zeer defdg gebouw. Men nadert het Huis langs eene
eelle breede
Rondsomme
Laan,I van hoop opgaand geboomte. Ronds.omme
en lange Laan
ziet men zeer weelige beplantingen en uÎegellrekte
uÎtge!1rekte bosfehaadbosfchaad'wijden Vijver
jen. Het I-luis
Huis zelve wordt omringd van eenen "wijden
of Graft. De toegang tot den Voorhof is over eenen fieenen
Brug, die op örie
drie Boogen rust, en vier groote cn
en zes kleine
P!laaren heeft. Waarfchijnlijk,
WaarfchijnIijk, is dit Huis een geli::gt
P\laaren
geil::gt reeds
vérmeld vindt, dat RU'fan de Dertiende Eeuwe, alzo men vermeld
I}OLF, Roomseh
Gra~ve
QOLF,
Roomsch Koning, in den Jaare 1295,' aan Gra'lve
RRINOUD DEN II verlof gaf, om ter plaat ze , alwaar het I-luis
REINOUD
I-Tuis
Staveren legt, eene Stad te bouwen, en de Inwooners van
Wetten te voorzien. Niet verre van 't I-lllis
Huis Staveren firoamt
!1roomt
Ilan 't welk men, voor ruim vijftig jaa.
jaaeen loopend water, aan
ren, eenige Papiermolens heeft aangeleid , in welke zeer goed
Schrijf-, en ook ander Papier gemaakt WOrdt.
wordt.

Zie J.
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Codex, Tit.

STAVEREN.
STA
VEREN.

STA VOREN , eene Stad in F,.ies/and,
zevende,
STAVOREN
Friesland, in
In rang de zevende.
doch. (en
ten aanzien v:m
van haaren oorfprong en oudheid, verre
O11der de Steden van het Gewest, gelegen in
weg de eerfie onder
bet ,7;nidlijk
uitboek aan de Zuiderzee.
)~nidlijk gedeelte, op eenen
eenell uithoek

op
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------------------------------op den k
kleinfJ-en
einf1-en affinnd v:m
van Holland, tegenover Enkhuizen.
Enlrhlliten.
1

Holland,

welk, bij helder weder, van daar meestal kan gezien wor
wor-..
den.
De reden en oorfprong der benanmil1ge
benaaminge is onzeker. Alles,Alles ..
wat men deswege"
deswegen heeft aangevoerd, koomt op losfe gis fin.
fingen neder. Indien S/('I"II11,
Ster'u111. onder welken ,naam deeze Stad
bij het Friefche landvolk bekend is.
is, de eigenlijke en oorfpronkJijke benaaming ware, zou 'er eenige grond zijn voor
het gevoelen der zulken , welke dezelve afleiden van het
VolkpInming , eertijds in de
St/IrU of Stl/11ërs,
Stt/11é'r!, eene Volkplaming,
woord SwriÎ
nabuurfch3p
nabullrÎch~p der Stad gevestigd, en reeds bij PUNIUS
PLINIUS vermeld.
Doch hier mede [chijm
fchijm niet gemaklijk te kunnen overeen gebra;;t
bra;,;t worden, dat me'n,
men, in oude Gcdenkfchrifcen, van de
P laatze,
Illarze, onder dien naam, geen of zelden gewag gemaakt
vindt. Veiligst laaten
hiaten wij deeze znak
znnk in 't midden.
Even
onzekerheicls heeft 'er plaats, omtrent den tijd.
E ven veel onzekcrheids
in welken de eerfle
eerfie Oorfprong der Stad moet gezogt worden.
Met zommigen den aanvang
!lellen, drie·
unvang der bouwinge te fiellen,
drieoonderd
honderd jnaren vóór onze gemeene {:lartel1îng,
{aartelling , fchi)nt in het
buitenfpoorige te loopen. Liefst WIllen
wIllen wij, ook hier om0111trent, onze onkunde belijden, en berusten in 't algemeen gevoelen, wa::r in allen over eeu
een f1:emmen,
aemmen, dat Slm'oren zeker.
zeker_
-z~er hooge oudheid is, en vroeger, dan veele
veel!!
lijk van eelle -zeer
thans vermaarde Nederlandfl.he
Nederlal1dfLhe Steden, eene bloeiende en
Koopfiad was,
wa~, De Friefche Hifioriefcbrijver
njke Koopfrad
Hifloriefchrijver SCHOTANUS ,•
veele gisÎlngen
gisGngen aangaande
lI:J.ngaande de oudheid der Stad op de lijst der
rr:.beltjes
..beltjes 1I:lIJfchrijvel1de,
a:uJfchrijvcllde, getuigt 'er, nogthans
nogthal1s,, van, dat
Srf1l'oren eertijds is geweest de grootfie
rijklle en Gerlijk.
Îlerlijk.
",. Slm'oren
grootfle,, rijkfl:e
Frirs/f1lld, de Stoel der Fril'[che Ko.
,.,. ae
ae Stad van geheel Frirsland,
Ka.
KoopUad, met eene
eelle zeer bekwaame
" ningen; eene magtige Koopaad.
" fbven."
Stavofbvell." In den aanvang der Negende Eeuwe was StfJVOrel?
rer? in zo v<Ö'
vic'elel aan ziens ,• dat ze
zekere
kere oDuLrus,
ODULfUS. het hoofd en
de bel1uurJer
beihmrJer der Kerke aldaar, buiten.
buiten de Stad, aan
lIan den
Stroom h'2t
f'ïie, een Klooster van twaalf Kanunniken !ligtte,
fiigtte,
het Plie,
·t
't welk.
welk, !lllar
naar zijnen liaam
naam genoemd, en zedert
zeden zeer vermaard
wierdt; tot dat men geraaden vondt,
vonde, van wegen
weg-en de aanfpoelingen
iingel1 der Zuiderzee, welke het met
mee den onderga:lg
ondergn:1g dreigden,
dreigden.
het gcwij.Je
gcwijJe gefrigt,
gefiigt, landwaarts, in het nabuurig
nabuuri~ Dorp lleme.
lJel11elum
lUIM
't
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/um te verplaatzen.
verpla:uzen. VoortS
Voorts fchijm het Regtsgebied
Regtsgehied van' Sta.Stll-'Voren. al vroeg, cene tamelijke uirgebrcidhei"tg
uitgebreidheidftg'eftad
"oren,
'ebIld te heb·'
ben, naardien wij hetzelve, eenige
eenjge jaaren vóór
vóór:}ifi
alêt einde der
Elfde Eeuwe.
Eeuwe, met den titel vim
ván Graaffchap
Graaffcha p benoemd vinden;
in welke hoedanigheid hetzelve aan de Uuechtfche Kerke
wierde gefchonken. Dit viel voor in den Jaare 1077,
wierdt
1°77, en
"'ierdt,
wierdt, twaalf jaaren daar n:la,
n:ta. herhaald. Te weeten , eer
hadt aannog; ons Gemeenebest zijne tegenwoordige gedaante !ladt
genomen, ontmoette
ontmoelte men, ginds en elders, ver[cheiden St5Steden,'
den " van de overigen geheel onafhankelijk.
onafhankelijk, die nu eens met
Utrechtfche Bis[choppen.
Bîsfchoppen. of de HolJandfche Graaven in
de Utrecht[che
vriendfchap 1l:onden.
fionden, aan
dan wederom overhoop lagen. S!avoren.
Sta yaren •
naar gelange van destelfs aanzien en rijkdom, verdient eene
hoofdplaats op de lijst'
lijst"van
van zulke Steden; waar van ·s
's Lands
Landl
Gefchiedenisfen menigvuldige voorbeelden
voorbeeiden uitleveren. Zo
wierdt Graaf FLORIS DE V aldaar, 't eenigen tijde;
tijde ~ voor Heer
erkend en gehuldigd; doch verdreef men vervolgens van daar
des Graaven Schouten, inzonderheid door aanhitz.ng v~ deu
dett
Abt van het St. Odulphus - Klo(Jsler,
Klooster, boven vermeld. welke,
welke f
binnen SJavoren,
SJayoren, zicb
zich geen gering gezag badt weeteIl
weetcll toe te
Gednurende de verdeeld
beden tus[chen
eigenen. Geduurende
verdeeldbeden
tusfchen de reeds
Sta3tligezinde
~taatligezinde Bol/anders
Bol/linden en nog Spaanschdenkende FI
Fi '"zw.
ieZe11.
'wanneer men goedvondt, uit Noordbolland
Noordholland , ecnen
eenen lOgt
togt over
ovet
Zee te doen, moest Stavoren
eernen aanfloot
J'/fJvorrm., zomtijds,
zomtijds. den eerflen
aan(1:oot
boofde men.
Jijden; uit welken hoofde
men, door middel ,'an
van een fl:erlt
Herlt
Ka1l:eel
of' Blokhuis,
weeren. Niet alleen
alleell
Kafteel of
Blokhuis. de aanvallen zogt te wceren.
met de HoJlandfche
Hollandfche GraBven
Graaven 1l:onden
fionden die van S/{WOTetJ,
Sten-oren, bij
wijlen, in gemeellfchap; hunne betrekkingen Rrekten
~rekten zich uIt
uÎt
tot
tOt zelf bLlitenslands,
buitenslands, en genooten zij daar door, boven hun.
ne landgenooten,
Voorregcen. S!fH'or
Stallor fI1
landgelloOten, zeer aanzienliJke Voorregten.
en was
c:en lid van het
een
bet vermaarde Hanze - Verbond, en bekleedde,
bekJcedpe,
onder de leden diens lichaams, in rang de derde plaats. Als
zodanig voerde het, 't eenige fijde,
djde, Oorlog tegen twee Zustef - Steden, Hamburg en Luhek,
gefc!:i)len,
Lubek, over eenige gefchiJlen,
fpoedig wierde
wlerdt bijhet Verbond betreffende, hoewel de twist fpoectig
geleid. Door hunne gUllftige
gUIJrtige legging tot den [cheepvaart,
fcheepvlart,
gaven die van Stavoren
Stayoren,, meer en meer, eene grooter uitgeuitg~
breidheid aan
eer1l:eo.
un hunnen
bunnen Koophandel. Zij warem
waren de eerftoo.
wcl~
wc1~
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welke den weg baanden door de vermaarde Zecëngte de Zond
na de OosJ,Zt,?,
OOS~l.?I Van veel belangs was deeze onderneeming ,
Deenen, als die dus gelegenheid vononder anderta~:voor
ande~~, 'voor de Oeenen,
den, om, op eene gemaklijke wijze, verfcheiden voortbrengzelen van hunnen grond te ilijten, welke zij tot nog toe had~
den moeten behouden, of die niet dan met groote moeite en
kosten konden verzonden worden. De Koning, welkt!,
welk~ ~ ten
ontdek kin ge , op den throon zat, begreep die.
dit. Van
tijde der ontdekkinge,
hier d~t hij, zo ras.
ras" de Scheepvaart door de Zond eenigen
fpoedig) aan de Schippers
en dit gébeurde (poedig)
opgang maakte ( en,
van Stavorel1 het Voorregt fchonk, om vóór de Schippers
van alle andere Natien, Landen en Steden, voortgeholpèn te
.het betaalèn
worden in ,het
betaaIen 'van den Tol.
Tol, welke van alle' Schepen, die deeze Zeeëngte bevaaren, gevorderd wordt. To~
Tot
op den huidig
huidigen
fiand, gelijk ook dê
de
en dag houdt dit Voorregt !land,
aloude
eerUe Schip, een !luk
nuk "Let.
Letalou~e gewoonte, om, met het eer!le
MajeUeit, ten gefchenke t~
densch Laken, a?~ zijne Deenfche Majeil:eit,
verbiuteI?isfen wierden, van tijd
doen toekoomen. Andere verbillteçis[en
Deenfche Koningen
tot tijd, door die
dJe van .5tavoren,
,stavoren , met de Deen[che
flegts met deeze, maar ook
aangegaan of vernieuwd; en niet llegts
met de Koningen van Zweeden.
Z.weeden, Schotland en Frankrijk:
hLllnen Koophandel en Scheepvaart aanmerkelijk
alle welke hllnnen
begunfiisden.
begun!lisden. Inzonderheid moet de laatstgemelde verbintenis
zeer naauw en van een bijzonderen aart geweest zijn. Im:zeer
Im.deÎl
mers vindt men aangetekend, dat wanneer, geduurende deil
Oqrlog tus!chen
tusfchen den Franfchen Koniug en Keizer KAREL DEN
Oo.rlog
V, de fcheepvaart
fcheepvaare op Frankrijk aan alle andere Nederlande.
ren verbooden was, dezelve alleen voor de ingezeetenen dier
gelaat en. Uit aIJe
alle deeze oorzaaken
Stad vrij en open wierde
wierdt gelaaten.
Sta voren tot eene ,zeér
fieeg het
be~ aanzien en vermogen van Stavoren
fteeg
zommi,.;en, egter, te beweêrèn',
beweerèn",
aanmerkelijke hoogte. Met zommi~en,
lUagt der Stad zich heel tot NI}
Nt} liegen, in
dat het regt of de lUJgt
uitgeilrekt , [çhijnt
fchijnt aan regtmaatige tegenGelderland, hebb,~ uitgenrekt
fprank ondl!rhevig,
onderhevig, zo lang men daar v~or gcen~n anderen
fpraak
heeft, dan zeker Opfchrift,
eenen fieen
uitgehougrond heeft.
OpfchrifL, in cenen
neen llhgehoûwellc 'men in de gemelde Stad leest:
IIue usque 1fguum
wen, welk
leest :lIlJc
1eg1l1l711
Staurlte; dat
hier toe !lrekt
firekt het gebie'd
Stal/rite;
dar wil zeggen, "s. tot hkr
.,
n van StaUlia."
StaulÏa." lVk:I'
lVI":<!I' zekerheids is 'er :lall
aan het gevoelen.
gevoelen ..
V!i)~
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Slavoren
oetfende;
volgens 't welk S/
avoren , eertijds, eigen Halsregt oeffende;
het getuigenis van SCHOTANUS , verhaa.
gelijk blijken kan uit bet
verba...
lende. boe
hoe in zijnen leeflijd,
leefd jd, tusfchen de Stad en bet
het Dorp
Jende,
Schar!, een weinig ten Zuidoosten van daar gelegen, een fiuk
fruk
Ga/gevenne wierdt betl:em
peld, om
Lands Dlet
met den naam van GaJgevenne
beftempeld,
wt de gewoone Geregtsplaats diende. Geld zal meu
mea
dat het tot
'er. waarfchijnlijk, teil
ten tijde van den bloeienden {bat
tl::lat der Stad,
Stad.
'er,
an:.
zommigell, en onder an~
gemunt hebben. Nogthans twijfelen zommigen,
de re SCHOTANUS , aan de echtheid der penningen,
penninge!l, ten eenigeö
eenigett
dere
Slayoren gevonden, en die ouder
onder de Regeering vali
tijd bij Sltlvoren
KOlling
geflagen zijn. De
D~
Koning RADBODUS of ltADBOUT zouden gellagen
eene, van
vau zilver. voerde
vóerde tot Opfchrift: Adgillur SecunduS
ScctlndrJS
Adgillus, de -tweede
'tweede Koning van FrieSFrieS"'
Frifiorum Rex; " AdgiUus,
Moneta àurca
àurea CivilalÏs
Cfvilatis SlauJ.
SJau'"
land"; de andere, van goud': Mone/a
rienfis; " Gouden MMe
Stad Stavdten."
Stavoten."
riet/fis;
MMt der Sta~
'e Is hier eene voegzaam-e
voegzaame plaats, om van eene vermàarde
't
verflag tê
bijzonderheid, onze Stad betreffende, een kort verllag
t@
KroniJkfchrijvers, zijD
zijn
doen. Zeer bekend, uit de aloude Kroni)kfchrijvers,
raak ende de weelde, en den onderging
twee vertellingen, raakende
onderglng van
valÎ
oorzaak, welke den laatiten
bI!..
SlavoretJ,, nevens de o'orzaak,
Stavoren
laatften zoude be.
rokkend bebben.
hebben. Om een denkbeeld te geeven van het
alottJ,.
bet alodl.
Wt welk eene buitenfpoori.
de vermogen der Stedelingen, en' tot
ge dertelheid dit 'hen
ben vervoerde, verhulen de aloude KroKl'&>
nijken. dat zij, bebalven
behalven de prait.
pragt, welke binnen hunlfe
f1'Ut.
nijken,
hun~ trul.
StOepen en Huisdeuren met goud over.
over"
zen regeerde, hunne Stoepen
waar hun de Daam
naam van Je
de verweende kin'rJerm
kin'derm
trokken; van Wllar
Sta'Voren wietdt gegeeven. Waatfchijnlijk zal de"
de grond
van Sta'loren
hebben. dän
StedeJinge'l'l:,
der zaake niet dieper .gelegen
~elegen bebben,
dlin 'dat de StedeJinge'l'i,
alln hunne
hunr.e Stoepen,
Stoepen. hier en daar, eeJrlg
eel1ig verguld~el
verguld?=el zullen ge.
g~.
aan
leid hebben. De IIndére
llndére vertelling luidt aldus. Eene djké
rijke
KoopItlans WMuw zonde, op zekeren tijd, een van há«rè
hliaré
Koopmans
Dtlnt:Ûg. met bevel aan' den Schipper om aè
Schepen na Dllnt:Ûg,
rijkite en kostbaárfte
kostbaárfie Jaading
laading van daar te haaien,
haaIen, zonder dé
rijkll:e
dè
foort der goederen te bepaalen.
bepaal en. Naa volbragte reize eö
en b~
bij
Stayoren. door de eigenáa'eigenáa';..
zijne aankomst in de Haven vnn
Vltd SJllvoren.
Schip na de ingelalldene
iugelaadène en medegebragte
medegehragte goedje
goed~
res van zijn Schîp
fen
zijnde. de (choonfte
heste Tarwe, Wis
Wás de.
ren gevraagd iijnde,
fchoonftc en /Jeste
de,
Schippers antwoord. Misnoegd ()Ver
over zulk eelle
eeue lastkwijting;

en
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~ll alzo zij deeze goederen verre beneden haar vermogen.
fch:ttte,
fchaue, vraagde zij den Schipper, aan welke zijde, van het
Jaading hadde: ingenomen. Op het antwoord aan
Schip hij de laading
13ulrbOOl'd:
13,./tb001-d: " Dewijl gij", hernam hier op de dartele Wedn
Weduw.
w•
"~, de Tarwe aan Bakboordzijde hebt ingenomen, zo kunt gij
~,
De
lI' dezelve aan Stuurboordzijde wederom in Zee werpen."
Schipper, dus gaat de vertelling voort, volbragt deezen lat:t.
lat;t,
doch hadt dien naauwlijks volvoerd, of de geduchte hand der
hemelCche Voorzienigheid verrigtte een wonder, ter oogfchijnoog[chijnhemel[che
lijke ftraffe
fl:raffe over deeze dartelheid, en te gelijk ter beteugebewugelingt;!
linge van de weelde der Stedelingen. Ter plaatze, alwaar de
Tarwe was in Zee geworpen., niet verre van de Haven, rees
een Zandbank op, uit welken vervolgens Airen groeiden,
die wel de gedaante van Korenairen,
KorenaÏren, doch van binnen
geene Korrels hadden. Van de ondaad
omlaad der Weduwe zou de
Zandbank den naam van .het J7rouwenzand
f7rouwenzand ontleend, en
d~zelve ten gevolge gehad hebben, dat de Haven nu voor
VOOl:
zwaar balaadene
belaadene Schepen ongenaakbaar
ongenaakb'lar geworden zijnde, de
Stad. ,zeden.
zeden. van haaren
baaren bloei en weil/aart een
eell groot deel
soude verloofi'n
verJoort'n hebben .. Dus luidt de berugte
b~rugte vertelling, in
'We!ke
welke de leezer 2,ekerlijk
zekerlijk zeer veel fahelagtigs
fabelagti~s zal hebben opgele_
gemerkt. Tot narigt der zulken , welke der plaatslijke gele.
!enheid
,cnheid in deezen oord niet kundig zijn, kan het volgende
~ienen.
nabuurCchap, ten Zuiden
t:iiene~ •'Er
Er groeit,
groeit. in de nabuur[chap,
Zuiden, van StflSta"oren: een gewas, 't welk 'eenig!!rmaa~e
"oren,
-eenig,ermaa~e het voorkoomen van
lCoornairen heeft. Doch de plaats, op welke men dit Gewas
Koornairen
Gewás
'.IIantreft,
tllDtrefc, is nit:t
nÏl;r het
h(!c nog heden genaamde /7;'ouwenzemd:
p.;-ouwenzand: want
dit legt. op el'lligen
el'nigen a-mand
a-nland van de FrieCche
Frie[che Kust in de Zee.
Zee,
~m altoos onder water; maar ~en vindt het op hei dus genaamde Roode Kitf,
zjjnde e\!lle
e~l1e foort
llaamde
Kil!, aan den vasten wal, zijnde
van Duin, over welke de gew,oone
gcw,oone Rijdweg , ten Zuiden,
voorbij Stm O' en
Ol lOOpT. Daarenboven blijkt,
bIGkt, bij eelle naauw"keurige
lleller val1
vat1
lteurige bez igtig:ng
itjtig:ng van de berugte Plant, gelijk de fieller
dit Artikel, in eigçn
ejg~n perfoon
per[oon en op de plaats zelve.
zelve, onder.
",onden
"onden heeft, dat de dus genaamde
gen:Jamde 'Koornairen aalt
aan deezcn
plek gronds geenzins zijn bepaald, maar overal, alwaar
'Plek
al waar men
naamelijk, niets
Duinen aamref"
aantref" gevonden worden. Zij zijn, naameliJk,
anders dan cene
cène foort van
Helm, welke men, in
vau Helm"
În veele oorden

en

.

'

van

STAvöRËN,

gn

~al1
~:l11 Holland en Zeeland a:lntrefr. als van ultlteekeiiden dien sf
om aan den losfen grond eenige
eenlge vastigheid te geeven; en het
overfiuiven v!ln
vltn het Zand te beletten. ;, De verte en wijd.

ol'
Wortelen ft, gelijk in het Bijvoegtel
BijvoegzeI 0l'
"voortkruipende Wortelen",
regt wordt àangemerkt, ,; plegen het zandt bij
" een te houden; en te beletten dat het van den windt niet
" wechgedreven
wechgedreven,I en ook met het eerfte Zeewater niet afge" fpoelt wordt: wan
wantt zonder deze Helm zouden de Dulnett
Duin/nt
H leeg, en het Zaai/andt met tandt bedekt en vermagett wor, j den/'
Met dit alles is het niet onmogelijk 1 dat de dartel..
lleid eener
cener fchatrijke Vrouwe (want waar toe kan de weeldIt
den mensch
menscb niet vervoeren?) tot lIet boVen verhalllde bedrijf
bevel kan gegeeven hebben; en dat het bijgeloof der Eeuwe.
wanneer naderhand, op of bij de plaats, alwaar de Tarw(!
was in Zee geworpen; éen Zandbank oprees, de reden daat
van in het buitrnfpoorig bedrijf gezogt heeft. Alleenlijk wil..
len wij den Leezer doen
doel1 opmerken, dat het fprookje wegen.
de ledige Koornairen, om boven aangevoerde redenen i v4d
allen grond ontbloot Is. Intusfchen
Incusfchen is het waarfchijnJijk I
dat j nevens andere oorzaaken, het ancnaan
ont(l!ian vàn droogten, itt
de nabuurfchap der flaven
l1aven ~ ter verminderinge van den bloei
en welvaart van StfJvoren j niet weinig km hebben tdegebtagtl
toegebtagtl
13ehalven
Behalven deeze 1 troffen, van tijd tot tijd; de St:rd nog an"dere rampen. Een zWailre Brand leide f er , in den Jaare 1421,
1421',
weinig minder dan vijfhonderd Huizen aan kooIen. Als dd
Watergeuzen, in den Jlare
157!t, de Stud
J.are 157!i,
St«d bemagtigd bàdden,
badden ,
verlieten zij dezelve, op de aannadering van eenige 'taande...
len DuitCthe
Duitrthe en Waalrche Knegcen;
Knegten; niet evenwel, zonde'
alvoorens een derde deel der Stad in brand gel1:oken. en ddd
..
test
geplonderd te l1ebbcn.
l1ebben.
rest gepJonderd
Van he(
het St. OdtJlfus - KloJster hebben wij bdvê'tf gèwflg
geRlaakt. Om den alouden
Illouden fiaat
l1aat der Stad te doen blijken I
vedienen nog de volgende bijzonderheden; wegens dit OuG11.
ftigt.
tbgt, te worden opgemerkt. Meer Zuidwaarts, d:m
dan het nU'"
dern:md
tlern:md herbouwd wierde 1 lag in 'e eerst diE Kloostef bij
:ZIjne Oorfpronklijke fhgüng. De wijde waterplas,. l'IaameUj!é 11
welke thans de tusfchenruimte
tusrchenruimte tllsfchen Enkhuizen en
€lil StaY~.
u:n he/bat, was eertijds, meestal, droog laud ~ on
Ol! do'01' dtI..
XX V11. m.J"...
;t~).,.1ll
C & c Cc C l:
:lJ0J10NEUS te

33~

STAVOREN.

zelve f1egts een niet zeer wijde doorvaart. Men zag 'er
'ervrugtbaare
\1rugtbaare Akkers, zelf éen Bosch, dil
de Knil
Kreil genaamd, als
aTs
eene droogte,
droogte. in deezen oord. nog heden bij de Zeelieden,
overfiroomiugen
onder dien naam,
naam. bekend. Afllabbelingen
Afltabbelingen én overllroomiugell
deedeu,
deedelI , allengskens, de Waterplas aangroeien. Tot een wei.
weinig naa het midden der Veertiende Eeuwe frondt
fl:ondt het Kloostl:r
t~r op zijnen ouden grond. Van wegens de freeds
fl:eeds toenee:mende Watervloeden wierdt men, omtrent dien tijd, te raade,
raade.
het gewijde Gefligt
Gefiigt in de Voorfiad
Voorllad van Stavoren
Stal/oren., ten Zuiden
daar
d:utr van gelegen, over te brengen. Door den zwaaren Brand,
boven vermeld, wierdt het van de overige Huizen der Stad
afgefcheiden, en daar buiten geflooten. De verplaatzing na
Hemelul/J gebeurIjle
gebeurQe kort daar naa. Intusfchen was het eerUe
lIemelU1JJ
eerfl:e
Klooster nog niet
niee geheel verdweenen. In den Jaare 1430 zag
men daar van nog de Kapelle.
Kapelle, vermits het Kerkhof zeer
hoog lag. Volgens het getuigenis van SCHOTANVS.
SCHOTANVS, die in den
Jasre 1664 fchreef. leefden.
Jaare 1620.
I 6zo, nog lieden
Jaare
leefden, in den .Taare
te Sta
StavorCI1,
voren • welke in St.
SI. Odulfus
Odulfus-Klooster,
- Klooster, fiaande
ilaande in het
Zuideinde der Stad, de Misfe gehoord, en in de Kerk eene
Friefche Lieve Vrouw,
Vrouw. !taande
[taande op het Altaar met een Friefchen hoofddoek gehuld,
gehuld. gezien hadden. Zommigeri hadden
~er zelve
ook geheugenis van eene dubbele buurt Huizen, en >er
in gewoond, de Kerk/haat
Kerkll~aat genaamd, in het Noordwesten der
Stad. Daarenboven hadden zij nog gekend de wooning des
Kafleleins van het Blokhuis of Kafleel; van een fraaien BoomBoom.
Kafieleins
gaart voorzien. Bij het leeven dier luiden was dit alles onder
den vloed begraaven. TIehaIven
Behalven dit Mannen-, hadt men ook,
bij ouds, te SttJvoren
Stavoren een Klooster van Bagijnen. Het was
een zindelijk gefiigt, liggende in lommerrijk geboomte, eR
ván eene fraaie Kerk voorzien. Het verarmde allengskens,
zo dat de Bagij-nen
Bagijnen met weeven den kost moesten winnen.
Eene derzelven •, om dat zij 400r de Moeder van
vall het Kloos.
Klooster, naar haare ll1eening,
tef,
meening, onder eene te firenge
fl:renge tucht wierdt
gehouden, zogt zich door een vreemd middel van dat juk te
ontllaan. Zij frak den brand in het Klooster, en verkreeg
onttlaan.
aldus haare Vrijheid.
Van wegen de aloude vermaardheid der Stad Stavoren
Slavorcl1,, von.
den wij 11iet
niet oll~eraaden,
olliieraaden, de Qoven!laallde
Qovcllfiaallde bijzonderheden te
verver·
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Verhaalen. Van den tegenwoordigeu
tegenwoordigen flaat der Stad zullen wij
nog
verflag
doet!.
/log een kort ver
Dag doen.
De gedaante
Sta voren is een langwerpig vlerkánt ~
gedaame van Stavoren
welks langfie zijden Noord- en Zuidwaarts
ZuidwaartS loopen. RondOll1
Rondom
ee.ll aarden Wal, in \telk,en
loopt een
\tell~l1 men, aan den Noordwest.>
Noordwest'"
kant, nog overblijfzels
overbli]fzels v"n
viln het oude Blokhuis ziet. Men
heeft 'er drie Rijd- en
cn twee Waterpoorten: de eerfie
eerfl:e zijn de
Noorderpoort , de Roepoort
Koepoort en de luiderpoort;
Zuiderpoort; de!
Noorderpoort,
d~ twee an.
andere, de Noorder- en de Zuiderpijp, zijnde overwelfde Boo.
gen of Sluizen,
ShJÎzen, hoed~nige men, in
In Friesland, Pijpen noemt.
Sluizen, door
Voorheen hadt men 'er twee Uitwateringen of Sluizen.
welke de twee Vaar~n, van binnenslands koomende, zich
plagten te ontlasten. De eelle,
UitwaterJng I
eetJe, of de Zuidelijke Uitwatl:'rlOg.
is al voor
Water
Voor lang geflopt.
gellopt. Het Noordlijk binnenlandfche Water'
loopt buiten de Stad, door de Stads Graft, en valt;
valt,; door
een dubbelen Val- of Wipbrug, in de Haven. Deeze is taheeft het ongemak, dat de beidlf
melijk ruim en breed, doch heefe
Hoofden, welke de Buitenhaven uitnmaken,
uitmallken , bijkans Zuidoost
Zuido05t
en Noordwest loopen. Hier door is de flng
Dag van water ~ bij
hevige fiotmwinden, zeer aanmerkelijk. De onfiuimige Zui.
Zui~
der zee Werkt
fet
derzee
werkt onmiddelIjk
onmiddelijk op de Sluisdeuren ~ en kunnen 'et
de Schepen naauwliJlts
naauwlijks veilig leggen. Om de eene en andere1
ander~
reden, om de Stad, en, gevolglijk, dien geheelen Uithoe~
UithoeW
der Provincie voor inbreuk te beveiligen, en aan de Sche.
Schepen eene veilige legplalltS
JegpJalltS te bezorgen, hebben 's Lands Sta...
ten, in den voorleeden Ja~re (1791) zich genoodzaakt ge...
....
vonden, tegen den gedreigden ramp de gepaste voottorge tè
ttf
gebruiken. Volgens het gemaakte Ontwerp zullen de beid.
beJd.
firekking,
I-bvenhoofden
H:lVenhoofden verleid, en aan dezelve eene andere firekking"
meer Zuidwaarts lo{)pend~,
loopend~, gegeeven worden. Terwijl wij
dit fchrijven,
féhrijven, heeft men met het verleggen van het Zuider..
boofd reeds eenen
aanva~ gemaakt. Op eene zeet groot.
cenen aanvaITt
fomme zal deeze noodzaakeUjke
famme
noodzaakelljke verbeteringe der Ptovincilf
te flaan
fiaan koomen.
Te Staf/oren
StaVOYin vindt men niet meer dltn
dàn ééne Kerk ten dieneeU zindelijk gebouw,
gebouw. van binnen
fle der Hervormden. Het is een
van een fraai Orgel voorzien, en pronkende met een ûerlij
iran
ûerlij«..
k'll1 fpitzen
fpiezen Toren, die een weinig van de Kerk (ljIAt.
ken
(biGt. Vol..
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gens overlevering zou men, tot
ge(ligt,
tOt het ge
!ligt , veel houts
honts ge.
brutlct
brulkt hebben, gegroeid in het eertijds vermaarde Bosch de
Knil,
J{reiJ, doch al voor lang onder het water van de Zuiderzee
bedolven. Twee Leeraars , de eelle
eene van welke te gi;;iijk
gtiijk Rek.
tor van het Latijnfche School is, verrigten hier den gewijjen
dienst. Voorts
VoOrts heeft men 'er eene Gemeente van Doopsge.
DoopsgczitJden, welker Vergaderplaats weinig aanziens heeft,
zit/den,
beeft, en die
Am(1:er~
thans bediend worden door eenen Leerling van het Am{!er·
damfche Kweekfchool, behoorendé. aan de Gemeente bij het
Lam en den Toren. Voorts is 'er ook een Statie van Roomseh.
gezinden. Het Stadshuis
Stadshuïs,, !taande
flaande in het midden der Stad,
is een nieuw Gebouw, hebbende,
hebbende. onder andere, eene
cene fraaie
Raadkamer. Als eene zeldzaamheid tekenen wij hier aan,
Stads huis , in een der muudat, bij de afbraak van het oude Stadshuis
mnupenningen bemetzeld gevonden wierden,
ren twee gouden penningea
PiI100l waardig was. Voorts ont·
ieder van welke een lftlven
h'alven PiIl:ool
ontmoet men te Stavoren geene
geeDe openbaare gebouwen. De Burgerhuizen zijn, veelal, zindelijk betimmerd. Vee}e
gerhulzen
Veete derzei.
derze1.
ven, hoewel het uitwendige zullts niet altoos aankondigt,
draagen kenmerken van eene aanzienlijke Oudheid, in de zeer
dikke en zwaare muuren. De fieller
!teller van dit Artikel berinnen
zich, in meer dan één huis, Voorgevels geûen
gezien te hebben
hebben,t
van meer dan drie voeten dik: in voege dat de breede Venfterbanken
!terbanken tot zitpláatzen konden dienen. Gelijk van
v:m ouds,
bellaan nog heden
beden de meeste Ingezeetenen van den Scheepbe{!aan
vaart. Wanneer deeze bloek,
bloei<, worden 'er zeer veele
veete Schepen,
Koftèn, getimmerd. Andere llantlwerken,
bantlwerken, daar mede
vooral Koflèn.
verwant, zijn dan ook in merkehjkcn
merkehjken bloei.
Voorheen befioudt
Regeeril1~ van Stavoren uit twintig
beilondt de Reg(]f!rin~
perfoonen, te weeten acht Burgemeesteren en twaalf Ge.
Ge·
meentsluijden of Vrocdtèbappen,
Vrocdfchappen, vall
van de
dl:! eerne
eerfèe van
Vim welke
jna-rlijks
jl1a-rlijks twee nieuwe L<.'den
Lt'den verkoozen wierden, door den
Sta'lhouder van het Gewest, utt
Sta,jhouder
uit eene Nominatie
Nominntie gemaakt
d(lor en uit de Gemcen!~luiiden;
d(Inr
Gemeent~lujiden; welke hun leeven lang in 't
bewind bleeven. lIJ
ja.re 1768 is in het gelal der WetIn den
del! Jaure
houderen
bouderen I't"tie
('t""ge ver:mder'ng
ver:mdef'l1g voorgevallen, zijnde
zi}nde hetzelve.
Regeeringe. hij
bij een Regl;;ment
op hé!
hH eeqJaarig
eef.}Jllarig verzoek der Regeeringe,
Regkment
Vlin den tegenwooroigt:n
van
tegenwoon.1igtl1 Stadhouder.
Stadhouder, op twaalf perfoonen,

vit,
viel
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\1>er Burgemeester en acht Vroedfchappen, verminderd. In.
vier
Vroedfchappèn we·
tusfchen is ons berige,
berigt. dat, zedert, de Vroedfchappen
derom tot het oude getal van twaalf perfoonen zijn opgeklommen, agtervolgens
ageervolgens het regt van Ampliatie, Explicatie en
Oot vlln
van het nieuwe Reglement, door den
Alteratie, in het flot
Stadhouder aan zich gehouden.
STREN,
'Konstfchilder, die zelfs,
STEEN, (JAN) een zeer bekend ·Konstfchilder,
fl:raks nader zien zullen, aanleiding
aan1eiding tot een [preekfpreekgelijk wij frraks
woord in onze Nederlanden heeft gegeéven,
gegeèven, was gébooren te
Delft, daar zijn Vilder een Br.ouwer was. Hij'
Hij· was eeh Leèr·
Iing van JAN -VAN GOVEN, die hèm~ om zijn vroIiJkea-41al't,
en
vroIiJkea·Gar~.en
omgang, en,om.
en-om. zijne geestige invallen, gro6telijks
groötelijks beminde.
van zijnen kant ook veel genegenheid
hadt,.van
De Leerling hadt
genegenlreid voor
zijn meester, maar nog meer voor deszelfs DCJgter',
Dagter " met de~ijn
,dat
welke hij een heimelijken Liefdehandel onderhield, zo ·dat
ä.ezèlve zich zwanger bevondé; het welk van dat gevolg
befJuitcn hnar
hç~
was, dat JAN STEEN moest befluicen
haar te tromven
troU\ven,, hr:J:
geen hij ook gewillig deedt: geI:jkook
toefi:emmiq.g der
gel;jkook de toefiemmil}g
fchiclijk op volgde,
volgde. als die thans
wederzildfche ouderen daar fchielijk
alldere partij te kiezfIll
geene andere
kiezoo hadden.
cen ordenteDe Vader van onzen Schilder kógt, om hem een
lijk befi:aan
befraan te bezorgen, eene brouwerij voor hem, te- Delft,
daar hij hem
hem' illzettede;
inzettede, en wnrin'
waaria' hij inderdaad een goed be.,..
ba.flaan gevonden zoude hebben, to·
~o' hij
bij zijne
zijtie zaaken behoorlijk
fiann
btdt
wl\ilrneemen; maar dit ·laatUe
-Iaatfl:e ontbreekende bedierf
bidt willen wailrneemen;
alles; ea
de wiiili:en,
winlien, wierden zo -gerhlg, dat JAN verpligt was
'all"s;
en de'
zijn toevlugt te neemen
Penfeel, daar men' in- zijn
n~emen tot het PenCeel,
"geheelen levensloop ook ziet, dat hij,
·geheelen
bij, als
nis op een laatst plegtllnker, altoos veel op vertrouwde.
vertrouwde•.' Het eerUe
eerfl:e fruk
fi:uk,'" dat hij
bij
1tllker,
thans fchilderde, was een zinnebeeld van zijn bedorvel1
bedorvell huishouding, daar zijge
zijNe huisvrouw MARGARETA wezenli1k geen
Douding,
g~r;ng d~e1
badt. Het vertrek lag buiten order, ald~el mede in bade.
les over hoop.
hoop, de Hond Dobberde uit de pot, de Kat liep
ldnderen buitelden haveloos over de
met het fpek hecn,
heen, de kinderen
vloer, en móer
moer zat lui en ssemaklijk
gcmaklijk in een leuningfloel, en
klugt h3dt
zeI.
zag dit werkje gerust aan; en om de klugt
hadt hij zich zei.
ven daar bij afgemaald
af.;emaald met een wijnglas in de hand, cn
en een
C c c cc cc 3
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~ap -op.
fchoorfleen, die di~ alles met een uitge!1:ookel\
uirge1l:ookell
hap"
0l' d~ fchoorlleen,
~op e.n
liop
~n bek begluurde.
vetwaarloo~jng zijner znnken
zaaken was zo volkoomen, en
De verwaarloo~ing
~ijn levenswij~
levenswijs zo zorgeloos, dat men flegts. dit fiaaltje
,:ijn
llaaltje beboeft bij te
re brengen, om de porzaak van de vol1lrekte
vol1trekte ver.
agrering van 's mans zaaken te
re doen begrijpen. Terwijl hij
bij
11gtering
!log
was, maar meer Wijn dan Koren voor
pog in de Brollwerij
Broqwerij was.
zijn
~ijn g~ld kogt, moest dezelve, bij gebrek Vll\n
~n Mout, zomzom~
~ijds
fiille fiaan.
Wllar dopr
~eeritrg geheel verliep. Op
~ij'ds lHJle
llaan. mar
door de ~eerirrg
ze~eren morgen als 'er wederom gebrek aan aH,el
al~e!l was.
was, kwam
g:ijne Huisvrouw deswegeu btj hem klaagen: ...
.",JAN,
-JAN, zeide
-Sf zij. de Neering moe~ onder zulk eene be!liering
be(liering wel ver·
.u
loopell; de klanten
k-lanten zenden telkens vergeefsch om ..Bier
Bier te
" loopen;
" bebben;
hebben; daar is geen Bier in de kelders,
kelders. en' zo veel Mout
wij een Brouwt maaken kunnen. Hoe zal dat
" niet, dat wi,i
" gaan, gij béhoorde de Brouwerij levendig te houden."
-dat ik dezelv.e leven..
leven." Goed, antwoorde JA1'!I, ik beloof u, "dat
.ging hij na
..de Markt, naa
" dig zal houden." Daar op ,ging
n'"de
nll4
bij te
tO vooren de
badt" dat
dat··zij
zij de groote
dat hij
de,_knegts belailt
belait badt,'
f(ael
zoudeIJ. Op de Markt gekoomen,
JCetel vol water pompen zouden.
kogt hij daar eene partij levendige Endvogels , welke hij
bij liet
liogt
t1mis brengen, dtlzelve.
dezelve. onmiddelijk volgende. Hij begeeft
g;ieh
lieh ftraks
firaks in de Brouwerij,
BrouwerIj, ~aat
laat de .l\i!out
l\!Jout .. dio
dht hij nog hadt,
badt.
in
In de Ketel (tarten,
fiorten, en de Vogets
Vogel's daar .in
.iu zwemmen., Deeze
tulks
zijnde, vlogen wild en woest door de
~u\ks niet gewoon zijn"de.
bljll:er geraas en leven, dat
Brouwerij,
Brouwerij. ell
en maakten zulk een bij!l:er
JijDe
hij haar zag, liep
Jijee Vrouw daar op uit kwam, Zo als bij
pij l;jgchende na haar
baar toe, en zeide: " Wat zeg jij. GRIET.. JE?
.,
JIl. ? .~
,~ !'let
net nu niet
nict levendig in de Brouwerij?
Brouwerij?",> Schoon d~
Vrouw niet veel
vecl lust hadt
hadE om te lagehen ,• koude zij zich eg~er, om zijn klugrig
poezIge aanfpraal\,
aanfpraalç, qaar
Gaar Vim
van
~eY»
klugtig b~drijf, en l'0tzlge
'Piet
'Plet geheel omhouden,
omhouden.
Men begrijpt onqertusfchen,
omJertusfchon, dat hij op d~eze wijze niet
'Zeer lang Brouwer konde blijven. Naa verloop van eenige
jaijren wierdt hij dan Herbergier; maar dit was insgelijks va\!
vall
~e\2n
bet Penfeel,
PenCeel, 't welk hij, in
~e~n langen duur; en hij nam het
poop V3Jl
vap. in zijne Herberg eelle
gemaklij~e en vrol1jke
POOf!
eene geUlaklij~e
vrolIjke kostWi\lpjng
~~ ?qllell
~Qllel1 hçbben,
hçbb~n J we~er nçder
n~der gélegd badt, op
'Wi!lpin~ ~
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meuws
in de h:lIld.
hllnd. Mèn ziet van hem een ftnlc
ftuk .. 't welk·
rrieuws irt
hij naderhand aan den Vorst
VorSt van WoJfetrbuttel
WoJfe1liJuttei verkogt
verllogt heeft,
beeft,
bij
en ,een
waar in een Bruidegom en Bruid, twee oude Lieden, en,een
Notaris
Notari. vertoond worden;' deeze zijn ,tien
aUen zo natuurlijk ia'
hunne \'errigdngen
trerrigdngen gef:èhilderd,
~hilderd, als
aJs of men hen leyendig
levendig voot"
voor"
eogen badt, ea
en met die verrigtingen
verrigtingell bezig zag. .,De
De oude
ouda!
"'ogen
Lieden fèhijnen
f'Chijnen hunne meening met grooten ernst aan dea
~otlris
~Otlri8 te beduiden; de NotarÏl
NotarÜl luistert metmet. veel aandagt Mar:
het geen de oude Lieden hem
bern zeggen, terwijl hij lDet de pen
op het papier gereed is om te fchrijven het geen dj hem
opgeeven. De Bruidegom ftaat
fiaat -daar
daar bij
bij.l en
ell toont zijn mis.
mis110egen
fchikkÜlgen; hij [chijm
fchijut van
van. (pijt
~
noegen over. de. gemaakte fchikkl.Rgen;
fpijt Cf:
ftampvoeten; hij
hoed, en trouwtekens langs.. de.
fiampvoeten;
hi3 werpt zijn hoed·
grond, haalt
baalt zijn handen
hanclen en fchouoors
fchouders op; bij
hij de(
~i.& zijn Bruid
Bruid
zi)de 1I8n
aan op eene
-eene wijze.,
wij ze., die te kennen
kinnen geeft;
geeft, dat hij
van ter zijde
lIan de oude -Liedl:l1
Lied,eQ alleen wiit,
wijt, eu·
en· zich
de fchuld daar van aan
voor haar ontfcbuldigt;
omfchuldigt; de Bruid gelooft dit 1 maar beklaagt
haar verlies,verlies " en llaa!
i1aat met traanen
traan en op de wangen
wangen.dlt
dit -wneel
'~neel
droevig aan te kijken.
Even zo. natuurlijk en geestig
geenig is valt helJl
~en
heUl gefchilderd een
ua.jonge opgef.èhootell
opge1èhooten Julfus,
Jul(us. fiaande te huilen. Het fiuk Uil'
melijk verbeeldt .een Sr.
meIijk
St. Nicolaas
NicoJaas - avond,
a'lolld, en" de ion
jonge
ge Lolr
Lofr.
bes, die zich gevleid hadt
badt wat lekkers
Jekkers of Wilt moois ·in
.in zijl1
Zijll
fchoen te 'linden,
:vind~n ~ z~t
ziet daar eelle
eeRe roede in fteeken.'
fleeken.·
,Vatl kOllStJl:ukjes
Onder zijne kleiner foort vao
kOllStf1:ukjes vindt men vee.
len,
gefchilderd en niet ~in geesl~, die uitvoerig naar het !even
Leven ge[childerd
gees·
tig van gedagteli zijn. Het getal zijner ftukken js zeer mI:'
me:'
geenig van
Van vinding, het zij hij VfQlijke
yrQlijke ge.
nigvuldig, allen geestig
zelfchappen
.. of andere losfe bedrijzelfcnappen In
in Wijn- of Bierkroegen .'
leven verbeelde; het
,het zij hfj
hij zaaken.
zanken, die
ven van 's menfchen 1even
een ftiller
vereischteo, als bij voorbeeld een kinderkinder_
flUler l>efl2g
befhlg vereiichten,
fchoo1 of iets diergelijks,
diergeJijks t vertoonde. Men ziet dal!.r
daar zijn
vluggen seest
&eesr en tij
z.ijne
ne ge2ardheid
genrdheid altoos
_lto.os il1;
in; altoos is het
ftukje met eenig grappig bedrijf 'lCrmengd.
1l:ukje
\!Crmengd. De jongens, bij
voorbeeld, grijpen malkandereJ)
malkanderen in het hair, of de Schoolmeester, die een zottelijk deftitie.
deftise. e~n ernfiig
ernilig belagchelijke
beJagcheJijke
.houding heefe,
heeft, verto.ont
vertoont de meerderheid van .zijn gaven met
de plak: terwijl de .and~r.e
.ander.e leerl!ngen
leerlingen door de ,exemplaare
.exemplaare firaf
fira{
Ccccccc -4
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'Vall eeuen
UUeD hunner makker.
makkers in vreC2:@
vreeze worden gebragt • en
van
eene .zeer,
zeer, bedrukte verwoning maaken.
Eene afbeelding van een Kwaaken
Kwaakera lijkll:atie,
lijk/latie t door hem
gen:lJilderd,
gefcIJilderd, is zo geestig en pot2:ig
potzig van [oellel,
toe(lel, en de wc·
wczens
zijn zo wonderlijk naargeestig verbeeld
~ens ;Lijn
verbeeld,t ~at men dezelve
z;onder lagehltn
lagchGu niet kan aanzien.
aanûen, Men moet ook
ook: van hem
onderJchelden der
erkennen, dat hij het karakteristike.
karakteriscike. het onderfcheiden
Perfoonen.
verfroudt, en de fynfte
fYllfte trekken bijzonPerfDollen. zeer wel, verfroD'dt,
:'der
Taf~reelen l
"der net wist uit te drukken., Bij voorbeeld in de Tafereelen,
Boeren, bij malkanderen verbeeld fiaan,
flaan. be..
daar Heeren en Boeren
booft men naa de kleeren aiet te ldjken,
boeft
Idjken. om te, weeten ,• wi<t
wie
llraks uit
ui~ de wijze van
de eene en andere
IIndere zijn. Het blijkt frraks
vaJl
~an
(hall of zitten,
titten, uit de houding en gebaarden.
gebaarden, uit ik weet
Slict
niet welke kleinigheden. wie de eene en de andere zijn.
Men ziet reeds uit het geen wij van de [childer.
fchilder. en levenslevens_
~n
wijzewij~e, van JAN STEtN gezegd hebben, dat
dllt de eene met de au.
nu.
~ere vol(nllakt
vQllnaakt overeenllemde; en men zal daar van nog na ..
der overtuigd WQrden.
wQrden. in
In zien. dat hij lleeds
freeds ~en
een han zonder ~org was. en alles van den vrolijken, kant alleèn
alleen he
be..
fchouwde,
khouwde. uit een ander geval, dat lllen
men in zijn leven, door
H01Jln~hltEN
vinctt aangetekend. Toen JAN STEEN,
STllKN;
fJOtJl$~A~EN befchreeven, vindt
"aa h@t
het tweede verloop zijner zaak en • weder aan het [ehi!..
deren was gegaan.
gegaan, v1naardigde
v''fVaardigde hij.
hij onder anderen een 1lukje,
flukje.
het
bet welk
welk: hIj vrii nuur
ciunf verkogt, maar
mallr het wellt
welk men hem be
be"..
taalde ia
il1 goud dat te: ligt wa.. ', ~jne vrouw' de fomme,
fomroe • die
hij ddr
dail' 'vUor·
'vdot· ontfangén badt,
had!. verneemende , hadt wel gewild
gewild.~
dat hij die hllar
haar badt
hadt overgegeeven, om de meestdringende
meestdringendtl'.
mede. te vervuIlen;
behoeftep 'Van haar h\llsbouden daar mede
vervullen; maar
maRr
zij begeerde dit vergeefs,eh
vergeefs,eh.• .en
-en hij begaf zieh
zich met !l1
Jll dat
geld naa de kroeg.
een gedeelte van,
wn, en ver
ver...
kroeg, verdronk dMr .een
loor de N!st
l'est met [peelen.
fpeelcn. Hij k,wam
k,wal11 des niet te min vrolijk
en welgemoed thuis
Ihuis:I zijn
ziin vrouw vleide zich hier door, àilt
<illt
hij
bij het goud,
goud. tcn
ten mmnen
mmaen voor een gedeelte.
gedeelte, nog mogt be~
'"mllen
hQuden hebben,
hebben. en vroeg bem
bern aanftonds
aanfl:onds naa
uaa hetzelve; maar
hij antwoordde haar. ond(!r
hrr het
llij
onder een hartelijk
hartelij k gelligh.
gelllgh. dat hij
zelve
~elve gelukkiglIjk
gelukkiglljk geheel kwijt WilS.
was. ZIjne vrouw br!li;t
br!l6t hem
den {laat.
{taat. In
in welken zij zich
zIch bevonden,
bevonden. onder het oog. ea
eu
witde bem doen btlgrijpen,
v~IUe8 van zulk eene fom.
wilde
be~fijpen, dat het verll~8
Com.
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in zulke oml1:andigheden,
omllandigheden, gewislijk geen onderwerp van laglag.
i et
ellen was; " Hoe! Vrouw, antwoordde JAN,
JA~, zoude ik l1l1iet
., lagehen
..
lagchen!! zij
zjj meenen, dat zij mij bedroogen hebben, maar
ft
Iigç,
ti ik hel>
he~ hen gefopt; Want
want ik wist dat het goud veel te ligç,
" was, en\
ell' ik heb het hun
hUil voor volwaardig uitgegeeven:
uitgegecven: zij
•• zullen morgen.
..
morgen, als zij
zjj het weder uitgeeven willen, zien,
",dat ik hen te flim ben geweest; Ha! ha! ha! hoe zullen
Jo..
Jf- 'zij aaan
llaan te kijken II .."
dÇ)od vaD deeze zijne Huisvrouw, trouwde bij
Na den dood
eene andere, waar 'Van
yan de vrijaadje al mede
ecne
med~ in den gewoonen
gewoonetÎ
trant van
VlD JAN STEEN was, en Diel
niel onallrtig
onaartig is te leezen pij'
HOt.lBllAiEN (Schou.wb.
HOQBIlAKEN
(Schou,wb. der.
der, Nederl.
Neder!. KunstCchild.
Kunstfchild. D. IU.p.
Uf.p.
!l~. enz.) Deeze ,vrouw was MARYTJE HERCULENS genaamd.
2$.
genaamd,
en hadt zich geneerd met Sehaapshoofdjes
Schaapshoofdjes I poot;ei
poot;ell en dier.
diergelijken te verkoopen
verkoopt!n;; welke neering
neeril!g hij haar egter weihaast
deedt aaaken.
llaaken. Deeze MARVTJE
MAlU'TJE plaagde hlUlren
hlUIl:en ,man altijd om
g.efchilderd
baar iondagspak , géli;k
g.efchiIderd t~ weezen •, en wel in haar
gé1i;k
men de Portretten gemeenlijk ziet. M;aar daar kwam niet
'Van;,
van;, zo dat, de vermaarJe LeidCche
Leidfcbe Konst - Schilder KAREL
Pi.
MOOR, die veel.un
"JAN 'ST&EN
DE )lOOR,
veel Jan het huil'
hui$ van
van"JhN
'ST.&EN kwam, haàr'
~ij~
to~, Q4Qboodt.
l14!1boodt. en haar ujttChiIperde.
was
~iit) dienst daar tOlt
ujttéhiiperde. Z:j wu
daar wonder wel mede in haar fchik. en liet het haaren man
mllll
zien, die daar ook genoegen in betuigde te neemen , ma:lf
maar
d:at daar nog iets aan ontbrak, het welk hij daar zelf
~eide, dat
aan vervullen zoude. Straks neemt hij.l1et
hij,.l1et Portret, zet zic~
tot fchilderen, en plakte zijn vrouw een grooten hen;:;c'korf
hen::;c'korf
J1let
lIau haar Ilrm;
J)let gekookte Schaapshoofden
Sebaaps~oofden en pootjes aan
arm; heç
he~
welk zulk een vreemd Contrast maakte met het zondagtpak.
zondagópak,
dat zij, fchoon het haar geweldig fpeet, niet kon naala2~en,
na31a~~en.
daar zelve om te Ingeben. "Dit"
"Dit.~ zeide 1AN"
JAN ~ ontbrak 'er
,. aan,
d~ menCchen
aau, zouden u
u, dF
menfchen kennenI"
kenn~n~"
..
Uit alles wat wij gezegd hebben, ziet men d€rhalven
derlulven duf
dui~
delij~, dat het beJ{~nde
bek~nde floJlandfche
Hollandfche fpreekwoord, " Dat is
y, een tlukje van i,ÄN
Î,AI)I STEEN ", niet zQnder oorzsak
".
oorz~uk zo algeIlleen
ween is geworden.
ge\vorden J en een volkomen &rolld
grond lil
JU 's
'5 Mans karak.
ter beeft.
l:IiJ {Herf
1678. en wierdt
wierde door zijne KOllst-'
Konst-'
!:liJ
lnerf in den 'Jaare 1678,

J}ro,df:ren begraav&n.
lJroadf:J'en
btgraaviD.
Ccc,CCCC
CCC,CCCC 5
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------------------------.-----------------eene Baronnij of Heerlijkheid, in het West.
STEENBERGI,N,
STEENBERGEN,

lijktte gedeelte van StaatsStaats. R"abaPl,
R"abat>t, eell
een eigendom, onder
de Oppermagt der Algemeerte
Algemeette Staaten , van den Stadhouder
beFrinCe van Ora"nje.
Oratzje. Zij beo
der Veréénigde Nederlanden, als Frin[e
:fiat uit verCcheiden
verfcheiden 'Polders, ollder
fiat
onder verfcheiden benlamingen ~
en uit eene Stad van den g0melden naam. 't Een en an~.
legt in het Noordlijk
Noorcllijk gedeelte vlln
van het Markgra~ffc!ntp
Markgra~fTc!nlp van
Bergen op den Zoom. De gczamentlijke' Polders
Polders,... welke de
bellaan' éene
eene uitgebreIdheid
uitgebreidheid van ongeveer drie
Stad omringen, beflaan'
.en van één UUli gaans in de
uuren gaans in de lengte, 'en
breedte.
Stenrhergen eene
cene vermllarde
vermaarde Koopllad;
Koop!tad; 'uit
Van ouds WilS
wa& StenrIJergen
welke men, op Enge!aJul
Engeland en Deenemórke,
Deenemtzrke, fierken
fier ken handél
tegellwóordreef. 'Ook was zij toenmaals ongelijk grooter dan tegenwóor.
beOa:mde, naar men wil, de tegenwoordige flegts bet
het
dig; bef1a:mde,
tiellde gedeelte
gedeeTte van de uitgebreidbl
uitgebreid~ id, welke zij in haaren
tiende
bloeienden fiaat bezat. Een zwaàre Brand, in den Jaare 1365
voorgevallen. leide genoegzaam de gebeele
geheeIe Stad in kooIen,·
kooIen t'
voorgevallen,
oorzaak, v'ermits
vermits veele inwoonërs'
en was oorlllak,
inwbonërs' van have
bave en goeKoophandel,, de bron'
bron 'v~~
deren beroofJ wierdèn, dat de Koopbandel
v~~
bunnen welvaart, zeden
zeclert van .daar
,daar verleid w1erdt.
w1erde. Zedert
Zeden hërh'èrhunnen
bouwd zijnde, leedt Steenhergen , nu èn'
en' dan, vijandelijke
Spaan[che beroerten, en wiJl·wiJl-'
tanvallen, vooral gedutirende de Spaanfche
tanvaUen,
:Celde daar door, etl1jke maaien,
maaIen, van eigen~ar.
jaare~Ide
ejgen~ur. In den Jaare1577
l577 viel zij den Staat(chen
Stalltrchen Veldheer, den' Hèer van CHAMPAGNEI, in handen" Da3
nu dat
dAt dezeh'e
dez~ve de
~e Hoogduitfche bezet.'
bezet-'
1'IlGNEI,
les j~aren'
jaaren laater gebeord0,
gebeurde t
ting daar uit verdreeven hade.
hade, Zes
niet verre van de Stad, een hevig gevegt, tusièhen den Her.
PilRMA en den Maarfcha!k
Maar[chalk VAN l3I1toN.
BI tto N. In (:len
oen Jaare
tog VAN PARMA
1583 verzekerden zich de Spnanl'cben,
Spnant'chen, door verrasfing, van
bet Stedeken. Een aamtI
aantAl Soldaaten, van de bezettingè van
BI eda,
eda. zich in boerelJgewaat
boerengewaat gefioken
geftoken hebbende, raakten 'er,
'-er,
111
binnen, en per&ten
pemet1 àen
onder die gedaante, binDen,
den Stedélingen
Stedélingen''eelt
eelt
aanzienlijk rnntroengeld
rantfocngeId af. Zeven ja:!ten daar naa wier'dt 'et
Steenhergen in
In
Prins MAURITS meester van, en bleef voort!
voorts Steenbergèn
de m:;:-,t
m:;~t der Staat[chen.
tot in den Jaue
Ja~re 1622, wanneer het,
bet,
StaatCchen • .tot
Doa
tlaa een kort beleg, aan LeDIS nE
DE V!'.LA~CO
v~r.ASCO bij verdrag overkwam de Stad in de' magt 'der
"der Stallten in
ging. Van nieuws kW3m
den!Jaa~e 162,9, en is
îs zeden daar in gebleeverr.
Steen.
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Steel3hcrgen,
Stee'ihergen, hoewd
hoewel klein,
ldein, IS vrij wel verfterkt.
vcraerkt. In den
Wnt,
Oegts een viercndeeI
vierC'lldee! lJurs
Wal, die !legts
ÛtHS in' zijnen omtrek haalt,
leggen zes Bolwerken, die omringd worden van eene wijde
~n diepe Grafe,
de Vlut
{:n
Grafc, die hallr
ba:!f water uit den Stroom tie
nkt onconc.vangt. Voorts heeft
h.eefc men 'er twee Ravelijnen en eene 1(onKontrefcharp,
tfcfcharp, en buiten de(;elve
de-.;elve een Kroon. en een Hoornwerk.
Voorts zijn in
in ,den Wal twee Poorten, de Waterpoort
Waterp<Jort ,en de
Kruis- af
of Oostpoort. Aan dan
don Zuidkant der Stad.
Stdd. alwur
alwRar zij
voor deezen meerder uitgebreidheid hadt,
badt, ontmoet men,
men. in
Q~n
~,en grond.
grond, nog zeer zWllare
zwaare fondamenten, en daar, boven de
OverblijfzeIs yan, ecne pragtige 'poQrt, eertijds de IFnudfche,
thans de Gulle Poort gellaamd. Het Sradhuis is van een zon..
tbans
derling maakzeI
ma::kzet,, meest paar
Gotbifcbe bouworde hellende.
naar de Gotbirche
liet
toren~, áj'è,
c1tè, waarfchijnIijk,
ter
voo~zjen van vier 1'oren$,
waarfchijnlijk, tel'
JIet is vO<?Tzien
:w}.~rdel1. Van foor!gelijk::
rOortg~lijk
verdeediginge der' ~tad ~ebó_ûw~~
~ebó}fw~~:w}.~rden.
eene bouworde is ook bét
Mt 1mH"vaif
nuls'vail
'Ie" {,' den Kommandeur, die
het
bçt bevel over de Jtrijgshezettmg' voé'rt. De Kerk der Hervormden, eertijds aan den 11:'
H:' Sf.RVAAS
SFRVAAS toegewijd, vertoont
n~et veel bijzonders; twee Leera:trs
Leeraars verrigtel1
verrigten in dezelve den
l'redikdiensc;
v~u Tholen en Bergen
l'redikdienst; zij, fi~an ,oI\der
,olider ç~
q.e Klasfis V:IU
op den 'loom.
oeftaat uit DrosÎaard,
DrosGulrd, eenel1
Zoom. De Regecring 'heilnat
eenen
Burgemeester, \ zes Schepenen.
Schepenen, en Sekretaris. De PrIns Erf{èadhauder, ars' Ha,er van Sl8enbergiii en onderhoorige Lan_
den,
den. geniel
geniet hier '~èrfch~Îdon,
':,,:errch~îdoIl, .' zeer Aanzienlijke
aanzienlijke Voorregreri;
VoorregreIl' ;
hiet gering. ,Alle de Regeeringsamp.
ook zijn de iokörnfiel)
inkónHlel1 'niet
Regeeringsamp_
ten worden doót
dodt hem begeeven. Tot
Toe het beroepen van eeDeR
eelleR
Predikant, mqet de Kerkenraad aan hem verlof vraagen, élt
vervolgens om goedkeuring, naa dat het beroep gefchied
geÎchied is.
Hij bezit de Tiendim van alle rle LaudOll
LaUd~l der Heerlijkheid,
Hecrlijkheid,
welke rterekend
worden, ruim twitÎtigduizend
',erekend .' !Narden.
twimigduizend guldens te be00'
draagen. Doch uit deeze fomme moet hij de Predikanten,
Predikantcn,
'[0[' het invorderea
Kosters en Schpolmeesrers.
Sehçiolmeesters. be.foldigen.
befoldigen. '[Ot'
deezer inkomfien
een en Rentmeester te Steeninkomaen houdt de 'Heer cenen
Stt1enbef'gen, welke daar van deu eenentwintigl1en penning trt:kt.
trekt.
Voorts
VoortS heeft 'er de R;nd van Stp3te
SC?llte eenen
ecnen Ontvanger van de
Gemeene' Lands LUften,
llt
bften, en dé
dè Admiraliteit op de Man
l\1anl~
eenige
eellige bedielld~lltöt
bedieQ.den'tQt het heJfen
heffen d~r
der inl,oollleildc
inkooU]elldc en uitgaande
,,
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343 STEENDEREN,
STEENDEltEN, STEENEN, STEENEl\-ROELAND.
STEENDEREN, een Qorp
Qorp in
lIJ Gelderland, in het Landdrostnmpt
ZllIfen, aan den rsfel,
rs[eI, een uur gaans beneden
Ilmpt van Zwfen,
Doesburg,
Doe5burg, aan den regeer oever. Het is een fraai Dorp,
midden in 't geboomte gelegen, hebbende Kerk en eenen
cenen
éigèll
ëigell Predikant, die eenmaal 's jaars.
jaars, in hèt nabuurig RroHknorst, den dienst waarneemt. Het Rigterampt van Sleenderen
bevat verfcheiden Boerfchappen. ViermaaIen
Viermaalen 's jaars, op het
minst, wordt de Gerigtsbank binnen de Stad Doesburg ge{'pannen.
rpannen.
STEEN'EN.
naam waren', van ouds. hier te LanSTEENEN. mj deezen Ilaam
O.:!, de Gevangenhuizen bekend. Te Leiden en Zierikzee,
d.::,
'onder andere. voeren de Stads Gevangenisfen, t.og heden,
diçn naam, met bijvoegini
diçll
bijvoeging van.
van, 's
'$ Graaven
Grtltlven - Sleen,
SlIlen, om dat
zij deu
den Graa
ve, als Seere
Guave,
He ere des Lands,
Lands. toebehoorden. Den
oorfprong deezer bena:IIDing~,
benaalDing~, zoekt .men.
men, veelal, in de gewoonte, om deeze Ge!ligten
Ge!ligteo voo peen te bouwen, toen nog
alle de overige huizen, en
w~oningen 'van
van hout getimmer~
eD w,Qoningen
wierden•
. STEENEN -nOELAND.
-ROELAND. 't Geen de Heer J,
J. WAGENAAR.
WAGENAAIi,, aangaande de van ouds, ook hier te Lande, Roe/andsbeelden
Roe/Ilndsbeelden
heeft aangetekend, zullen wij hier overneemen. "De Mark"." ten fionden, hier t~'
te" Lande en dders,
elders, al van ouds, onder
,.
Men plagt,
befchermiog van den Vorst. " de bijzondere berchermiug
" van deeze befcherniiug.
befchermilJg, 'en van de veiligheid der Mark~,
,.
even , door het op,t hier te Lande, v~eltijds, keQnis
kellnis te ge
geeven.
ti regten van Kruis[en,
Kruisfen , aan 't begin en Ot einde der MarktplaatCt!t1,, 't welk, nog tegenwoordig,
tegenwoordig •.'hier
hier en daar.
daar, en,
" plaatren
" onder anderen.
Bwerwijk, in geanderen, in den Haoge en in de B,-verUlijk,
" bruik is. lil
In Duitschlal1d.
Dui/uh/anti. duidde men het zelfde aan,
aa~,
.~.
~". door het opreglen van houten of fteenen
fieene!l gewapende beel",,',den,
,den, Roelandsbeelden genaamd, naar del1'beroemden
den beroemden Krijgs" ~all ROET.AND, die" .ten
,ten tijde vao KAREL DEN GROOTEN,
.. '(:,efd.ê.
'!':. ef
en van wiens dapperheid de Monnikeo
Monniken wonderen
.,
,~rdagt hebben. En 't iJ mij" (dus vervolgt
"' ,crdagt
veryolgt de HifWrie.
HiftorieCc .!,ijver)
[e:
.: ij ",er) ..
" ten hoogf1e
hooglle wlarfchijnlijk,
waarfchijnlijk, dat de bekende AmAm·
~,
~, fierdamlèhen
äerdamfchen Sleenen
Steenen Roeland, ,He,
die, in den floep van een
" oud

de ,

STEE~EN - ROELAND"
ROELAND ,. ent.
STEE~EN·
enz.

"
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oud gebouw.
Nieuwezijds. Voorburgwal, over de
gebouw, op den Nieuwezijds'e Beeld if!
Kolk, fèaat,
fiaat, tot zulk een einde, is opgeregt. 't
ifl.
geharnast, en heeft, zo 't fchijnt,
fchijm, eertijds, een opgeheeven
Zwaard in de hand gehad. En 't is bekend, en ROg
BOg aan
aall
eenige tekenen te merken, dat 'er, oudtijds, eene Markt
langs de Westzijde van den Nieuwezijds - VoorburgwaJ,
van de Molfteeg tot aan
lan de Dirk van Hasfeh.brugge,
Hasfelt.brugge, geweest is. VeellJgt, heeft deeze Markt zig verder, en tot
aan de plam, daar 'e
te beeld naar,
ftaat, uitgeftrc:kt.
uitgeftrekt. - De oudfte
opdragtbrieven
opdragrbrieven van het huis,
buis, in welke ftoep,
noep. het RfJelllndrRDelllntlt,. óeeld
beeld ftaat, zeggeu,
zeggen, zo mij berige
berigt is. alleenlijk, dat
dat: het
bet
~enaamd was: waar uic
uit
" huis, van ouds, Sleenen Roeland genaamd
" blijkt, dat het beeld 'er al zeer vroeg geftaan beeft." Tot
dus verre de Heer WAGENAAR ; waar bij wij alleenlijk hebbell
te voegen, dat,
dat. zint. het overlijden van den geagten HiL1oHiLloriefchrijver, immers zedert de uitgave van zijn Ampe,."",.,
Ampe,.tI".,
het Roelandsbeeld
Roelandsbeeltl weggenomen.
weggenomen, en alzo ook dit gedenktek.
der Qveroude
lilveroude tijden vernietigd is.

"
"
h
;.
"
"
"
"
"
"

Zie J.

WAGENAAR ,

.BefckrijvitJg
Be[chrijvÎng

'111'1
Yllf!

dllljierdam.
A1IJjierda11l.

STEENHOVEN. (KORl'fELIUS)
(KORrtELlUS ) Bekend zijn
xijn de gefchillen,
gefchi/len, onEeuwe.
Roomschgezinden. in den aanvang deezer Eeuwe,
der de Roomschgezinden,
hier te lanrle ontllaan
Aanneemers van de BuUe
ontaaan,, tDsfchen
tusCchen de Aanneemer.
Unigenitus, dat zijn de VoorlllilJders
Voorfhmders van
vIn het Pauslijk gezag
en de Aanhangers van den vermaarden JANSENIUS.
JANSENJUS. Het zozogenaamde Utrechtfdle
Utrechtf.he Kapittel hieldt
hielde het met de laat!len.
laatfien. De
zijnen voor.
voorAardsbisfchoplijke Stoel, door het overlijden van zjjnen
gaanden bezitter, viel ledig in of omtrent het Jaar 17!!S.
I7!1.S.
Toen verkoos het Kapittel den gemelden KORNeuus
KORNeLlUS STEEN.
HOVEN, met oogluiking der Regeeringe, tot Aardsbisfchop,
en gaf 'er kennis van aan het Roomfche Hof, mee ootmoedig verzoek om bevestiging op deeze verkiezing. Doch die
dJt
Hof,
Hof. misnoegd op het Kapittel om deszelfs
deszeJfs verkleefdheid aan
de gevoelens van
vnn JANSENlUS, die voor Ketterij of afvalligheid
wierde
wierdt aallgezien, zandt
zondt ieen
icen antwoord. Ook andere Hoven
toon-

'
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ST.EENHOVEN. (KORNELIUS
(KORNELIU'S))
ST.E.ENHOVEN.
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hun misnoegen over de f1:outheid
fioutheid der Utrecht{c!t(!
Utrecht!cfrd
toonden bun
Geestiijkheid, als
1I1s welke zich, naar hun inzien, tegen 's Paus·
GeestlJjkheid,
aankanten. De Raad
fen oppermogend gezag badt durven aankaoten.
Ro:ad van
JTenetie,
biJzonder, koos de zijde van den H. Vader,
renet
ie , in 't biJzonder.
deedt, door zijnen Gezant in 's Hoge.
inen deedc,
BlIge, eene Memorie in.
Slaate verzogt wierden, met
leveren, bij welke de Algemeene Staale
needen , en de UtrechtUtrecht·
.hun hoog gezag tusfchen beiden te treeden
fche GCCJtlijkheid
Gee$t1ijkheid tot de gehoorzaamheid aau
aan haaren Geestlij~
GeestIij{che
Paus, te rug te brengen. Dikwijls en op
ken Herder, den Paus.
~nderrchejdene tijden herlazen wij het antwoord,
ilntwoord, 't welk:
~nderfchejdene
l\'fogenden den Venetiaanfcheo
Venctia:mfchen Gezans
Gezant te gemoete
Hun Hoog l\'[ogenden
gunnen wij hetzelve hier eene plll1lts,
pllMlts, naar..
'Voerden. Gaarne gunnelt
Godsdienfiige Vrijheid en VerdraagzaamVerdraagzaam.
dien de'beginzels van Godsdienf1:ige
beid, welke
weJlce hetzelve ademt, nooit ce
te veel herhaald, tot et!l'e
et"!l'e
heid,
en luister van derzelver Voortlanders,
Voorflanders , en overecnkom11:ig
overecnkomllig met
den aart en inhoud des redelijken Euangeliums, nimmer diep
~enoeg kunnen worden ingeprent. " In Godsdlenfiige zaaken
zaakcn"'t
«enoeg
.(\ieeze merkwaardige taal
laaI voerden
voer tien tocn
toen HUil
Mogen.(lleeze
Hun Hoog Mogen.
betreff~n, moet de overtuiging
den ) " en die de Kerkentugt betreffen,
den)
mil1fien dwang. 't Staat
Slaae
"~, alleen plaats hebben, zonder den minfien
',t elk vrij, in zaaken van Godsdienst, te gelooven.
gelooven, 't
'e geene
geen/!'
I,i
bekwaam te zijn
zijn,1 om de Zaligheid te ver
verwer""hij
hij oordeelt beJnvaam
wet" ven. Wij oordeelen" (vervolgt
( vervolgt het antwoord) " dat OIlZe'
onz~
" Godsdienst de beste is, en wij wenfchen, dat alle onze
onze'
,.
aan onderwierpen; mur
maar wij wilIt:n
Willen
;, Onlletdaanen zig 'er lian
~. niemand daar toe dwingen. Elk belijde zodanigen Gods·
".
" dienst, als hij den besten oordeelt; mids dilt
dOlt hij zioh
zich maar
~ als een goed en getrouw Onderdaan gedraage. Op deezen
,voet
Roomsch - Katholijken 7s zonder ons
voet gedoogen wij de Roomseh.
gefchiJlen te bekreunen. Wij kunnen
,~. Dlet
met hunne bijzondere geCchillen
• ons gezag.
gezag, volgens de onverhreekelijke
onverbreekelijke Grondwetten van
n., ons
OIlS Gemeenebest, niet gebruiken, om die gefchîllen
gefchillen te beo
;ot
" fiegten.
,.
flegterJ. Veel min kunnen wij gedoogen, dat mell
mea een
verpligtell',
aanwenden, om iemand te verpligteD'.
" vreemd gezag zou aanwenden.
J' tot het verlalJten
verlaaten vaD
Van zijlle
zijne gevoelens.
gevoelens, of tot
tct eelle
eene hlinde
it
blinde
'17 onderwerping aan
a2n hem, dien UIen
lIlen den
del1 naam vaq
van. Opperften
Opperfien
'n
zjjn verpli~t, de eelle
eeue pat
tij , zo wel
" Herder geeft. Wij zijn
pa~tij,
Ît als de audere,
i,
auderc, tegen da
do yervplglng
vervplging te befchermen; en nooit
kun.
kult.

"
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STEENWYK'.
STEENS, STEENSEL, STEENWYR:.
I"'

~$l
~5i

kunnen wij toenaan
toellaan , dat het Roomfche Hof, in onze
oue

" Stuten,
StaateJl, eene onbepaalde magt oeff'ene.'J
oeff'ene.')

Zie
Z~

lI1ercflr;lIs 17!1.;;.
1725..
Europ. 1I1erçtlrilU

STEI!NS, gemeenlijk, OItáer
ge."t
STEENS,
Ollekr de Landzaatén,
Landzaaten, Stiens ge.-.
Pries/and _ in het
bet Kwartiet
K waniel' van oor.
naamd, een Dorp, in Friesland_in
Oos'de Grietenij Leeuwerderadeel.
Leeuwertleradee/. in welke het.
het ~
lergo, onder d4!
bekleedt. en negen.
negende zevende plaats op de lijst der Dorpen bekIeedt.
welvsatend
enzestig Stemmen uitbrel1gt.
uitbrellgt. Het Is een fraai en welvaatend
éuzestig
1:>orp"
verfeheiàen fraaie Burgerwooningen eá
en
Dorp ~ voorzien van verfeheidell
Kerk~ met eèn ZWaafOll
zwaar611 Toren. In de
de. Room..
R.oom.
eene zindelijke Kerk.,
S. VITUS toegewijd. In ea
ca
fehe tijden was het Gebouw aan $.
Jagen, bij ouàs.
ouds, veete aanzianIfjIw
aanziannj~ Adelijke
omtrent dit Dorp lagen,
v.an deféige
defi:ige Boerderijen. zijn eenreenr.
Staten. Onder de gedaante van
ge daar van, heden len
cen dage, nog in
hl weeZeD.
weezen.
'$ He1'ltJgenIJos.'h,
Her/fJgen!Josdi,
STEENSEL, een Dorp, in de Meijerij van rs
voorzien van eene
cene Gerefor)l1eerde
Gerefor.meerde Kerk, naast
Jmast welke een
eeu
flaat, welks Klok den nmun heelt
heett vall
V3Jl
hooge en dikke Toren /laat,
kIatllr te geflven,
g~cven, eo
eO op den affiand
amand van,
vaD,
een zeer helderen ,WatÎk
gIllIns te kunnea geboQrd
gehoQrd worden. Dé
meer dan een lUl! gaans
De
Hervormde Leeraar , welke hier predi~t,
prediltt, neemt ook te EerJel en Duisftl dell
Sleen!,1 wordt voor.
den gewijden ,diel1sr
~jel1Br waar. SteenJlL1
middelpijllt des Kwartiers van KempenlllntJ
Kempen/anti geho~
het juiste middelpu.nt
gebo~
den.

reeqs van overoude tijden
~TEENWYK, eetle
ee1!e kleine, doch ree4~
.bekende
bekende Stad, in Overijsfel , in het Landdrostampt van Yo/~
JenhoYim,
grenzeu. aan het Wl\t~.
Jenhoy,m, niet verre van ,de
~e I"riefche
II'riefche grenzen.
wat~_
tie Aa,
AIJ, 't
'e welk, een weinig di,per landwaartS, in de Velden
ontfpringt,
ontfpringt. en zich in de Zuiderzee ontlast.
ontlasr. Zeer vermaard
is ~eeze
deeze Stad, uit hoofde der belegeringe, welke zij.
zij, in de~
Jure
den Grll3ve
RENNENBEI1G doorfl:ondt~
Jaare 1580, van i1en
GrIlave VAl'f llENl'fItNBEllG
doorfrond[~
De Graaf was thans Stadhouder van Friesland,
friesland, van wegen den
d@
Koning van Spanje.
Spanje, wiens belangen hij ijverig was toegedam.
toegeda~
Nu
~ri~isverrjgtingen in ~je~
~ie~ oQfd,
oOfd, llo~
h!j, op
Naa ee.Qiie
eeni&,e ~riÁIilBverrigtiDgen
ao~ hij,

desl
~
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den achttienden Oaober des gemelden jaars, het beleg oua
0111
de Stad. De Staaten van dl!
d~ nadere Vereenlginge, merkende
merkend.
waar ,het
bet op gemunt was.
was, hadden
badden vooraf
voorllf den Hopman KORNPUT ruet
met zijn Vaandel derwaarts gezonden; tegen den zin der
gelukt. 's daags te vooren daar binbin.
Stedelingen was het hem gelukt,
;Qen ~e koomen. Vooraf hadt hij
ver~
:Qen
bij zijne knegten, bij eede ver·
p,ligt tot de belofte, dat niemand, op doodftraJre,
doodftraffe, van overl!ligc
gave zoude fpreeken, voor dat zij hunnen Bevelhebber daàr
daa"t
van zouden hooten
hooren reppen. Nog eenig ander volk kwam
daar binnen,
binnen. nevens eenige voorraad vàn
elaar
van buskruid en andere
andcr~
noodwendigheden, waar van meu,
UIen, tot nog toe, fchaars
fchaaf! voor:zien
be1londt uit twaalf'.
twaalf·
zien geweest was. De magt des vijands bellondt
l}onderd
l]onderd Ruiters, en zesduizend Knegten. Steenwijk, daar.
tegen, hadt een vrij goeden aarden Wal, met eene borstweering van vijf voeten dik, doch zonder firijkweeren.
llrijkweeren. De
Graft. daar rondsom , op verfcheiden plaatzen ondiep, wat
Graft,
op ha!lr
ha:!r breedfte
breedll:e vijftig voeten. Men telde 'er zeshonderd
burgers,~ doch on·
on..
Soldaaten.
Soldaaten, en omtrent zo veele weerbaare burgers
eler clceze weinig meer dan vijftig,
vijftig. die men vertrouwen durf..
der
de. Grof Gefchut
ele.
Gerchut hadt men 'er niet, en flegts
tlegts twaalf of veer.
veerpaerden. Ook was 'er geen Stadvoogd: zo dat de Hop.
tien Pllerden.
lieden gelamentlljk het bewind op zich namen. met overleg
van den Burgemeester. Deeze beraamden verfcheiden keuren ~
onder :mdere,
andere, op het fpaaren van buskrnid
buskruid en eetwaaren; op
de krijgstucht onder de Soldaaten, op dat deeze den 'burger
Îliet
niet zouden lastig vallen; als mede tegen het gevaar van
eo , hooi, turf
brand, om welken
weil. en te verhoeden, zij gebood
gehooden,
,en verdere brandfioffen
brandftoffen in de opene lucht te reggen, en de
Hllizen, met firoo
aroo gedekt, naast de Vesten, af te
re breeken.
Men zou geene uitvallen doen op halve kans.
lVIen
kans, om alzo ltet
lfet
fpa:lren, en den vijand de gelegenheid te beneemen,
Volk te fpunren,
om uit gevangenen aangaande
cm
anngnande de geaeldheid
gefteldheid der Stad onder.
O1'Ider.
rigt te wonlen.
ligt
worden. Onder dit aIlclJ,
alleiJ, en na:!
n:la dat men UIt eenige
gevRngencll
gcvangellèll de aantlaande
aanl1aande komst van RENNENBERG
REJ.\TNENBERG voor de
Sta.!,
Sra.l, vernomen badt. dreeven de Wethouders, van eenige
Hoplieden geaerkt,
r:eaerkt, men moest om ontzet fchril"en
fchrilven;1 daar
da:n!
KOR:-lPUT zich ernll:ig
knntte, drijvende
drij\Tcnde dat men alleen.
'KOR:lPUT
ernftig legen
tegen kantte,
alleen·
lijk den fhull
fhud dltr
der uaken
z~aken moest verwonen)
vertoonen 3 en voorts de zor~e

der
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der Stalten
Sta~ten aanbevolen
lUlnbevolen laaten. 'Er ging evenwel eenig fchrijfehrij.
ven af,
JWRNPUT ernftig
af. 't welk !WRNPUT
ernO:ig wraakte, als zullende het,;elve. meende
hij. dienen om burgers et!
zelve.
m<.>ende hij,
en foldallten, door
hun twijfeling aan hun vermogen in te prenten)
prenten. dies te on.
ond
vermogender te nl1l1ken.
n:i~aken. Vestingen, zeide hij,
men,
'Cfermogender
hij. bouwde men.
niet
eer/ren opeis
opeisch
biet om op den eer/len
eh of aanval geruimd te worden,
vijands loop te
maar om des vijallds
re fchorzen en tijd ter veriamelinge
veriamelillge
van
V\l11 kragten te winnen.
Daar deeze moedige taal, hoewel
oor~n, bragt hij eenige morrers tot
inisbaagelijk
inishaagelijk in zommige ooren,
zwiigen.
zwijgen. en kreeg anderen op zjjne
zijne zijde.
dê
Intusrchen
Inmsfehen hadt de vijand eenig voordeel behaald in dè
Kuinde,.. een Vlek niet verre vlln
Kl/inde.-,
van SteenWIJk.
SteenwiJk, en aldaar buif
gemaakt een Vaandel i 't
'e welk hij, aan èen
een paerdeflaart
paerdeO:aart gege.
bonden,
bonden. onder het gefchal van Trompetten,
Trompetten. fpotswijte.
fpotswijze. rond.
om de belegerde Stad tleepte. De belegerden, hier door
dObr ge.
ter
gd , trokken ter Westerpoort uit, en !taken
naken den brand iti
tergd,
hl
cenen molen; 't
'e welk de beleggers hun betaald zetten, met
eenen
VRn een ton, gevuld met teer, zwavel en
t>n nroo~'
firoo i
het aanvoeren van
tegen de Hamey van de
tle Geestpoort,
Geesrpoort, welke fchicJijk
fchiclijk vuur
Vatte. Een Romeinsch !1:uk
nuk pleegde, bij deeze gelegenheid 1f
vatte.
tekere'
zekere 13rouwerszoon,
Brouwers zoon , AERT'
AERT" V,\N GRONINGEN genallmd.
genaamd. Nedergedaald van de Vest, langs een en ladder, en voorts zwemtusfcheIt
Graft. met een lederen Brandemmer tusfchen'
mende over de Graft,
brandende ton om verre. Thans, onon·
de tanden, rukt hij de branóende
der een hagelbui vall
van muskecfchooten, meermaaJen
meermaaIen af en aan'
gaande om water te fcheppen.
fCheppen, gelukte het hem, den brand
te blusfcl1en:
blusfch'en: waar naa hij over de Gtaft
Graft iijnde
zijnde te rug gege.
zwommen, ongekwetsc den Wa!
hetti itOtlN~
.lCORN~
Wal beklom, alwaar hem'
PUT,
pTJ'r, onder welken hij diende,
diende. voor zijne kloekmoedigheid,
ID\'t
m,-t een greep Daalders begiftigde. Dien zelfden avond ver..
voegde zîch
zich een Hoogduitsch Soldaat voor de Hamey van
de Wn[tpoort.
ond"r een fchriltwekkend
fchrikwekkend misbruikel1
mishruike~
Waltpoort , om 'er, ondtr
~an Gods naam, de vuilO:e
vuilfie fmaadredenen tegen de Suaten
van
5-taaten uit
te braaken. Waar tegen een Soldnt
Solda-at 'Van
van binnen,
bitmen , dit hooren.
de, ziin :'lusket.
,~,op het geluid aanJeide,
Musket, in 't
'e dO'lker
dO'lker,'~iop
aanleide, Uiet
fnet
dat ge'vol:;
ge'volg dat hij den fcheld.:)r
fcheld.;)r juist in den gaspende
gaapenue mond
trof. ,.'t
,,'c Welk", (fchrijft
(fchrijfc HOOFT) " blij
blijkende
leende aan 'e
'c doode
doo&e
licbaam, in de Stade geileept
~nk zijner met61J·
",. lichaam,
geOeept teeghens dank
mezgfJ·
XXVll. D~JtL.
Ddddddd
~
DnL.
" zc1..
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firaifen van 'r
'e Iidt dat gezondigbt
gezondight had, voor
" zeilen, dit frralfen
l1agh der Heemelfche handt deed aanneemen."
"J' eenen flagh
Op den zevenëlltwintigaen
zevenëntwintigilen van Oaober
Oél:ober kwam RENNENB~l\G
RENNENnI:l\G
perfoon
dezelve
in eigen per
foon voor de Stad, en deedt frraks dezel
ve opeifcheo. M~n
Men antwoordde met bel'l:heideftheid,
bel'l:heidenheid, dat men
llIen de
eiCcheo.
belluur der
Stad voor den Koning van Spanje, onder het benuur
Staaten en den Prinfe VAN ORANJE bewaarde. Om welk antl10egen aan
woord te fchraagen, de burgers vlijtig de hand floegen
het opwerpen van verfchanzingen, tegen het grof gefchut der
bet den
belegeraaren. In het begin van November gelukt het
Stedelingen, in eenen uitval, met omtrent vijftig man, eenenvertlaan en drie gevangenen na binnen te
twintig vijanden te ver1laan
voeren. Op raad van KORl'JPUT
KORNPOT maakten zij daar naa eenen
iene Kade, en eenen bedeltten
aanvang, met het leggen van eene
weg daar beneden, rondom de Graft der Stad. Van den anStad met gloeijende
deren kant begonnen de belegeraars der Slad
befchieten:: eene nieuwe uitvinding, waar van men,
Kogels te befchieten
geleed en , in het beleg van Dant:dg,
DIJn t:rJg, door
toen' vijf jaaren geleeden
PooIfchen koning
Koning STEfEN
eerUe proeve badt
hadt
den Poolfchen
STEFEN llATIIOR,
nATUOR, de eedle
genomeu. Alzo de bovengemelde brandkeuren niet behoorlijk
genomen.
l1raks, aan verfcheiden OOfoorwaren in agt genomen, zag men frraks,
geUerkt door een llilven
nijven
den, de vlammen opgaan. Deeze, gel1erkt
zeventig Woonhuizen en
Oosten wind, leiden, wel haast, zeveDtlg
twaalfJa
eenige volle Schuuren, bedraagende te zamen het twaalfda
kooIen. Deerlijk was nu de toeHand
toelland
gedeelte der Stad, in kooien.
der belegerden, in "'t midden van den vernielenden brand van
binnen en den dreigenden vijand van buiten. Burgers en SolSol~
daaten, gehard en gelHjfd door het voorbeeld en de redenen
ftonden plll
pal tegen het dreigende gevaar, ea.
eu.
der Hoplieden, fionden
wierden gelukkiglijk den brand meester. Nog dien zelfdell
avond deedt RENNENBERG de Stad opeifcheu.
opeifchen. H.opman
Hopman PLAAT,
PLAAT ~
tlie de boodfchap or.tving,
omving, verworp deezen elsch.
elsch, met bevel
èie
araks vlln
van daar te maaken, zo zij zich
aan de DOden om zich firaks
huns toevens niet beklaagen wilden. Het behoud der Stad
was. tllans
thans deeze bruskheiJ, naardien de vijandhjke
vijandli}ke eiseh, inwas,
overwoogen ware, gewisfelijk bij de meer.
meerdien dCozelve
C1&zelve thans overwo~en
derheid bijval
bij-val zou ontmoet hebben:,
hebben:. te meer, daar PLAAT zeI.
zei.
detheid
ve
nict ze~r vast in zijne fchoeaen
nondt; gelijk bleek, 'un
'san_..
VO l1ict
fchol:aeD !loodt;
deren...
deren
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derel1daags,
derendaags , toen hij dè morrende
morrènde burgers tbevièl, en dreef
dat des vijands voorl1el
voort1el wel overweegÎng
overweeging waardig was. KaRNKaRN:
PUT,
PUT t daartegen, met zijne gewootJe
gewoone rondheid, verklrlarde,
van geene levering der Stad te
tè willen hooren
booren,,'noch
'noch om lief
of leed daar toe verflaan.
verIlaIIn. Met veele moeite haalde hij nog
andere HopEeden
HopFeden tot zIjn gevoelen over, en deedt hij
dezel_
bij dezel.
ve bij handc:!sting
handc3stillg belooven,
beloovt:n, dat niemand,
niem:md, 't
'e en zij in den
hoogfren
hoogften nood,
noöd , van overgave
overgavè reppen zoude. 's Anderendaags
bc:;inzels
zag men de begin
zeIs eeller gevaarlijke muiterije.
muiterije, onder de
burgers en foJda3cen,
folda~ten, die gezamentlijk, in
ln merkelijken getale.
na de Markt lheefden.
fileefden. KaRN PUT , van eenige Hoplieden en
gewapenden verzeld, begeefL
begeefc zich derw~artS, en brengt den
dert
afdroo.
misnoegden hoop in zo verre tot reden, dat veelen afdroo"
pen; en allen zweegen, op een en Vleeschhouwer
Vleesehhouwer tJa,
na, die
u:ich
~ieh verl10mende
ver!1outendc te vraagen, hoe 't 'er ten laasten
Inasten gaan wil'"
wil.
de. als men nict meer zoude te eeten hebben,
mol',lde,
bebben, van den moedigen
rligen Hopman tot antwoord kreeg, in lam; nog dur ccdz
gcdt
,)O!Jd tc
,wld
te zijn.
zij'!. Erl
Ell (dus beet hij hen verder toe) alJ
als het
riaar (lP {JI/:ûoomt,
daar
a/;:ûoomt. 20
zo willen
witlen wij diJ,
diJ. b[.onjiitht,
b&Q~ljIi(ht, eerst op~
'" eetefl. !ller
"'/eeten.
I11er door ontzonk elk de muitensmoed 1 en firee~
l1ree~
men tJa
na huis.

MeermaaJell beproefde vervolgens de. vijand het mldd(,J;
Meermaalell
mldd~l;
om de Stad in brand te fchieten;
fehieten; waar tegen men, van bin
bin'4
7agt, ook \1Jlll
burgenvagt,
...,~tl
nen, op zijne hoede
boede was door vlijtigè burger\\
vrouwen
vromven en kinderen,
kinderen. in elke firaat
/1raat en huls.
huis. Zonderling is
het, dat zo veele Kogels, als de belegerden telkens fchooten J~
lliet
llÏet meer dan twee der Stedelingen aan den lijve kwetfiell.
kwett1en.
l~ene van deeze
Eene
d~ze was eene dienstmaagd; haar trof een Kogel
in den middel; terwijl zij bezig was met een bed te fehmJ
fehutJ.,...
den. Gebrek aan geld, om de Solda:ltcn
bctaalen, begon
Soldaaten te bet:lalen,
1.ich
"lch eerlang te op~baarcn. Veele Hopluiden floegen daarom
het middel voor, om nieuwe penningen te munten. De Wet
Wet'"...
de~den eenen
lIenen
houders verklaarden zich daar tegen, maar de'.!den
fiempel van hetop
het· Wapen der Stad, 't welk een Anker is, 0l'
de oude penningen flaan, en verhoogden daar door dezelve
'dubbele waarde,
waarde. Gebrek aan geld, welk ook in
tot de "dubbele
;5 vijands Leger heerschte, veroorzaakte aldaar moedeloos"
moedeloos~
bifid, die de belegerden tot menige voordeeJige
he-id,
voordeelige uitval hemD&'
bemoa-o
Ddddddd!;j
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digde, in eenen van welke Hopman l'LflAT
l'L.'\AT wierdt dood ge.
ge..
(chaoten.
fchooten.
Tot het ontzet der Stad, waar omtrent, van den kant der
belegerden, eens en andermaal, aanzoek was gedaan, wierdt
eindelijk benooten bij die van de nadere Vereeniginge, om
reden, dat hoewel Steenwijk op zich zelf van klein belang
was.
Sleutel van Friesland,
Fdesland, Vol.
rol.
was, de Stad, nogthans , als de Sleutd
lenhove en Dre;Jthe
Drenthe moest worden aangezien. De Schots man
JOHAN NORRITS , thans tot den Staaten Veldheer gek00?en,
gekou?cn,
lOHAN
last, om het ontzet
ontving, onder andere last.
omzet te bewerken. Met
eene talrijke Krijgsmagt derwaarts op weg g(;lltlgen, eu
naa.
en n:!3>
belegera:lrs behaald te hebeen aanmerkelijk voordeel op de helegel'a:lrs
en fiand:l;lrt,
f1:and:mt, op den vijand
vIjand bemag.
ben, gelukte 't hem, een
eenen
bcmag.
ligd,
brieven. den belegerden toe te fchik.
tigd. nevens troostende brieven,
ken>
't geen meer afdeedt, rnim
ruim zevenhonderd
zevellhonderd ponden'
pondel1'
ken, en, 'e
buskruid , gedraagen
fuldaaten, die, dour weg·
gedl'aagen van veertig
veerti~ foldallten,
wijze boden, uit de Stad gekoomen, begeleid, bIj ::acht v(!i·
V(!j·
lig binnen kwamen. Op het Bmkruid vul:>;uen
vul~uen eerlang, zes·
sienhonderd guldens ~ in goudgeld, tot betaaling van het
tienhDnderd
he~
Krijgsvolk.
ten einde. Op den eerflen
eer!1:cll dag
dag.
Aldus liep het Jaar 1580 tcn
ties volgenden jU:lrs fielde
en Krijgslist te
fieldc )U.NNENilERG een
ecncn
werk, die, bijkans, de Stad hem in hand
tm hade
geleverd.
handttn
hadt gdeverd.
kOln~t v:ll1
van omzet,
omlet, en
Om de belegerden te mompen met de kOlll~t
een dikken mist te baate neemen ,• deedt hij de zijnen den
Et'lgeIrchen en H,lliandCchen
H~)Handfchen tromtlag
Et1geIrchen
tromGag naabootzen. Tot zo
ZI>
verre gelukte hem deele
deeze list, dat de belegerden, op het gege·
luid af, reeds na buiten trokken. Tot zIJn ongeluk klaarde
eenslrlaps op, en verwonde
ZIjne Ruiters en Kncgten
Kncglen
de mist eenslriaps
vertooi1de Zijne
in een helder licht.
heht. OnbeCehadigd
Onbefehadigd weeken
weekcn thans de uirgetrokuitgetrokevenwel. zonder alvoorcns
alvoorens eelligen der
kenen na binnen, nict
niet evenwel,
Rennenbergfche te hebben nfbernaala.
afticmnala. WE"nige
We 1nige dage (]aar
(~aar
naa zondt
nieuws, cenen
cenell Trompetter !lede.
zoudt RENNENBERG , van l1ieuws,
îtcdc.
wIlarts , met fehrifleJijke
Cchriflt:Jijke aanbieding
nanbieding van r,enade voor de lun'C:e
lün'C:e
maal, indien zij zich opgaven; zullende hij atlderg
uitcri1e
anders het
her uitcrfle
fieHen. Lang raa\ll'!t'ef~de
r:la.lplt'er;de (Ie
de WcthOllUl'lCi..h;l})
WctI101>U('j fLh<Jp over
te werk fiellen.
OVCF
wdk de Hoplk:den
Hopli~den verveelende , hll1
dit fchrijven; 't welk
h('l1 monde·
mondelillgs
liDgs deedt antwoorden, den
.len S/aatm
Stalltefl cn
en ','''1
,;en PIlt/fe
P/I1,fe NJII
,'on
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Oronje te willen getrouw h!i!ven;
Oranje
hUiJ'en; de Graaf mogt doen 't
lcen !tij niet Jtloten
ItJaten !ronde.
Veldoverfre
tcm
kon de. Intusfchen
Imus[chen was de Veldover!le
NORRITS tot Steenwijkerwolt genaderd, verlloeg
verfloeg aldaar een

frak den brand in de hui·
goed getal vijandelijke Ruiters, en !lak
zen. Bij het bulderen van het fchielen, en het zien opgaan
der vlammen, was 'er nu geen houden meer aan de beleger.
aldaar op de knieëll
den. Verzameld op de markt, frortten
ftomen zij nJdaar
uitlJag. en fireefde
hun gebed tot God, om eenen goeden uht1ag.
voorts de helft der bezettelingen ter
tef poorte
pOOTte uit, en op den
vijand los, met welken zij [poedig
fpoeelig handgemeen wierden, met
genoegzaam
genocgzaam even
evcn groot verlies aan beide zijden. Drie Hoplieden, in 't begin van Februarij , op de Markt ;aude!ende,
;andelende,
zagen drie Veldhoenders op hen toe vliegen, en greep:::n
greepcn 'er
zagcn
ieder een van met de hand. Dit zag men aan voor wat wondèr~. KGRNPUT,
K-.JRNPVT, van de b!jgcloovigheid der menigte zich be.
dienellde,
dienende, liet hierop het gerugt loopen, dat het vangen der
drie oieren eene aankondiging was, dat de Godlijke Drie~en
van doe
dfle weeken • de Stad zoude [pijzigen:
fpijzigen:
heid, naJl
n:la verloop V3n
vOOlfildling, die, tor
lOC hen
Steddingen, inderdaad
eene voolftJdling,
hert der Stedelingen,
vervuld wierde.
vervuid
wierdt.
Tc!rwijl de ontzetters en belegerll~rs,
belegenms, door gedutlri~'
f"',prTerwijl
ffeduud~' !"~f'r
murzelinGen, el!:ander vermoeiden en aH
r';'l.k dce":"l
aftr';'l.k
dced"l • r.egon
r.egoB
het, van b:nnen, met mondbehoeften, zeer fC'1,~al om re
kool1l~n. Op den
dél1 negentien
negentienden
vervoeg.-Jen zich
kOOUl':!n.
den van Februarij vervot'g-:len
zeI ven
ten Stadólw;"e
Stad"hu;"e wel tweehonderd perfoonell, voor hun ze[vell
en hun gezin broo3
brooJ eifchcllde;
.en
eifchellde; met een weinig lieten zij zich
[tellen. Op den middag van die!]
zelfden
te vrede (tellen.
dief) zelf
den dag liepen
liepelI
twee Burgers en drie Krijgslieden tusrchen de Schà"zen
Schànzen en
eB
'IIijands door, tot aan eenen
011[.
Schildwagten des 'vijands
een en Schans
Schars der onr.
geCchooten wierdt.
wierde.
zetteren , onder menigen Kogel, die op hen gefchooten
NORRIrS den weg,
Dit wees NORRlfS
weg I om de Stad te helpen. Deg
volgenden morgen, ten zeven uure, zondt hij de viif mannen
te rug, nevens een deel foldaaren, gelaaden met bu!kruid
buskruid 9
driehonderdvijftig broDden,
brooden, en honderdvijftig
honderdvijfcig zoetemelkskaazen, met lomen zamengebonden. Deezen voorraad worpet1
worpen
ze neder binnen de brug over de AfI,
Ag, en draafden
dnulfden voorts.,
voorts"
\.85, te
al fchermmzende
fchermmzendc tegen den vijand.
vijand, die te laat op \;'as,
'rug na het Leger, met verlies vlln
van Ilegts
flegu een
ecn enkel man.
Ddddddd 3
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NORRITS narlerde allengskens, met zijne
zjjne Schanzen, zo d!gt
aan
alln den Schans der Stedelingen, dat hij nu met deeze, in
gevolge eene fchranderen vonds van IWRNPUT,
KORr;puT, ver!land
verlland konde
bou<il'n.
tweepoDdige looden
Jooden KaKobou<il:n. KORNPUT, Dumelijk
naamelijk,, hadt tweepondige
gods verzol:nen, met
g,ds
met. een gat tcr wederzijde, ('ienende om in
een en brief, in 't ander eenige brandbnare
't een eenen
brandbaare il:offe
lloffe te
floppen, op dat ze, over en weder gefchooten wordende,
:lau
cle Vrienden door vJam
:lllll de
vlam of rook gemeld konden worden.
Door dit middel kon de Hopman met den Veldheer eene foort
Van
vlIn mondgefprek houden,
houden. en zij over en weder hunne ge.
aagten
dag ten melden. Naa hevige fchermutzclingen,
fcherlllUtzclingen, bij welke ook
veele Stedelingcn
'Veele
Stedelingen tegenwoordig waren,
warell, en een goed deel volks
aan weerkanteIl
RITS wederom de
weerkanten fneuvelde, gelukte het NOR
NORRlTS
StAd te fpijzigen van Mond- en Kri]gsbt-hoeften;
Kri.lgsb!..-hoeften; 't welk den
Stad
moed der belegerden telkens deedt rijzen, doch dien van
:RENNENBElweven
nENNENBERG even laag da3len;
da3Ier., vermits hij den fpljt
fPljt hadt moeten lijden van te dulden, dat de Stad, daar hij 't zag, twee·
tweemaal nieuwen voorraad binnen hadt ge!:reegen.
ge\;reegen. Dit deedt
afcogt bedagt zijn, en het benuit , daar toe gege·
bem op den afwgt
nomen, in den nacht voer
drieèntwimibfien Februarij met
110ml:n,
voor den driecntwinti&llen
#er
~er daad volvoeren. Bij het aan'Jreeken
aanlJreeken van
vlln den dag was 'er
geen vijand
vipnd meer te b('[peuren,
b<,fpeuren, in wiens legerplaats de Stede.
llngen,
zijllde getrokken. geen kleinen buit bemaglingen, na buiten zijnde
tigden. Van wegen de Staalen
nu d~
St~aten wierde
wierdt nU
~1C! Stad van al het
tloodige
noodige rijkelijk voorzien.
Gell1kkiger dan RENNENBERG , flaagde, in
Gelukkiger
In 'r
'e volgende jaar,
VERDUGO,
Vl!.RDUGO, of liever
IIever diens Overfle
Overile Luitenant
Luitcnant TASSI5,
TASSIS, in eenen
aanllag
flanlJag op SteenwiJk. Zeker landman, Uit
UIt misnoegen op de
5t:ll\tfchen. of uit eenige andere oorzaak,
5ullufchen,
oorzank, hadt zich bh
bi1 VER.
VER..
nUGO
nuoo laaten aandienen, ell,
elI, onder verpanding van zijn hoofd.
"em
loIem belofte gedaan.
gedaan, de Stad in z;jne magt te zullen leveren.
'VERDUGO,
nuk den Overfle
VERDUGO. de volvoering van het lluk
Overlle THSlS
TUS1S
hebbende aanbevolen t liet zich deeze,
dceze, met eenige Hoplieden
en zes of achthonderd Kncgten
Knegten en twee Kornetten paerden,
op cenen tijd als de bezettelillgen
bezettelingen van Steenwijk
SteenwiJk op eenen
...
••nflag
nGag uit Wil.
waren,
ren , 's nachts voor den zeventienden September
dell
c:let Jaars 1582
l5 82 , door den gemelden boer tot bij de Oost'Poon
poort ielderl.
ie!den. Hier Wil. de Graft waadbaar, 1I1zo
lil~o men. bij

h~\
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es.

dezelve,
hadt,t den grond genoeg
het uitdiepen van dezel
ve t verzuimd hadt
af te fpitten. De Soldaaten, gaande tot den middel door het
bragten de Ladders over; en dezelve gerege
geregt hebben_
water, braglen
Vest, eer de Wagt
Wa gt 'er iets van VCl'-ver-.
de, beklommen ze de Vest.
Eene Vrouw, die ze 't eerst gewaar wierdt,
wierde, riep den
nam. Rene
dea
waakeren toe, men moest deb
den trommel roeren,
roeren. alzo men den
waakers vatten het geweer
geweer,t doch
vijand binnen ha.dt.
hadt. De waakets
merkende
Stadhuis. lOt
merkeode dat het te laat was.
was, flooten
aooten zij het Stadhuis,
negen uure, wanneer zij het overgaven,
overgaven. met beding van
geuitgaIlg'. Veele andere Solduten
Soldaatell hadden de vlugt ge_
vrijen uitgaI1g.
geplonderd. en de burgerij op zwaar
nomen. De Stad wierdt geplonderd,
gefield.
losgeld ge1leld.
Steenwijk in de magt der
det
Tot in den Jaare 1592 bleef nu Steenwiji
jn den tusfchemijd, aan de land.
Spaanfchen, die hetzelve, 1n
zijde, merkelijk ver1lerkt
verfierkt hadden. In het einde der maand
lVIai] des gemelden jaars ondernam Prins MAVRITS
MAURITS eenen aan.
PiJaiJ
flag op de Stad, met een Leger,
Leger. 1lerk
fierk tusCchen
1lag
tusfehen de acht ell
bellon uit duizend Knegnegenduizend man. De bezetting be1lon
Rui,ters. MAVRITS
MAURITS zelve, ell
en Graaf WILLE1\(
ten en zestig ,Rui,ters.
WILLEM:
LODEWYK VA*'NASSAU,
SJ:adhouder van Frieslantl
VAN' NASSAU. Stadhouder
Friesland en G,'oninGroninin het maaken van de Loop·
Loopgen, woonden het heleg
beleg bij. In
graaven wierden de belegeraars dikwijls verijdeld, door de
uitvallen der belegerden, welke, ondanks het geweldig ell
en
fchieten van buiten, nur
naar geene voorflagen
aanhoudend fehieten
voorllagen tot
wilden hooren,
lJa3 dat de Sraatfehea
StaatCchen
hooten, zelf niet lIaa
een Verdrag wiJden
den buitenfien
buitellfien Wal reeds vermeesterd.
Graft gedempt
vermeesterd, en de Gntft
wakkerde nog meer, zints de II1Inkomst
aankomst
hadden. Hun moed wa-kkerde
VERDVGO toegezonden. In.
van driehonderd man,
man. hun door VEKDVGO
rus[chen zette MAUR1TS,
MAVnlTS, uit vreeze voor omzet,
ontzet. het beleg
tusfehen
voort. en deedt,
deede, in den aanvang van Juli;.
Julij, onder de
ijverig voort,
fchade
Bolwerken twee Mijnen fpringen; die, egter, wéinige fehade
deed en. Meer Ieedt de Stad van het geweldig vuuren.
vuuren, 't
deeden.
yvelk daar op volgde, waar bij verfcheiden
verCcheiden Bevelhebbers der
\Velk
men daar tegen niee
niet
Bezeninge flleuvclden.
fneuvcJden. Van binnen bleef lDen
Bezettinge
fchuldig. Van de Kogels. welke men ginds en herwaarti
herwaarts
zondt, vloog Pcinfa
Prinfe lI!AURITS
IIIAURITS een door de linkenvang. De
Stadvoogd, intusfchen.
inttJsfchen, de hoop op ontzet
olltzet verlvorengeeven.
Stadvoo~d"
ver!l.>oren', geevenlie,
tie, gaf eindelijk de Stad over, op den vijfden J ulij, die
Ddddddd..
··yee.
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vervolgens, vlln
v~n de zwaare fchade, geduurende het beleg
bekoomen, herfleId
herlleId en merkelijk verflel'kt
verfte~kt wierdt. Van lJjeuws
lljeuws
'Ware
Steen-.,ijlt, in pen Jaare
Jaa~e 1597, in de Spaanfche
ware bijkans Stl!en"l/ijk,
magt gevallen, door een
eenen
wdoeraaden lIantlag.
Illlnllag. Reeds had~
had':
en vhloeraaden
den de Spanjaards den Wal beklommen,
bel~lommen, en toenel gemaakt
verfcheiden oordelI
oordeu ftorm
i10rm te loopen. Doch de wak:-om aan ver[cheiden
wak:;..
lterheid der bezettin,ge
bezettinge deedt den toeleg te leur loopen,
toopen, en
~en
pen vijand, met merkelijk verlies, te rug wijken. Nog eens.
'r laatst, wierdt
en tat
tot heden toe, voor 't
wierde Steer,Wtjk
Sten,Wtjk aan den
~taat ontweldigd, in den Jaare 1672, door de M'mfll'rjchm,
M'm/ll'1'/chm,
'Welk~
bJeeven tot
tOt in de maand
Oétober de.
des
welk~ daar van ~eester
~ee3ter bleeven
Ulaand Oétûber
volgenden jaars, wanneer zij, naa het vertrek der Frall[chell
Franfche~
pit de Veréénigde Gewesten, te raade wierdeQ,
wie~dell, nevens
pevens an~
pere plaatzen , ook deeze Stad te ruimen.
~ere
De laatfle
laatfi:e openbaare gebeurtenis, Steenw;jk
Steenwijk in 't bijzonder
Da
taak ende , in de geweldige beweeging, in den Jaare 17Eo
lnO af.,.
at-,.
taakende,
paar yoorgeval1en,
yoorgevallen, en overwaardig , wegens de om!landighe-,:len, welke
welk.e ha~r
hallr ~orafgingen of ver zelden , hier door on!;
-pen,
verhallld te worden. In een geloofwaardig Gefchrift ommoeoncmoeverhaald
"en wij de volgende bijzonderheden.
PETRpS HOF~TEDE,
"thans Prosfesfor
HOF~TEDE ,thans
Prosfes[or Honorarius ~n Predi~nt te Rotterdom
Rotterdam,, in Maij des Jaars
jaars 1745,
iam
174-.5, van Steenwijk
Steenwiji
tla
l1a Oostu14ndom
Oost~a4nd(lm zijnde beroepen, gaven eeni~je
eeni~ie lteden
~eden des
J\.er~eraads,
lIaa 's Mans vertrek, in bedenking,
J.(er~eTaads, teri10nd
terflond llaa
bedenking. of
-bet niet geraaden ware, firaks
flraks over te ga'an ter vervulling der
ppen gevallene plaatze~ Dit wierde afgekeurd door twee OuderIingen, tevens Leden der Regeeringe, met bijvoeging dàt
dát
derlingen,
pe Magiflraat
~e
Magjflraat insgelijks dus van gevoelen was. Dit nie!tegen~
nieltegerl~
:llaande
wierdt, bIj de overige zeven Leden,
Leden. goedgevolldeh",
goedgevondeIJ',
:fr.lande wierde,
,an de Regeerir.g kennis te geev:?n
fpóedlg
ean
geev~n,~ dat de Kerkeraad [poedlg
eeue Nominatie. Eenige
zou overgaan tot het maaken van eete
Afgevaarèlgden, met dit be!:u:t
verfcheem.n)~
Afgevaarèigden,
be!iult op het Stadhuis verfcheent.n
pntvingen
pntvlngen tot r.ntwC)ord,
uncwCJord, dat men,
men. om gew1gtige
gew1stÎge redenen, to~
pog tee gtene
gter:e Hand0?enÏ11g
H::nG0?enil1g konde
kODde ge even ; waar op de Af~ev~llHiibden hernamen, nièt
~evtlllHiib·jen
niet zo zeer gekoomen te zijn om
finndcpening te verzoeken, als om kennis te gee.en
f1l1ndepening
gec':en van het
\l!:laken van fene
Flllaken
eelle Nominatie, waar toè zij zich beriepen op
;:~~~~e Oonventie van
VlD I,'len
eelJenderti6!len Malj
Maij des Jaari
Ja:tri
~~~~~e
~en eel1endertl6fien
1(\5 0 ~
1ll:50~
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l650. volgens welke de !(erJw'aad,
KerJw'aad, tot eene Nominatie
U'zJtelJde
w:J!el1de treedetl. zulks naar otdergewoQnte
otdergeWOQ17te eent aan de
JlJagiflraat za! te lrennel1 geeven. De reden van deeze h,n
hJn
4

delwijze des Kerkenraads, was, om dat men blldt ontdekt hec
voorneemen eter Regeeringe, om den Dienst, wagrfchijnl;bj~
wanCchjjnl;bj~
voor eenigen tijd; door eenen Proponent te doen w.arBctw.arBeemen; 'c welk men meende te kunnen verijdelen, door zicb
zich to
bedienen van de letter der Conventie. En, in de daad, men
meI)
tiadt eerlang toe
tot het
bet maaken
masken van eene NominalÏe van acht,
tradt
acht.
vier en twee perfoonen.
perfoonen, uit
uie welke, in Februarij des Jaars
JOAN GERHARD lIILLERS. Predikant tO
1746, wierde beroepen lOAN
,tinto, in nrmthe" alles in weerwil der Regeeringe, en van
vaR
Kerkeraads, die zo tegen de Nominatie ale
twee Leden des Kerkeraads.
hec beroep protesteerden,
protescet>rden, en 't
'[ een en" ander voor onwettig
.erklaarden, als gefchied zonder vooraf Handopenjng verz()gç
te hebben.
ontboodt de Regeering
Regeeriog den Kerkeraad op
Kort daar 0111
nlll ontboode
het Stadhuis, en gaf aan denzelven te verfiaan,
verfi..n, dat
dae de te,enwoordige inkomfien der Kerkelijke goederen niet toereikendó
waren tot een behoorlijk Traktement vin"
van" ecn tweeden Leer..
aar: waarom de Heeren hadden beflooten. den dien.t. bij
voorraad, voor een jaar, door eenen Proponent te dom
bnn behulpznm te
waarneemen ; v'erzoekende ten dien einde hnn
zijn in bet zoeken na een bevoegd voorwerp. Doch hier Mil
badt
dézclve
bade de Kerkeraad geene ooren. Integendeel le.erde dézelvè
ten Vertoog in. om te bewijzen de noodzaakJijkheid
noodzllklijkheid ,,«ti
v«tl
bet beroepen van een tweeden Leernr, in eene Gemeente.
bellaande uit meer dan elfhonderd Ledemaaten. Hier 01'
"lrolgde een nader Voorllel van de Magifrraat
Migifrraat aan den Kerkeraad,, waar bij dezelve verklaarde, in gevalIe de Kerker.ad
raad
vermindering van verpondinlte der Kèrkelijke L:mderijen bij
~ Lands Staaten- konlle
\5
konde bewerken-; geneeen
generen te zijn mede te
werken tot het bero~pen van een Predik..nt.
nt, op de gewoon,
Wedde van
'zevenhonderd guldens.
vanznrenhonderd
De Leden des Kerkeraads, dllideUjk bemerkende, zonder
tusfchenkomst
tusCchenkomsc van hooger hand. bUit oogmerk lJiet
!liet te
re zulleu
bereiken, vervoegden zich aan den gewoonen Landdag, 111
vcrgaderd, met een' VeuoekCchrifE OM
OID_.. de
M.\art t~ Zwolle vergaderd,
:Pdddddil
goed.
Pdddddll S
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goedkeuring
goeàkeuring van het uitgebragte
uitgebrngte beroep op den perroon
par[oon valt
Vin
D. HlLURS,
HlLLItRS, en de Regeering van
vIn Steenwijk te wIllen ordoordo·
neeren , hier toe insgelijks te bewilligen,
bewilIi&cn, op het gewoone
Stalten dit Verzoekfchrift
Traktement. '8
'g Lands Stuten
Verzoekfchrifi: hebbende
!Cleezen,
benomen nAder
nader berigt in te neemen bij de l.VI:lgi·
~Ieezen, beGooten
Magi o
ficalt
firaat vin
van Steenwijk; die firaks
ftraks dalr op Ridderfchnp
Ridderfchap en Ste.
Steden diende van nader Derigt, behelzende eell
eep uitvoerig bebe~
loog
toog van het wederregtelijke van het gedaane beroep. De
Advokaat VAN MUIDEN, in wiens handen de Papieren, door
ltunne Edelmogenden , geReld
gelleld waren, verklaarde zich voor
lmnne
de Regeerillg,
!lelde den Kerkeraad in het ongelijk.
Regeering, en fièlde
Dus andermaal het pleitgeding verlooren hebbende, liet,
liet.
egter, de Kerkeraad den moed niet zakken. Naa thans hand~
hand.
v-crzogt te hebben, maakte
rnaakte zij eene Nominatie, en
opening verzogt
beriep uit dezelve den voorgernelden
voorgemelden D. HJLLERS.
HILLERS. De Regeering keurde, in de .dllad,
_daad, deeze beroeping goed; doch
bet1uiten, den Kerl,eraad
niet kunnende befluiten,
Kerkeraad in alles ten wille te
zijn, zondt zij eenen brief aan den beroepenen Leeraar , waar
bij zij kennis gaf, dat zijne
zijM Wedde was gef1:eld
gefl:eld op vijfhon.
vijfhonderdzestig guljens
gulJens , en hij de kosten van zijne overkomst
voor zijne eigen rekening moeSt
moest neernen.
neem en. Dit was oorzaak
dat de Heer lHLLERS
HlLLERS voor het
~t beroep bedAnkte.
bedankte.
dit
Men tradt nu wederorn
wn eene
wederom tot het mllaken
maaken van
èene nieuwe
Nominatie, bij hee
het overleveren van welke de Regeering vergefchieden, indien men verklaarde, dat haar genoegen zou gefcbieden,
vOlgens, bij de vermindering en de beroeping, agt gave op
VOlgens,
D. DE BLANCHE, van
VIUl Scherpenseel.
Sclterpenseel. Doch 't viel anders uit;
men vonde
vondt zijnen ntam
nllm niet op het Tweetal: weshalven hetzelve bij de Wethouderfchap wierdt afgekeurd. Hoog liepen
vervolgens de oneenigheden
tusfchen de beide Vergaderingen.
oneenigbeden tus[chen
De Kerkerud
Kerkeraad vervoegde zich, mee
met een Smeekfchrifc, hij de
Stnaten
Smalen van het Gewest, om de goedkeuriJg
goedkeuriag van het
bet Tweetal.
De Regeering diende daar op van
VlD nader Berig',
Berigt, 't welk gevolgd wierde
wierdt van een Tegenberigt des Kerkeraads. Deeze
Gefchriften, nevens
Gefcbriften,
neVins eene Contra
Contra. - Salvatie van de MagiO:raat,
Magillraat,
wierden vervolgens gefield in handen van twee bekwaame
bekwulOO
Regtsgeleerden. Te wijdlooplg
dee2:c {lukken,
(lukken, om QP
wi]dlooplg zijn deeze
èeuelver
inI!llan; alleenlijk merken wij'
4erzelver inhoud te blij'lft
blijveJl {filn.an;
wiJ
aan,
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!l:tll.
n:!I1, dat voor de uitrpra31~
uitrpraal~ der Advokal\ten
Advokaaten de
àe Kerkeraad weueroID
derom in 't ongelijk geflcld
gcfl:cld wierde.
wierdt.
\tan
\{:m nieuws tradt men hierop tot het m:laken
maakeu "an
van eene No.
minatie,
onmiuatie, die, even als de voorgaande, eene reeks van on·
eenigheden
eenlgheden en onderhan{jelingen
onderhandelingen naaOeepte. De Regeering
prees wederom D. LE BLANCHE aan, eo
en verzogt dat
dae op zijn
geilagen worden. Naa een verEerw. inzonderheid agt zou gellagen
veel
ve.elend
end over en
cn wederhalldelen
wederhandelen , wierde
wierdt men 't
'e eindelijk eens,
eens.
dat de gemelde Leeraar , op bet Tweetal des Kerkeraads, als
een derde zou gevoegd worden.
,
llolldcm de zaaken op den zevenëotwintigO:en
Dus !londen
zevenëntwint;gllen Junij
faars 1748, en alzo
a1zo ruim drie jaaren. zedert
des Jaars
zeden de plaat'
plaats
was'
was opengevallen. Tot nog toe was de twist gevoerd alleen
d~t anderen
tusfchen de Regeering en den Kcrkeraad, zonder du
cusfchen
d:Jar in onmiddelijk deel hadden ~enomen. Th;,ns
Th:,ns wierde het
gefchil Illgemeener;
ollt(lolldt voornaamelijk
algemeener ; dit olltllondt
voornaamelij k uit de gefieldge{1:eld-beid der Stad.
St2d. waar door vee fe
Ie Burgers meer of min openlijk de zijde des Kerkeraads koozen. Te weet
\Veeten
en , Blen
men hldt
hadt
opgemerkt, dat de Stedelijke geldmiddelen in een zeer agterwaren, en.
en, egter, veele penningen aan
nan weinig
lijken aaat waren.
tOt
nut doende uitgaven gefpild wierden. Men hadt iemand tot
Burgemeester gekoozen, tegen de Keuren der Stad, die !legts
Icorten tijd het Burgerregt hadt
badt bezeeten.
bezeetco. Daarenboven mi...
haagde het veelen, dat de Leden der Regeeringe elkaQdcr
elkaQder
zeer nll in den bloede beilonden,
bellonden, door ,eboorte of echtverb!nteni~fen.
w~s in doezen tijd
blntenbfen. Maar Prins WJLLEM
WILLEN! DE IV was
op den fioel
fiool zijner Vnderen verheven. Het gerugt van eene
eeoe
menigte Vel zockfchriften, elders ingeleverd, en van derzel.
ver gunfligen
gunlligen uitOag,
uitlJag, vloog ook herwaarts over. Het lang
draaIen met het
bet doen van een
ee.n beroep mishaag<fe
misbaaglfe aan
~Iln veelen.
veelen,
die het
her Illet
met den Kerkeraad hieldeIJ. Geen wonder, derhalven.
ven, dat
dllt men eerlang ook hier den inval kreeg Vilt
vall het opHet wlerdt fpoedili
fiellen
ftellen van een Verzoekfchrifc.
Verzoekfch,:lft. Her
fpoedi~ tot !laad
ilalld
gehragt.
beUonde uit dertig Artikelen. Zij behelsden, begebragt • en heOondt
halven veele andere Stedelijke fchikkingeo,
fchikkingCll, een
ecn verzoek, dit
de Kerkel'aad
vIn Convemie
Conventie Vlll1
Kerkecaad bij de Akte van
VlUl den Jaare 1650
mogt gehandhaafd, aan de Magiftraat
moge
Ma gillraat het afkeuren van
vlln eene
Nominatie
l'Iominatie verbooden, bet
het gemaakte
gelllaakte Tweetal des Kerkeraadi
Kerkeraada
,oed.
,ocd-

~~4

• __ STEENWYK.
ft

_

goedgekeurd, en het Traktement der beide Leeraaren op zevenhonderd Guldens bt'paald
bepaald blijven. Op den zehëntwintigrtel1
ze.ëntwinligllen
Jl1nij
}llUS 1748 wierdt
Jllnij des Ja:\I~
wierde dit Verzoekfchrift
VerzoekCchrifr getekend, door
JtERMAN KOOPS F
u"DDERUS, Koopman en Pagter der Gebrande
llRRMAN
Fut.DDERUS.
Tab~k, te Steenwijk. voorts door HlLLEBRAND
Wateren en
cn Tabak,
IfUTTEL. D'aken en Advokaat, JAN THOMASZ, Schipper, JAN
MEESTF
MIU.STF RS en eenige anderen. De tekening, welke nog dien
zelfden dag tot een gelal van vijftig per!tJonen
perfi/Onen aangroeide,
gefcbiedde ten huize des eerstgemelden , doch vervolgens op
eene andere plaats. Dikmaals hoorde men zeggen,
zeggen. naa dat
w~s voorgeleezen : Zoo
bet Verzoekrchrifc aau
aan de menigte W:iS
11I0et
moet het
net wetzen
weezen ; dot
dat is de ree 1tl
Iztll u'eg
weg om redres te krijten,
gen, maOl'
maar niet
fifa met geweld:
geweid: En wij wt!kn
wZ!/c''n 01:$
OI;S in 't geheel
ma
geule PI O~'illtii;;a:e
met geefie
o~'intü;ale Z!lal.-en
zaak'en bemoeien.
Onder dit alles zat men niet fii!
ftil mer
met de znak
zRak van het beroep. De Leeraar METELERKA)VlP
METELERKA!\iP op het Stadhuis ontboodep
omboodep
zijnde, betuigde de Regeering :lau
lijnde,
aan denzelvcn
denzelven haare verwondering, op het gedaane voorfiel
voorftel , wegens het voegen van een
derden Predikant bij het Tweetal, dus lang geen antwoord te
hebben bekoomen. De Leeraar , jaloetsch
jaloersch op het gezag des
KetkeraaJs,
Kerkeraaus, deedt thans den v'oor!lág,
v'oori1ag, "om de geheele Ge.
Gemeente te doen ftemmen,
fiemmen, als wel overtuigd zijnde,
zijnde. dac
dat de
was. Doch hier in weigerde de
meerderheid op zijne zijde
zjjde WIS.
Magifl:raat te bewilligen, en drong vervolgens op het kiezen
Magiftraat
'IItn D.
D, LR BLANCHE. De Heer METELEkltAMP
"In
METELEIlKAMP moest den vol.
vol:~n,len
~~nden dag op reize gaan na de Provincie Gromngen. GeGe •
.duurende
.duurende deszelfs afweezigheid hadt de Magiftraut
Magifrraat kennis gekreegen ".;n
v.:.n eenige Artikelen van 't Verzoekfchrift,
VerzoekCchrift, en gaf
'er
'er' kennis van
vin a:m Gedeputeerde Sta:lten
Staaten des Gewests, welke
.daar op e.:nen
e:.:nen Brief lieten afgz.an
afg.-:an aan den Kerkeraad , inhoudende een bevel om in de verkiezing
ver:riezing van eenen Predikant
zich
ho,~den a'm
alleziu3 gebruikelijke gewoonte, en
lich te ho,'.den
allD de allezin:;
,dus
'GUS aan de Regeering
Rcgeering te g~hcorzaamen.
g~hoorzsamen. De Kerkeraad ver.
ver-iieedigde
·ti~edigde zich nog dien zelfde:l
zelfde:} dag bij de Staaten , in 't mid~
:den brengende, geen bepaald beflnit' te hebben genomen om
:tlen
'llf
'làr te gaan van de e;ewoone
gewoone regten
regtcn van beroepinge,
beroep in ge , maar alal·
llfen het ftemmen
lifen
llemmen det Gemeente te hebben voorgêOagen
voorgeflagen als
een middelweg. De
D~ Staaten bett:igden
beu.:igden hier over hun genoegen,
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gen, doch weezen te gelijk dit
on.
gen.
die middel van de hand,
band, als 00.
omflandigheden.
geraaden in de tegenwoordige omftandigheden.
Intusfchen groeide het getal der Tekenaren van het Vert:oekfchrifc tot honderdvierenzestig
honderd vierenzestig Burgers en lngezeetenen:
!oekfchrifc
Ingezeetenen:
een getal, welk groot genoeg wierdt geoordeeld om het tlt
brengen ter behoorlijke plaatze.
plaarze. Men benoemde, ten dien
einde, uit de Burgerij. onder den naam van Gekommitteer.
Gekommitteer..
den, behalven de gemelde eerfie
eerl1:e ondertekenaars. ]AKOBUS
JAXOBU'
DYXIIOORN,

GERI'HUND VOGELSANGH,
VOCELSANGH, Pll~TER.
PIETER VAN
V.... N DER. LICHT
GERBIlAND

en lIENDRIK
IIENDRIK DE MER.
BOER.
Door eenen Gerechtsbode deedell
deeden
Magiftraat, met ver.
deeze het Gefchrift overhandigen aan de Magifiraat,
dIie dagen daar op antwoord te
zoek om naa verloop van dlÏe
ontvin~ell hier op tot
befcheid,f
mogen hebben. Doch zij
zjj ontvin~en
tOt befcheid
het gefchs
gefclz: ift :/:0
lot dal
dat de Buren
Heeren !zet
~o lang zouden houden, lol
dllt
1JC
hel zouden geëxamineerd hebben. Niet lang daar na.
nu
Ile het
lieten zjj
zij den Gekommitteerden weeren
weeten , dat op hoogen lut
Jan
',anderen
der Staaten • twee van hun
bun zich 's
anderen daags hadden te
vervoegen in de Vergadering van hunne Edelmogenden te
duch..
Kampen; doch deeze, misfchien voor kwaade gevolgen duch-.
tende, verontfchuldigden
waar op aan
un Ge.
G~
verontfchuldigûen zich des wegen : wllar
kommitteerden. van wegen de St311ten,
Staaten , wierdt bevolen, geekommitteerden,
Uil te zitten, tot dat de
ne verdere poogingen te doen en fiil
Provintiaale Vergadering van den tienden van Hooimaand ZOl1
ZOIl
zijn afgeJoopen.
afgeloopen.
Vrugtloos wagtter., intullèhen,
intus!èhen, de Gekommitteerde op ant.
Verz;oekfchrif[. 't welk.
weik. reeds
woord der Regceringe op het Verzoekfchrift.
naa dat het was ingeleverd,
ingeleverd. door een groot aalllal
aama) Furgers
Burgers
Gefchrifr. van gelijke
wierdt getekend. op een afzonderlijk Gefchrifc.
kragt als het
bet oorfpronklijke, en zedert met den naam van
Nadere Verteekeninge
beflempeld. Het draaJen
draaIen der Vroed.
Verllelteninge bel1:empeld.
eindelijk ook
oole aan de Gemeente, die hier op
fchap verdroot eindelijk:
den Advokaat TUTTEL nevens FLEDUERUS
benoemde, om de
FtEDDERUS benoemde.
zaak te brengen voor den albeflisfenden Zegsman, den Prins
VAN ORANJE. Op dat Illmne
hunne voordragt te meer ingang moge
vinden, drongen ze aan op eene geregtelijke Prokuratie.
Steef/wijk niet kon.
Magiflraat' van Sleef/wijlt
Doch alzo deeze voor de Magifiraat'
gepa$f.:erd worden, begaven
bIlgaven zich. ten dien einde, de
de gepa$feerd
acht Gekommi:teli!rden,
Gekommi:teerden, verzeld van een goed aantal der aanZl~n..
%l::n~
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zienlijktle
achtilen Julij, na
zienIijkfie Burgers, in den avond, van den achtfien
het Dorp Zuidveen , bij den Venvalter
KUPER. Dit bnarde
baarde
Verwalter IiUPER.
eene algemeene opCchudding.
opfchudding. Na ZuiJ'Ileen
Zuidvtm zondt men eenig
Krijgsvolk uit de Stad, alwaar de Poorten en Bolwerken, als
ook de Markt cn de hoeken der Straaten
Stntaten met Scl1\ldwagten
een
bezet wierden, die op alle de gnanden en koomenden cen
ver..
waakend oog hielden. Doch de vreeze van zommig::n
zommig~n ver.
dween, en de gebruIkte
gehrulkte voorzoq~e
voorzorg!! bleek noodeloos te zijn,
dat de uitgetrokkenen
zo ras men bevondt. dit
uitgetrokkel1en na ZUldrL'en
Zuzdrccn
Diets
vijanàigs in den zin hadden.
Biets vijandigs
en rLEDDERUS de begeerde Prokuratie had.
Zo dra TCTTEL cn
aen
Amj/er dam, na 's Hoge,
den bekoomen, vertrokken ze, over Amjlel
.lwaar ze fpoedig {en
1llwaar
ten gehoor wierden toegelaaten bij zijne
Hoogheid, aan wien zij [ef
ter hand fh:lden
!lelden eene Verdeedlging
ell
van het Verzoel,[~nrift
Verzoekfl!nrift der Burgcrije
Burgerije aan de Regeeringe, en
verOag deeden van den Oegten
voorts verflag
Degten toe{laud
toefillnd der Stad, [en
ten
aanzien der Regeeringe en den Haat der gelJmiddelen. De
Prins ontving hen vriendelijk, en beloofde antwoord, zo ras
2ijne bezigheden het zouden toelaaten. l\]et
2:ijne
rvJet dit antwoord
namen ze fpoedig de wederreize aan, en volvoerden dezelve
gerecitclijk
onverhinderd tot
toC aan BtokziJ/.
BlokziJ/; alwaar FLEDDERUS
FLRDDRRUS gere6tclijk
wierdt tegen gehouden, zo 't
'[ heete, op naam van zekeren
1I7Îerdt
Tabakskooper van /(ampen
/(ampen,t met welken hij, over geleverden
Tabak.
heimeli]llk
geCchil hadt.
hadt t doch in de daad door heimelil
Tabak t eenig ge[chil
op1l:ooken
op11:ooken van eenigen zijner Stadgenooten van den a~nh~ng
der Regeeringe, welke deezen list te baute namen om hem
eene onaangenaamheid te berokkenen.
Hun voorneemen
berol,kenen.
.wierdt,
verijield. dewijl eenige reizigers,
reizigers. welk~
,wierdt, llogthans; verijield,
zich op het Beun[chip
BeurtCchip bevonden, den afgezor.denen Pander
htmne aan.
met zijne Dienaais van het Schip verjaagden. Dij hunne
aankomst te .5leenw
Sleenwij/,
1p
oQ,J:wierden de i\fge~'aardigden
.\fge\'aardigden fianlClijk
fl:antelijk 0l1..[vangen en verwelkoomd;
verwelkoomd, onder andere
alldere door
dOOf eene bende Jon'Vangen
~elingen,
Jelingen, welke aldaar de Burger - Schutterij uitmaakte.
Geduurende de afweezigheid der twee gemelde Afgevaardigden, gebeurde in hunne Stad een vourval,
voorval, 't welk
\'II'clk 11gte.
ligte.
lijk in eenen
een en algemeenen oproer konde gt:emdigd
gtèlUdigd hebben.
hehben. Aan
«ene
eene bende Zwi[zers
Zwitzers van tweehonderd Man, te SJec;,-,rijk.
StcchwiJk
diergelIjke bende af te losfen , wicrQ~
binnen gerLlkt,
gerukt, om eene diergelijke
wicrd~
da""t
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Werhonderfchap huisvesting aangeweezen bij zulke
door de Wethouderfchap
het Verzoekfchrift hadden ondertekend. Deeze
Burgers, die bet
een algemeen misnoegen, en was ooraota
partijdigheid verwekte eeD
Soldaat en. naa een vermoeienden optogt,
optogt. onder
zaak dat de Soldaaten,
den blooten hemel, of in Stoepen en op Banken, zich moe~
moe~
ten behelpen.
De Gekommitteerden, met regt
kwaade gereet beducht voor kwaarle
het met reden misnoegde Krijgsvolk,
Krijgsvolk. beleiddeB
beleidden
volgen van bet
firaks
Ver zoekilraks eene vergadering. In welke zij opllelden
opflelden een Verzoekaan de Staaren
Staaten der Provincie, behelzende een vertoo,
fchrift aau
Regeerulge, en ootmoedige bede
van het partijdig gedrag der Regeerillge,
Gefchrift zonden ze een man t8
van voorziening. Met dit Gefchrlft
paerd na [(timpen.
Kampen, alwaar hunne Edelmogenden thans verga..
de.
derd waren. VervoIEens gaven ze hier van kennis aan de
Burgerije, welke zij tevens deeden verzoeken.
verzoeken, om het
min1l:e voor een enkelen nacht, onder dak te
Krijgsvolk, ten minne
neemen. Zo veel ingangs vonde
vondt dit verzoek, van wegen desDeemen.
cp fiaanclen
zelfs redelijkheid, dat elk op
fiaanden voeç
voe~ 'er in bewilligde.
Zincs
eenen tijd lang, in rusr.
rust.
Zints dien tijd
rijd bleef de Stad, eeneQ
wierde eerlang van nieuws geftoord,
geaoord, door
Doch deeze wierdt
dOOf het
geruimen
volgende voorvlIl.
voorvJlI. Een geruim
en tijd was Steenwijk zonder
~eweeit.
Prlnfe WILLEM DEN
Sch\ltte ij ,eweeJt.
Schutte
De verheffing val) Prinre
lOt Erfftadhouder,
Erf(l:adhouder. en het bedfijven
bedrijven van vreugde daar
IV lot
ever, hadt eenige Jongelingen hewoogen,
bewoogen, zich re
oTer,
~ wapenen,
alldere pIegtige
plegtige gelegenheden fiaatelijk op te
en bij deeze en aIIdere
trekken.
geenc Opperhoofden hadt.
nekken. Doch alzo deeze bende geene
wierdt zij eerlang vernrooid,
verUrooid. uitgezonderd ruim twintig Jongelingen, die zich in den Wapenhan4el
Wapenhandel bleeven oeffc:ncn.
oeffi!nen. Ten
gelingcn,
geziódheid omtrent het huis van o.-pnj"
Oranje.
blijke van hunne gezindheid
verfcheenen ze O~l4er
Ollder de wapenen, ter gelegenheid der reize
Gouvernante door
dOOf hunne Stad. Doch ook
van wijlen de Gouvernallle
dceze begreepen
begreep en dat hun Rijk van korten dunr
duur zoude zijD~
zijn.
deeze
indien zij niet onder gepaste opperhoofden geileld
getleld wierden.
k.euze van Bevelhebbers konde men
IJiec
Doch over de k,euze
mell het niee
eens worden; eenigen wilden Bevelhebbers verkiezen alleen
uit de Gekommitteerden, anderen eeniglijk uit tie Regeeringe.
EiBdelijk wierdt
Eiadelijk
wierde men het eens, dat de bende zich zou fplitzen, en het gedeelte, welk het met de Gekommicteerden
Gekommitteerdea
llÎeld,
hielde.•
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hielde,
bellouden , een van welke doof
hieldt, de beide Trommels belrouden,
Regeering wis
de Regeeriog
vereerd. Over cleeze
deeze bende, zeden bewils veteerd.
be.
kend onder den nlam
naam van Oranje - Vnj
TTrtj - Compagnie, wierdt
wierde
tot Majoor aangefield
aangefl:eld de meenuaalen
meenriaalen genoemde coop'g
cooP'S FLFDDERUS
DER US 1, bij eene Akte van den voJ~enden
vol~enden inboud: " Wij
" Schutters
Schutters.t mits decze bij een vergaderd, hebben goedgecl oor meerderheid van fiemmen,
fiern men , ter eere en grootvonden, d
" vonden.
" ach
tin ge van zijne Doorluchtige Hoogheid, onzen zeer lieachtinge
" ven en beminden Erffiadhouder,
Erfltadhouder, den Heere Prins van
" Oranje, te verkiezen uit de acht Heeren
Heeten Gecommitteerden
Gecommitteerden,9
" de Heer HERMAN doops
FLEDDERUS als Major, en werd
OooPS I'LEDDERUS
" daar nevens verzocht om de Compagnie uit de Burgers;
n door mIddel van hulp in goede order te !tellen,
frellen, waar mede
!IJ
"ft wij befluiren
befluirt'n en wcnfchen
wenfchen veel geluk en plaifi'er."
plaifier." Bij
Kapitein; en voorti
voort~
foortgelijke Akte wierut
wiertlt Dr. TUTTEL tot Kapitein,
eenige anderen der Gekommitteerden tot de onderfcheiden
Develhebbersplaatzen
nngelleld.
Bevelhebbersplaatzen aangelleld.
Niet !lil
fiil zat men onder dit alles aán
aàn den kant der Regeeringe. Van hooger hand Was
was omtrent deezen tijd uirgefchreeven een vreugdedag. over het !luiten
fluiten van den Akenfchcn'
Vrede. Die het met de Burgemeester hielden, verzogten ,
op dien dag onder de wapenen te mogen verfchijnen.
verfchijnen, en met
een aan Burgemeester RAM, als
IIls Bevelhebber der bende, om
het bewind der
dcr zaak
zaaken
en op zich te willen Deemen.
neemen. De Magi.
lVIagi.
ftrut
firalt bewilligde in dit verzoek, gelijk
geIijlc ook de
tie Ileer
Heer RAM,
die vervolgens eenen iegelijk deedt nodigen om zich
ZIch voor
dien dag onder zijne Kompagnie te begeeven.
De aanhangers der Gekommitteerden,
Gekommitteerden , veelligt beducht dat
ele meesten hunne tegenfiteevcrs
de
tegenfireevers zouden volgen, deeden hiet
op den voorflag
voorDag ,• van hunnen kant
klim insgelijks eene wervjng
werving te
doen.
doen, en om toeloop te winnen
winnen,t een half vat
Vilt Bier uit te
Iooven. Op den twaalfden November liepen de Tamboers
TJm~oers
der Oranje - Kompagnie door de Stad, met eene Afkondiging,
" dat al wie IUH
luit hadt, om te dienen ter eere van zijn'!
"dat
zijna
Doorl. Hoogheid onder de Compagnie van Oranje, vril!nd·
\'ri~ncl·
" Door!.
H
u lijk verzocht wierdt
wierde ['avond
('avond op een half Vat Dier
nier teD
teo huin
PETER WYBEN." De Regcering, welke dit fpoedig
u ze van rETER
fpQedii~
ter ooten
oo1'en kwam,
kwam t deedt
deeut de Trommelfiagers na
ua het Stadhuis
ge,.
{&'!-,
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gelelden, doch ontfloeg
ontOoeg hen eerlang; I:tehoudende,
b.ehoudende, nogthans •
geleiden,
den Trom en
cn het Papier, W3,l\t
WlI,l\f op de Afkondiging ftondt
fiondé
ge[chreeven.
gefchreeven.
FLEDDERUS en cenige andére
andere Gekommitteerden hadden dit
~liet vernomen, of zij vervoegen zich bij de Magi!1raat,
Magiftraar, on[o
ontD
vouwen llet
het oogmerk huns be.Jrijfs
baJrijfs en ei[chen
eifchen den Trom té
lé
rug. Op een weigerend a:llwoord,
a:ltwoord, eu
en op het zeggen dat het
hun niet geoorlofd was,
was. buiten kennis en verlof van Burge.
Burgemeesteren,
meesteren. den Trom door de Stad te roeren, beginnen zij
en. De Magiflrl}at,
Magil1rllat. zeiden ze, hadt tot
hartiger taal te [preek
fpreeken.
wt
nog toe' Diets
niets willen doen ter eere van Zijne Hoogheid; toen
op de tijding der geooorte
geboorte des Graaven
Graave.n VAN RU(JREN
BUUREN "gantsclt
,:,Kantse!t
Nederland
/legts den
Neder/and in eene Zee van 'Weelde
'W.eelde zwom, hadt zij Oegts
Doodklok doen luiden; nu anderen iets wilden doen, wierdt
(leid om dit te dwarsboomen. Was hei
het
alles in 't werk ge
gefield
Tl'om te doen.
om een Trom
doen, zij hadden 'er nog eenen, welken
zij op !laanden
ftaanden voet konden doen haaien.
En, in de daad, zij hielden hun woord.'
woord; De tweede Trom
der Oranje - Kompagnie wierdt frraks ten voorfchijn gebragt ,
Spontons, waarmede de Bevelhebbers,
en tevens eenige Spont0l18,
Bevelhebbers. den
Tamboer verzeIlende ,• door de Stad wandelden, deels om té
meet luister te geeven aan de Afkondiginge, welke voortS
meer
op de hoeken der Straaten
Stranten gefchiedde; deels om het wegneemen
voorkoomen.
neem en van den Trom te voorkoornen.
Nog dien zelfden avond tekenden,
tekenden. ten huize van gemelden'
gemelden
PETER
l'ETER WYBEN, een goed aantal Schutters hunne naamen.
Doch het wegneem~n van deu
den Trom fiak
&.k hun geweldig in
den krop; zij begeerden dien te rug, of de penningen, tel'
ter
fomme van acht guldens, daar voor betaald. Ter weeringe
benooten FLEDDERUS en eenige anderen t
van dit misnoegen, beflaoten
..allen met Oranje - Sjerpen omhangen, den Voorzittend
Voorzittendeu
.nllen
en Burgemeester KROEVÉN
KROEVÊN hier over te gaan fpreeken.
Doch hij
liet hen gaan, nlet
met het antwoor\$,
antwooJ.'t1., dat hij 's anderendaags?
alzo het nu reeds iaat
kIat was, de zaak in de Vergadering tOl!
ZOt!
brengen, naardien hij dezelve op zich alleen niet
nIet durfde nee·
men. Nogthans zondt hij kort daar
daaTI, naa de acht gutdCJ.13
gu~dc.gs telt
teu
lnllze van P. WYB&N,
wllrwaartS de 'Gekomillitteerdell
hUIze
WYB~, wllrwaarts
Gekommitteerdell Warel)
Warel}
te rug gekeerd.
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Op Vrijdag, den vijfdenden
vijftienden • vergaderde de Kompagnie van
R,~M voor deszclfs
des zelfs hUlS; die voorts,
Burgemeester RAM
voorts. met den'
Degen in den vuist, zich aan het hoofd plaatUe.
plaatile, én gang nam
na het St3dhuis.
Stadhuis. HIJ hadt hier naauwhJks
naauwllJks post gevat, of 'er
gefchiedde eene Afkondiging, behelzcllde
behelzende een
eeu gebod aan de'
Burgers, die het met de Regeering hietden,
hielden, om voortaan
voortalln
Nachtwagten
boud en, ter voorkoominge', wierdt
Nacht\V:lgten te houden,
wierde daar in
gezegd',
gezegd, van ongeregeldheden, zints eenigea
eelligen tijd gepleegd,
llllderen aan
oan het huis van zekeren Burgemeeiter.
Bl1rgemeeiter. Zo
onder :mderen
veel haast hade
badt men gemllakt
gemukt met deeze
dceze Afkondiging, dat ze
bijkans was vooigeleczen,
vOOïgeleezen, eer nog de geheele
genecle Raad vergaderd'
hijkans
was. De 'Beveihebbers
'Beveihehbers der Oranje - Kompagnie, deeze nieubebbende, vérzogren,
vlrzogten, nevens hunnefchlkking ver!10men
vernomen hebbende,
bunne'
we fchikking
lVIanfchap,
Manfchap, re gelijk met de Schutters
SchUtters v:m
van Burgemeester
Hutgem~ester KAM"
KAM,
op hunne beurt, te mogen waaken; doch deeze aanbiedmg
wierdt van de hand geweezen.
Niet vreemd WilS
was het.
het 7 da!,
dlll, in znlk
zul1t eene gisting der gemoederen, eenige feitlijr,hcid
feitlijltheid gebeurde. Dit
Di! viel voor nog irr
dien zelfden avond of Dacht.
nacht. Als
A!s Majoor der Kompagnie.
hacit FLEDDERUS dezelve ömhaald
ömhaa!d op een half vat
vut Bier,
mer, teil
huize VIIIl
Zijn Dochtertje nevens
nevelJs eenige
VRIJ PETER WYBEN.
ecnige ande vrotijkhcid
vrolijkheid bijgewoond. In't
In 't na huis ga:m,
dere hadden oe
ga:m ~
nam hij, nevens zekeren iVYilE
WYI1E TEN WOLlM!.,
waLDE, voora!gegaall
voora~geg~all
VIIn
wn 't jeugdig gezelfchap, zijnen weg over de :\'lnrkt,
Mnrln, voorvoor.
bij het Stadhuis, boven 't welk RAM de Wagt
bade, en waar
\Vage hadt,
voor zekere JVRIAAN
JVRIA,AN vo.
vos op fchildwlIgt
fchildwagt fiondt.
Hondt. Deeze aan
FLEDDP;RUS het gaan voorbij het Srllc1huis
FLEDDERUS
SCllrlhuis wiIleóde
willende beletten,
raakten ze io
in woordenwis[etinJ:;
woordenwisletinlt; waar op RAill eerlang toe.
fchoot, en,
ea, !laa
naa eenige
eenlge zeer fcherpe bejegeningen. en fcheld.
feheld.
naamen, bevel gaf om los te br:mden op het gl!zellèhap.
g~zellèÎ'1ap. Dit
h~vjgheids, dar,
dat, volgens getuigenis
gefchiedde met zo veel h~vigheids,
van Soldaaren
Soldaaten , die daafomtheeks
daaromttïeeks de wage
wagt hiljlc:en.
hi@!àen, het
net wond<!r was dat 'er niemand was gdD(!uveld.
der
g':!Ï1euveid. Eenige!J,
Eerrigep, ègter.
egler.
wierden gekwetst, onder' andere,
alJ(lere, aHerzwaafst,
aU(!rZWaafst, de Dochter
van FLEDDIlRUS.
FLE.DDIlRUS.
's AlJdtrendaags, in den voormiddag, onder K~rkdjd,
K~rk::id, was
de Stad wederom in bewel!,:ing.
ünvcrwagt vergaderde de
bewc\!,:ing. 0nvcrwagt
Kompagnie van Burg~meester
Burg.~mee5ter RAM op de Markt, zonder dat
U~
de
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de Burgemeester wist, Wlt
wat 'er gaande ware. 't,
't- Bleek eer~
Jang, dat men het oog hadt
badt op het
Scbip van JAN THOlUASZ,
THOMASZ_
bet Schip
't welk in lIamogt
aantogt was, 0111
Olll uit hetzelve eenige geweeren tCl
Itl
haaIen, IJaar
naar rnen
men voorgaf, door de Gekommltteetden
Gekommltteerclen wa
Wil
haaien;
AmfierdallZ ootbooucn. De wllllrbeid
wmtrheid der zaake WIlS#
was. dat
dllt,-in
i[l
Amjiertial/J
hetJ':elve gelaJJeu
gelaaJen waren eenige afgelegde
hetzelve
afgele!~de Snaphaanen en Loo.
Loa.
gewoonte, cloor
Joor twee Steenwijker
SteenwiJker Geweermaa'"
pen, volgens ge\voome,
kers, te dmperdam
Amfierdam gckugt,
gekogt. om door hen opgemaakt ell
en
vervolgens verkogt té
tè worden.
wordelJ.
bejcJl"eningen de Gekommitteerdell
foorrgelIjke beje.geningen
Deeze en foongelIjke
raade,
voor erger gevolgen doende duchten, wierden zij te rlllde;
FLEDDl!:RUS
Advoka~t TUTTEL endermaal
l/ndermaal te zenden na
FLEDDltRUS en den Advokapt
den HIJge
HlIge,~ om aan
nan ZJjne
ZIjne Hoogheid verllag
verflag te doen vau de
elendige
d€'r Stad.
t1lendige gefchapenheJd der
wierde het
het
Terwijl ze op rdze
reize waren, wierdt
bet vervullen van I1et
nog, opcnfl:aande
openflaande Leeraarampt, van nieuws,
nieuws. bij de IJand
J,and genomen. Veel, zeer veel, viel hier over te doen. De Magi~
1lraat
B'LANCflE. Prediliant
té
ftraat verklaarde zich voor D. DE Il'LANcaE.
Predikaut td
Scherpenzeel, die eindelijk door qe
(te mt.'erderheid
me-erderbeid vetkoozell
vetktlozell
wierde, en hit
het beroep aannam. Het vermelden der Protesten
wierdt,
toc_
en Tegenprotesten ,~ te dier gelegenheid
gelegènheid ingeleverd; van het toe.
'\11ugt neemen
coc 's Lands Sturen,
StlUlren, en meer
Uleer andere Wltelingen:
wQelingen:
vlugt
neernen cat
dit alles zou te lang vallen, en behoort niet tot ons plan.
Alleenlijk merken
aan.; dat alle de Kerkelljke
Kerkelijke onlus
onlus...
merkeIl wij nog aan,
ten een einde namen, door het onverwa~t
onverWa~t bedanken van
vin den
BL,ANCHE. 's daags -voor
,voor .dat hit
èe~ Pr.edi~Cl:oel'
Heere DE BL,ANCHE,
hij van de,
Pr;ed~ctoel'
zou geproklameerd worden. De reden vila
VllD dit
d1t bedank.en.
bedank.~. was,'
was.J
inm.rchen WIlS
WilS beroepen toc
tot .Leeraar
J..eeraar te
dat zijn Eerw. intu.fchen
lVotveglJ. door den Heer ONNO ZIVIER
ll'olvegll,
ZWIER VAN HAREN, welkerf
welktll'
hade v~rzeld. De Heel'
Heer
hij op de Vredehandeling
VredehandeliJlg te Aken hadt
Leeraar verkoozell,
verkoozell w
J. w. ROLDANUS wierde vervolgens tot
tOt Lecraat
iu,4e Kerk!
en met zijne overkomst namen aUe oneenigheden in,do
Ker.
eell
een einde.
egter, van 'c
g~ nu nog
nag zou vol-,
I, Een louter voorîpel,
egeer,
'e geen
vol~,
gen, fcheenen
Burger..
fcheenell de onlustelJ,
onlusten, welke tot
tot nog roe den Burger~
!land beroerd hadden. De Heefen
Heeren nlDDERua
FLtDDERUa en TUTTEL ,
ftand
welke wij in 's Hllge
Hoge hebben gelaaten,
gelaateD, vernomen hebbende
dat het, van wegen de veelvuldige bezigheden
bezighedtll Cf)l
Illlt
rf.D Hove 1j
CIe ee
e e e ec •,a,
E te
Zijner
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Zijner Hoogheid nret
niet gelegen kwam, om hun' te woord ~
te
!laan,
fiaan, keerden in 't laatst van I\
1'\ ovember te rug na Steenwijk.
Niet lang waren ze thuis geweest, of eenige Soldallten van
Jtet Regiment van den Generaal VAN AILVA
liet
AlT.VA vervoegd~n zicn.,
z.iclt,
aan 't buis van FLEnDERU&.
FLEDDERtl&, met verzoek om hem te fpreeken: zij hadden,
hadden. zeiden ze, den D~
D: •••
.•• r 'tJan
van de Burge
Burge_..
meesters, en wilden nu 01 ders haaien
hooien van
J'an de GekommtileerGekom1l1ttleer1neesters,
den. Doch de huisvrouw zette hen af met een fles Jenever "
onder voorgeeven dat haar Man eenigzins ongell:eld
Van
onge!teld was. Valt
agteren bieelI
bleek dit een opge!l:alten
opgellaken werk te zijn, om hem op
!lraat
firaat te lokken en voorts gevangen te neemen.
neernen. Dit bleek
kOft
kort daar naa. Want terwijl FLEDDERtJS
FLEDDERUS aan zijnen OverbuurOverbuur-'
man, den Herbergier BUINING.
BUINING, een hezoek
bezoek gaf, verlèheenen
'er insgelijks twee Vaandrigs VAN AU;VA,
AlI;VJ\, welke hem.
hem, zo ais
hij na huis wilde keeren.
keeren, Areat
Arest aanzeiden,
aanzeiden ~ volgens hUll
hun voorgeeven , op naam van Zijne Hoogheid. Eenige
Eellige Manfchap
haalde hem Van
vervolgens, met ijzeren
van daar, en bragt hem verl/olgens,
boeijen aan de heenen
beenen gekluisterd, na
ll1I de Stads Gijzelkamer ,
alwaar hij in hegtenisfe gef1:eld
ge!l:eld wierdt.
wierde.
Eene bijstere verflagenheid
veroorZ1lakte dit
dit' voorval onder'
ver{]agenheid veroornakte
de Gekommitteerden en derzelver Frinsgezinde
Prinsgezinde vrienden. Aan
de Dochtel"
Dochter- van FUDDER.tJS,
verzoekende.~ bij herhaaling,
FLEDDERtJS, verzoekende
herbaaling~
hIlaren Vader te mogen fpreeken, wierdt telkens zulks ge.
hliliren
geweigertt
weigerd,, en hij
bij terf1:ond
terUond buiten allen toegang van zijne Vrien·
eten
Kamer, in welke hij zat, met ijzeren
den gehouden. De Kamer.
traliën be~t
alm
beltet en met planken dicht gefpijkerd, grensde aan
eene
zO'
cene Kamer, in welke de Burgerwagt wierdt gehouden: zodat hij dagelijks allerlei fpot- en fchimpreden
fehimpreden eegen
tegen zich zeI
zei ven'
u}tfJaan. Dit, gepaard bij de onzekerheid, welken
boorJe \ütflaan.
hoorJe
keer de zaaken zouden neernen,
neemen , deedt hem eerlang vallen in
eene fooft van raazernije,
raazt'rnije, 'zo dat hij niets
niefs deedt dan geweldig roepen en tieren. 't Verzoek zijner hUJ>vrouwe,
huuvrouwe, om
eenen Geneesheer bij hem toe te laaten.
laaten, wierdt van de hand'
geweezen, geliik ook de aanbieding
aanbiedin~ van eenige Burgers van
Van
Borgtogt.
01ltfJ~~ te veiwerven.
Borgtogt, om dus vooi'
vOOI' bem omlhri
verwerven.
Dus
Walllte~r de huievrouw van Ft EDEl).
DU8 fioodtn
fiondt!n de zallken,
zaaken, wamtCçr
DER us,
us. nevens hnaren
bnaren broeder, als mede den Advokaat TUT'tEL
~L en eenige anderen, z.i<:h
zi~h be~af
beiaf na L~ulVnrden,
LeeulVlirden, alwaar
aJwaar
de
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thaus bevondc. en aan denzelveo.
denzelven ter
de Stadhouder zich thans
band !lelde een Gefchrifc,
hand
Gelèllrifc, behelzende een beklag over
,gevangenneemen van haaren Man.
Man, en een verzoek om
het ,gcV'angenneemen
ontOag uit zijne hegtenisfe,
begtenisfe. onder borgtogt, en toelaating in
ontflag
een gewoon regtsgeding. Zonder eenig antwoord fielde Zijne
.Staaten van
HOJgheid dit Smeekfchrift in handen der Heexell .8taaten
Overijsfel , om hem Ie dienen van berige.
berigt.
Overijsfe/,
Dit uhtl:cllend
uir!l:ellend antwoord deedt den moed der Regeeringe
LEODERUS wierden zeer [maagroeien. De aanhangers van F lEDDRRUS
delijk behandeld,
hehandeld, en (wee
twee d(~rlelven,
d(~rzelvell , e
e JRN2US
JRNEUS GROEN en
CHRISTIAAN ROF>F, .schoonzoon
Schoonzoon van den Gekommitteerde JAlI
1:1IOM
heg! enisfe genomen, en in de gewoone uieve'!HO~l \51:,
\sz. in hegtenisfe
gatel' geplaatst W,shalven
W,'shalven de f,èkommitteerdcll,
r'ëkommitteerdcn. voor erger
vreezende, Ie
te raade wierden, zich te vervoegc'l
vervoegc'1 bij
ge'lOlgea vreezende.
Prinfe, en om ht'rfid
herllel van zallken
zanken op het n:tdrui"l'iJ.W
nadr<li:l'lko:[ .lUB
Jan
den Prinre,
~mee!.fchrifc, verzeld
te houden. Dit gelèhirdde,
gelèhlrdde, bij een E:meeUèhrife,
ver{cheide'l Gettljgf.:h;;~r~rJ,
van ver{cheidc'l
Gettljg;.:h;;~r~rJ, zo na 'lannen als Vroucent' verlda31l1'g
V:lU b:r
ht:f geweld, welk zij?
zij,
wen, behelzende een"
verkJaalli'g van
van tijd lOt
ph::el,,,n. Mee
Met dit Gefchrifc
LOt tijd,
tijd. hadjen zien plt::e'::c'n.
vertrokken J~N THOMASZ
TfIO""ASZ en WYBB
WY8E TEN WOU)E,
WalDE, de Zwager
,van .J'LEDDERU$,
Cttll,et,huage,
.eerlang
.van
-FLEDDERU~, ra's Ct
tzl'enhatJge, en bekwamen ~erlang
Hoogheit ; zIj deeze
.het
,het volgetld,e
VOlgetld,<' Appoiutemel'lc:·.,
ApPQiotemel'lt:'., Zijne Hoogheir
" met de Bijlagen gelLld
gelLId in handen van den MagHlrólet van
-11' Sur1'twijk.
Stcnlwijk, om Zijne Hoogheit daerop te dienen "an
:van desdes~
-$'
Advijs."" Geen gunfiiger
gunftiger berigt oDtving
ontving de
" zelfs Ber :cht en Advijs.
lIuisvrouw
onlangs
huisvrouw van FLRDDERUS,
Fl.RDDERUS, QP haar
baar Smeekfchrift, Qnlangs
1l3ngebooden: het
bet was vun
van
den, Prinfe te Leeuwtlarden
LeeuwtJarden angebooden:
èeezen inhoud: " Zijne Hoogheit , gelet op den inhoud van
nevendlaende Request ~ en daerop gehad hebbellde
hebbende het
""het
het nevemfraende
".' bericht van de Ed. 1\1og.
\1og. Heeren
Heercu Gedeputeerden der Staten
.. van Overijsfel , vetklaert dat door dezelve in het verzoek,
lier zoek ,
" daer bij gedaen. niet kan worden getreden. en vind derf>
bal ven gned
goed de behandeling dezer zake te 1aten
ti hal
laten aen de
" Ordinaris Jufritie.'· Vermids de Seaaten geèn ander berigt
ze~f{~ van de Magifiraat van Steenhadden gezonden, dan zij zeWe
't geen wOllder
wonder dat 's Pr/nfen
Pelufen ant·
aut·
WIjk hadden ontvangen, is 'e
WQOJd
d~s ongelukkig voor den gevangene uitviel.
Tfo'Q~d d>ls
uievie.l.
Eeeeeee 3
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B;j de b~kolllllleril1g,
b~kol11l11t!rjllg. hier uit o:ltflaan,
ODtftaan, kwam nog ee~
«ndere,
verOOlzallkt door 's pfllf(en
andere, veroOizaakt
Pwtfen goe,lkeuring
goe,lk\Ouring van de verkit:zinge
kiczinge der nieuwe WelllOuuèrfchap,
Wethouderfchap, ijl
jp Januarij des J~ars

1749 gedaan. De nieuw :::mg:-ftelde
:::Illg~ftelde Heeren waren bekende
",ijanden
'Vijanden der Gekommitteerdcn; en men nVJjft.!de pu geenzins,
loopen. Pit 0llOl!of de zaaken
zaakell zouden voor hun fi!n ergfien !oopen.
dervondt èef;an~
eer;ang d~
~ Gekommitteerde J'lN MEE"TERS,
MEE,TERS, die, op
\luren, laags
lal1gs de firaat
zekeren avond, een weinig Ilaa tien nuren,
gaal1t1e,
gaande, ontnloet
ommoer wierde van oenige
eenige Manfcbap
Manfchap der Kompagnie
van Burgemeestl"r
avond in een HerBurgelDeestrr RAM, welke dezel~e
deze!ye dien .vond
berg hadt onthaald. Onder den hoop bevondt zich JURIMN
vos, voorheev
voorheeJl reeds door ons genoemd. Met een Mes valt
hij op MEEST,ES aan,
rum, die hem hetzelve uit de hahd
hand hebbende
hebbeude
gclia&cn,
fireeft
gelia~en, nralts
nraks de vlugt
vlagt nam. Vos. dus ontwapend, (heeft
hier op na het
h(!t hui,
hui. zijn! SChoonvaders,
Schoonvaders, 113:llt
haalt van daar
da~r een
eenen
en
Sabel,
~Qbel, en begeeft zich weûerom op fira:lt.
ftra:a. 't Leedt niet
nic~
lang, of hij O1l~moette a!Jdcrmaai
a!Jdcrmftai JAN MEESTERS, die, op
de vrug
vnag "?fe dallt'?
ilollt'? en·
en 't· noemen van zijnen nll:tm.
naam.
onder het roepen der booswig~n
booswigum dG,!
dil'! 's
'$ de rechte.
rechte, zo een
'ZWllllrèn
'Zwaarèn nag un
çn de zijde van zijn hoofd ontving, dat hij
ftraks
fluks ter aarde viel. Vrugteloos waren z:jne
z;jne fmeekingen,
'lnen
'lnell wilde hem
~em toch het leeven fpaaten. De moordenaar ~
hl!nl de rest
rest' willende geeven, brllgt hem nog twee of drie
flagen
llOOfd toe, -die
flagcn aan het lloofd
ilie dermaate
dermalte troffen, dat 's
'5 ande'l'erd3Ilg,
een "iluk
'l'el:èllllg, een'
auk van
Vlllt zijn hlrsfenpan,
hftrsfenpan, met hnir en ar,
al, op
oe
thaat gevonden wierde. Naa
Nu het vertrek der booswigteIl
booswigten
tIe ftraat
J!adt de gekwetfte
"adt
gekwetfre nog zo "eel
\teel ktagt
ktagc en bezef, dat hij zich
begaf' na het buis VII1
val1 eenen Wondhee!et, die alles wat zijne
kunst vern10gt
te werk fielde;
vern1(lg't 11110
aan hem te
aelde; doch vlugteloos:
vlllgteloDs: hij
overleedt op den dereten
naa. De Vader des verderden dag daar Dal!.
"moorden,
jaaren, hieldt
'moorden, een GrijzlIan
Grljzaan van bijkans tachti!,':
tachtil: ;aaren,
'Vrugteloos
vtugteloos aan
llan bij de Rege::ring
Regeering om dcm
den Daader in hegteni,fe
hegtenhfe
-tt netmen
net men ; deeze verfcheen openliik
openJiik op llraat,
flraat, tot dat het
.einde des Lijders naderde; Toen v'erl:et hij de Stad, (~och
'Onthieldt ûch nog etlijke dagen kort buiten eh'zelve.
rit·zelve. Zedert
vertrok hij na Amfte"dam,
bk'ef tut
dmfterdam, alwaar hij blt'cf
C'Jt dat Zijne
}!oogheid,
cI1t zelfde jaar, aan de Regeering
lloogbeid, nog in dit
Rege~rjng dier 'Stad
verJogt
vatten; wur
VlIJ] hij de lucht hebbende
"~r,,ogt om hem te VIlten;
Wafr van
~elqeege.n,
~elqeegen, zlçh te zO<tkell maakte.
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Omtrent den z~lfden tijd wierdt CO"RNELIS
CO'RNELIS GROEN,
GR.OEN, boven
:Hlraat
ververmeld, bij vonnis van de lV1a
MagHlraat
van
SteenwiJk,
ver·
f
oordeeld om geduurende den rijd van drie jaaren te wordell
wordeu
LandfchllpS Tugthuis te Zwalk,
Zwo/Ie, om door
opgeflooten in '5 l Landfchaps
zijner eigen handen arbeid den krIst
Blijmoedig
k0SC te winnen.
derwaarts.' en vermaande veelen, die met fcureien[chreienvertrok hij derwaarts,'
de oog"n
oogt'n hem uitgeleide deeden, tot fiandvastigbeid,
fiandvastigheid, met de
ZQU zegeprulen.
verzekering dat hunne zaak eerlang zou
Onder dit lUes
Itlles zat men geenzins fiil
ail met FLEDDERU5
FLEDDERU5}l die
ell
ee::s en andermlal verhoord wièrJc,
wi.?rut. terwijl zijne Vrouw ea
Vrit"udell
alles aanwendden om te bewerken.
bewerken, dat hij ~ch
z>ÏCh op
Vriffiden aUes
moge verdeedigen.
verlileedigen. Hij zelve badt
baäl daarom
gewoone wijze mogt
de ge.woone
IIl1es :zonder
vrugr..
zonder vr.ugr.
het Geregt met gevouwene handen. Doch alle,
Zeil' heeft
heefe men nllderlu,nd
naderbnd ~ernomen dat zijn Vonnis reeds
Zelf
lIdvijs altu
een en RegtsgeJeerde
Regtsgeleerde was verver.
allD eenen
opgemaakt, en om advijs
00 uitvoering daar van verhaaien
zor:del'. Eer wij de
ver ballen •, moeten
wij v",I1.g
v"' !lag doen, hoedanig het verging aan eenige andere
GekommlueerJen.
Gekomnti.tteerJeu.
twimigfl:en April des Jam
Jaars 1749
174-9 ging de
Op Zondag den twintigO:en
Advokallt
Advoka2t TUTrEL, thans Diak~n. als ook de Gekommitteerde
VOGeLZANG,
ter Kerkt.".
Kerk('. Di[
VOGELZANG, tef
Dit bij de Regeering
Regeeriilg vernomen zijnzijn.
de, wierden de GeregtsJienaars
Geregtsdîenaars en eenige Soklaaten
Soldaaten gewaar@I~ de hand
rchuwd, hIj
fchuwd,
band te ziju,
zijn, en de Kerkjeuren
KerkJeureo te bezetten.
Tu'ruL,
met ziine
verz3melde penningen
TUTT1:L, lllèt
zijne MeJeJicnaaren,
Mededienaaren , de verzamelde
'Voons na zijn huis willende
wUlende keeren,
geteld hebbende. en 'Voorts
wi.;rdt aan de deur, door eenen
eellen Geregtsdienaai",
Geregtsdiellfiu', tegengehou1Vi~rdt
zeide: Mijn lIeer,
Heer, gij tIloeI
moet eens
eem meI
den, die tot hem zei;!c:
wet mij
na 't Stad:IZN;
gaar!. Op zijne vraag, QP
(Jp wiens
~viens Jast dit genIJ
SttJd,~~; ga4n.
fclUedde, cn op het antwoord, op lIJst
last van
vtm den Dralt,
Dro1t, weifclUedJe,
Advokaat
"okaat van hem geleid Ie
te worden: waar
gerde, egter, de Ad
op eenige S()!daaten
SJldaaten toe[chooren,
toefchooten, eu hem na de \Vagt op het
Stadhuis bragt:!:l;
bragtz:]; alle 't
'c welk door eeue menigte Burgers met
[chreiende oog
oogen
wierdt aangezien. Op de Wagt koomende.
koomende •
fchreiende
en wierde
vondt hij aldaar
2.1daaf reeds zijnen Mede-Gekommitteerde
Mede - Gekommitteerde GER.GERvonde
BRAND VOGj!LzarlG,
VOGr;LZ.U'W, die, bij het
uir~aan der Kerke,
Kerke. met ge.
bet uir.eaan
weid op (haat
THOillASZ
weId
fuaat was aanGerand,
aaolOcrand. De Schipper JAN THOiUASZ
W:lS,
zelfJen tijd,
lijd, op zijne te rugkom~t
was, na genoeg op dien zelfden
gekIuis~
van .1mflcllitll/1,
.1mflcl"dlltJt, te Blok7.ijl
Blok:r.iji uit zijn [chip
fchip gelige en gekluisifrd
terd na l/u/!cnhlJve
rIJ/!enhflye gevoerd.
Ecee~cc ~.
..J,
E~l1e
Eceeeee
E~lle
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Eene bijstere ontfieltenis
omfieltenis veroorzaakte dit bedrij
bedrijff in de
lVIoede~
fprak 'er over naar zilOe
zijne gezintheid. De Moeder
Stad; elk [prak
van den Heere TtJTTEL en' de Huisvrouw van VOGELZANG
'Yervoegdell'
vervoegden' zich'
zich frraks
firaks bij den Burgemeester VEDDER, in de
d~
hoope van bij hem eenigen troost te zuRen
zuMen vinden. Doch
deeze, geen deel willende hebben aaq
aaQ ~e geweldige maatregelen, die 'er zouden genomen worden, hadt, 's daags ie
len?
te voonedc~geleiJ. De andere Burgemeesters
rcn, zijne wa'.lrcligheid
ren.
waardigheid nedc:gelehJ.
té woord willende flaan,
annn, :vertrokken
,vertrokken zij na Zwol,
haar niet te
om ain den Landdrost een Smeekfchrift te overhandigen, be~
beo
helzende een verzoek, dat de gevangenen, volgens het Over.
Over~
ijsfelfche Landrègt,
Landregt , ter verdeediginge mogten worden toege~
lar.teu.
broten.
naa
Niet lIInger,
IIwger, dan een gedeelte van den volgenden nacht, Daa
gevangenneeming , zaten
zaten· TUTT.E.L
hunne gevangellneeming,
TUTTE.L en VOGELZANG te
SteenwIjk
morgenl1:ond van den
Steenwijk in hegtenis. Al vroeg in den morgen1lond
anderen dag wierden
wwrden zij, op Wagens. wegge'loerd na Vollenhove, met zulk eenen fpoed"
lenhove.
fpoed •. ddt men hun naauwlijks dell
den
behoorlijk :lan
aan te kleed
en of eenige on~
on~tijd gunde om zich be:1oorlijk
kle.cden
1Ju!'tering
llu{'tering te gebruiken. Tl:T1EL bekw3m
bekwam tot zjjn
zijn verblijf de
Gîjzelkamer,, een ruim vertrek in het KalleeI
geNoone Gijzelkamer
Kafieel van
Polknhove. VOGELZANG wierdt geplaatst in den Toren van
de zl>lfde
zl"lfde Ve"t;ng,
Ve,t;ng, in een vertrek, bijkans honderd voeten
grOl1rl~ mèt eene
ee;le ijzerl"n,
ijzert'JJ, en vervolgens nog eelle
boven den grond,
eene
.zwaar
F~grendelde hOlJten
de:!r -;fgcl]ooten.
~fgcl}ooten. JAN THOi\TASZ
zwaar Fegrendelde
hotrte:l dê~lr
THOi\1ASZ zat
:in een Kelder, aan den Oostkant V2n
vnn 't
'e Ka!l:eel.
Ka1leel. Tot meerverzekeritJge van de geV~'1~t'nen,
\Vagt
dere verzekeringe
ge"'~'1~t'nen. hadt men eene Wage
op het Ka:leel
gepll'd",tst, 1.1.:( dit :;ILs
:;11-5 wierden zij, van
KJ.:.1eel gepll'd".tst,
wegen het mededogen r:let
f.lct hun 10:, welk zelf 's Drosten
1lietmaren
hllrte floe!;,
l1oeb' in dt:e.t:e
df:eie oplluiting
opl1uicing niet onvrienIlienaaren om 't harte
qelijk bcha:-.1eld.
delijk
bcha:-,1eld.
Th;:ms keeren wij te rpg
mg tot
lot Fl.!'DDERUS.
Thans
FLEDDER17S, om heUl
hem tot in
~ijn niterl1:e
d:::,clJ na:!
niterile te verzeJrell.
verzeJten. Twee d:l:,clJ
naa de vervoering V3n
,tUITE.L en VOCF:'ZMW,
VOCF:'ZMW. wierdt hem de dood aangezeiJ, door
t\Vee Ge~egtsboden,
Geregtsboden, in eene Memorie, wdke
w~Ikc uit ldst
last der
l'.vee
flegeeringe hem wierdt voorgeleeten. Zijne uitedl:e ver
verwor~
ftegeeringe
wor,;:
derillg betuigde hij daar over :lan
aan dezelvi)
dezelve,, gehjk
gelIjk ook aan d,
cl, n
dering
FtediJ'lim l\lf,'CLERV.l!~1P,
vervolgells bij hem
heUl wierdt
wierde gertedill~m
ME1;::LERt~h~lP, ,re
"re vervolgeus
zon~
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verklaarde dat
zonden, om hem ter dood' te bereiden. Hij verldaarde
de zaaken, hier voorgevallen, niet van dat gewigt waren,
dat zij den dood verdienden, en d~ hij, in allen gevall~
ddt
,lliet
,zelven in het bijzonder, mallr
lDaar als GekommitGekommh,niet voor ,zich ilelven
.teerde der Burgerije hadt gehandeld: we$halven
we$halve,n hij a:n dell
Leeraaf
vermaaningen
Leera:!r verzogt, dat hij.
hij, in het
bet doen yan zijne vermaallingen
tqt berouwen boetvaardigheid, daar op niet verder geliefde
to,t
~e dringen, vermids hij het Vonnis. over hem geveld,
aan ,re
geenzins konde goedkeuren. Van hier
dat hij eenige
à~r ook dllt
tot hooger ber,qeping ".an
poogingen aanwendde tot
v,an dit Vonnis;
doch alle deeze deeden geene haate.
baate.
vijfentwintigfien April, tot
tOt de uitvoeringe van het
Op den vijfentwintigflen
Vonnis beftemd,
befiemd, kwam het KrijgSVOlk
Krfjgsvolk op de been; ook ,ver,ver~
fcheen de Kompagnie van Burgemeester RAM onder Iöle
pe wapewape~
[cheen
nen. Voor het Stadhuis wierde een kring geGooten.
geUooten. fLEDD~
I'LEPDB.,o
RUS, zwnar geboeid, daar binnen geleid. en hem vervolgens
ziJll Vonnis voorgeleezen. Men leide hem daar in ten laste.
voorheen, om betigce
betigte ondernomene
" Dat hij, zijnde reeds voorheen.
Leeu.
" Vrouwenkragt , op het gedemoliëerde Blokhuis te Leeuhegtenisfe, en voorts uit Frieslanti
,. waarden in hegtenisfe.
..
Friesland voortvlugvergaderin:"
" tig geweest, vervolgens te Steenwijk oproerige vergaderin,..
" gen (en
ten zijllen huize gehouden
'C gemeene volk befchongehouden,J 't
" ken en door zijne vrouw hadl
hade aangezet om ten zijnen hui.
wa~ een .;ler
eer~
",. ze de gIaz(:m
glaz~n in te flaan; dat hij geweest wu
der eer·
" fte
ile oprtellers
en tekenaars v~n een Ver~Qekrchrif , ftrekken.
firekken.
opllellers ell
Jen geheelen Regeerilll.norm;
,. de tot veranderinge van den
RegeerWl.Horm; dat
" bij,
hij, voorgeevende voor den Prins te ijijveren.
al1.~erelt
veren, ,ook al1~erell
" lOt tekenen hJdt
g, zonzon.
h3.dt aangezet; dat hij, op eigen geza
gezag.
t," der kennis der Staaten
Ston.ten en Zijner Hoogheid, en tegen den
geftt!ld aatt
aan.
" wil der Regeeringe van Steenwijk, zich hadt
h3dt geO:eld
~, 't hoofd eener zo genaamde Kompagnie; dat hij den Trom
..
wer.
" hadt doen roeren, om tot deeze Kompagnie volk te wC!.
lOen de Trom op het S.adhuis gebrast was. eenen
",. ven, Ci;n
Ci;1l toen
",. anderen hade
badl doen gebruiken, vorderende deu
den eerUen, Ot
deu BurgemeesBurgem.ees.
,t" het geld daar, voor, met bedreigingen, van den
I' ter
[ef KROEVRN
KROEVF.N te rllg;
Iaat en in dCIl
I>
rug; dat hij, 's avonds laat
" 11!lcht,
lJachr, zich aan het hoofd van eene menigte zameugeraap~
" voi4
vol~ ~efteld
~eaeld eu ~"roepen
~eroepen of gezongen hadt: G"ommitteerG«omm;tteel'-
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bwen, tie
{ie Burge~1Z:eNte"s
RfJ7'gé~1I:eNters onder, die lIft
het 411(1('rs
onders meent
",> den 001'01,
" die flaat de dont/e;:;
geval',;ene
dom:e;:; eindell)'k
eindelijk dat I,ij
J.ij ecnen
eenen geva!',,;cne
" door geweU
ge\\'eU uit de handen van de Dienaars dèr JIJ~Lde
J!l~btie
;!îjnde, die in een Land
" hade
hadt omflagcll: dl!!
dil! dit àllès znaken ;ójnde,
geduld
.. van J]urtitit!
ti ftitit! niet kunnen
ktlllllel'i ged
uid worden, hij velOordeeld
wierde op' de gewoone Ger.:g15p 1l auts
uats ·ï.lft
-ï.ltt de koorde gcftraft
" wierdt
gcftrafc
worden'. en met een Ketting om'
om" den hJlls
b1l1s geklonken
" te worden',
FLWDrRUS hoordi!
" aldaar ce
te bfijven hangen." FUWDCRUS
hoorde dit Vonnis
met eene zwijgende verolltwanrdigilJg;
veromwanrdigiflg; waar van 11iJ
hij blijken
~af. GGor
door 'Onder
le()zen verfcheiden
mllllk:n fegen den grond
onder 'e le~zen
verfcheiJen maakn
voorfpraak der Prt:dikanten
te fpuwen. Op verzoek of voorfpt:!ak
Prt:dlkantcn wierdt
wicrdt
het'
genomen, .en bij den'zelven in ecne
eene ~1St
kist
het Lijk van den Galg genomen,en
bcgraaven.
geJonnisdoo moest, voor dit af.
afbegraaven. De Weduw des gcw>nnisdoo
neemcn
VUil' het Lijk,
Scherpr{!gter vijftig guldens
neem en vun'
Lijk. aan d"n Sc:herpregter
beta:llcn.
Leeraüren, welke het bovengemelde
beta:ilQn. Aan cenen der Leeranren.
g~ntwoord, dat 'er in desverzoek deedt, hade de Dr05t
'Verzoek
Drmt geantwoord,
pl'llooncn waren ,die zich aan
zelfs Parochie wel honderd p('l1ooncn
Geeze fir~foeff'l!ninge
firafoelf;!ninge mogten fpiegdcn.
fpieg-dcn.
aeeze
rehrik veroorzaahite
veroonaalw:e de uitvoering van
v:m dit vOlll'lis,
Grooten fchrik
vonnis,
van hun,
hegtcnisre za.
vooral bij de vrienden v~n
hUil, die thans in hegtcnisfe
ten. Veelen verlieten
verliet-en de Stad, om elders een veiliger
vcili 6er verblijf
te' zoeken. Eenigen reisden na den Rage, onder andere de
Moeder van del1 Advoknat
Advohat TurTEL, en de Huisvrouwen vall,
van.
VOGELZANG en J. THOMASZ, daar zij den Pnn!i.!
PrInr\.! ecn
een Smeckfehrift tef
ter hand fielden, behelzende een verzoek dat de gefchrift
vángellen
handtasting mogten
lDogten ontJlagen
olltflagen worden;
vángellén onder handt3sting
word(!Il; 't welk
voorts geileld
gefield wierdt
Vol/elzwi€rdc in handen van den Drost van Vol/ennove en de RegeeriIlge
Regeeripge van Stumvijk,
Steenwijk, om Z·jncr
Z'jner Hoogheid
ov'cririe
te dienen van berigt. Ten zelfJcn
zelfJen tijde leverden de overige
~evlugte Burgers een Smeekfd1fÎf,
OV:3r, om van Zijne IIóO,';.
gevlugte
Smeekfcnrift over,
Höo,.~.
lIeid te ver
verweken
SteemjJi,jk~
~eid
weken het zenden van Gemagtigden na Steel/wij
Ir.
befehwllinge te woren om mid1erwijl
midferwiil in deszelfs bijzondere befchern~inge
tien aangenomeu.
Dit Gefchrift wierdE insgelijks gefield in
t\en
aangenomea. Die
Steenwijkfehe Regeeringe, met
banden van den Drost en der Steenwijkfche
ictllsfehen alles in {laate
bevel om ictusfchen
aaate te houden, en de Supplianongeiloord verblijf in de S:ad
w doen genieten.
ten een ongeltoord
Stad te
gevarrge!~cn behoud.;n
En, in de daad, zouden de gevarrge:;cn
behoud~l1 blijven,
,"!Was
hoog tijd, dat
dN ·de
-de P.ing
,'lIl .. s 't koog
P.Ïns zich hmi.,e
hmi;e zaak aantrok. Op
Dings.
Dings-
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Dingsd9g,
wierden de Advo.
DitJ!{sdag, den negetëntwintigRen
negerëntwintigtlen April, wierdèn
Advo·
li'!~t' TUTTEL
TurTcL eh
kl~t
eh de Schipper JAN THOMAS'Z,
TUOMASZ, olider
ouder een 1terft
1l:erk
geleide
Fóllcnhove na
geldde vau
van Krijgsvolk, overgebragt van YoI!cllhove
na- Steef/SteenwiJk, voorts
zónder
voortS alJaar ieder afzonderlijk,
afzonderlijk\ opgeIlooten,
opgel1ooten, en zonder
gefh;ild.
toegang hunner Vrienden gethild.
Een geruimen tijd bad den ze bier in hegtenlsfe gezeeten,
toen Zijne Hoogheid te raade wierde, in gevolge des bOlTenbovengemelden verzocks, Gemagtigden na S,-ulIU'iJk
te zenden.
S/tcrlwÎjk ce
WILLEM, Baron vlm
von Hllfr[olle.
llllu[olle, fleef
fleef VQn
t'an
Deeze waren WU':UM.
Trst, RUI;~emee5ter
RU':Remeester tier
der Stad Ral/um,
Hat/uw, ellz.
eoz. en Mr. FREDRIIC
FREOlUK
ROBBERT VAN LATHI:lM;
bUn
LA'rHUM;' lJurg'lmeester
BurgtlllUosur valt'
va7l' Zulftn,
Zutfen, enz.
enz. han
waren toegevoègd
toegevoegd -de 'SekretarisCen
'Sekretarisfen der gemelde
g<lmelde Steden. Ternond
Rond na
tJa hunne 'fialtelijke
·{laatelijke inhaaling namen'
nalD@' ze zitdng in de
Raadkamer op het Stadhuis.
Stadhuis; en gaven, reeds op deezen eer!ten
ften dag, bevel tot het ollll1ag.,
olllflag., onder borgtogt, van TUTT~L
en J. 1'UOMASZ;
TnoMASz; VOGELZANG,
VOGEr_ZANG, die zich nog te Vo!!erl]fllle
Vofledove he.
beo
'vondt.
wierde op den
Derzclver Moe'vondt, wierdt
d-en zelfden tijd:gefl2llkt,
tijd: gellaakt, Derzt!lvt:r
Moe.
der en VrouWetl
Vrouwen keerden 's anderendaags"uit
Indere.n.datlgs~uit den Rage te
bet, dat de Advokaat TUTTEL,
rug. AanmerkellJk
Aanmerkehjk is het,
TUTTEt., ,die"
nu zeventien wecken geleeden •, uiL
UiL de Kerk.
Kt!rk, in plaats van
vin
,bij 'zijne Moeder te gaan. na
m den 'Kerker was geleid, nu
wederom uit die gewijde plaats toomende
koornende,, voor <le
d@ eerfie
eer1l:e
maal ziine Moeder
Moed~r zag en omhelsde.,
VIUl het voorgevallene te
Nu moeten wij verflag
verJlag doen VIlIl
StrerJt"ijk.
Streml'ijk, geduurellde
geduurende her
het 't'erl>lijf
yerblijf der Heeren Gemagtigden.
TUT't,ILL cn
us,
Roven
Boven hebben wij verhuld,
verhllald. dat door TUT'I,ltL
en FLEDDER
FLEDDERUS,
als Gekommitteerden der Burgerije,
Bnrgerije. aan Zijne Hoogheid w:rs
wa.
Ier
ter hand gefl:eld
gefl:cld een Vertoog l.!ll
I:n SmeekCchrift,
Smeek[chrift, behelzende
over, het gedrag der Stads Regenten. De
eenige bezwaaren overr
Affchrift hebbenJe
hebbende gezonden
g('zonden aan de l.\!1agil\tIagiPrins hier van een AfCchrift
araat, die~de deeze daar op van berigt,
rede.
borigt, en gaf tevens
teveDS redea
tef haar er zuiveringe in handen der Gemagtigden, welke ver(er
valgeJ1S daar van vertJag
volgcJlS
verOag deeden aan de Gekommitteo.;rden
Gekommitte~rden der
Burgerije; doch met diell
dien uitl1ag,
uitUag, dat vermids deeze
deel'e bleef
beweereo, dat inverfcheide1l
in het :jntwoord'
antwoord' de Vroedfchap ver[cheidea
dingen kwalijk gefield en in 't oogloopende mIsbruiken
misbruiken vei'.
zweeb'en hadt, Zijne
ZIJIIe Hoogheid, daar van onderricht, goal'
go.ar
zweeben
1,'oldt,
~o/,l.dt, een
ecu Reglement
Re~lement of Politieke Ordonnantie
OrdOlllliUltie VOQf te
fch;ijfçhJij-

~
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fchrij ven, welke voortaan,
voor taan, als
aJ.s eene lliroosduureode
a!toosduurende Wet, $is
het Stadsbefiuur WU
wu moeten gevolgd worden. Tot vreugde
~an veelen, inzondt'rheid
inzonderheid der Burger-Gekolllmitteerden,
Burger-Gekommitteerden, wierdt
dit Reglement, onder
v~p V,vat 0, :monde:r eeil'
~11' algemeen
alge-Uleen gejuich Vl:p
je! op den vijfentwintlgat:n
vij.fentwintlga~ INove4llber
NovelJIber ~ .van
Nan de Puije van
het St.dhuis
St~dhuis afgekQndlgd.·
afgekQndtgd.·
Boven hebben, wijverhl!akl,
Zijne Hoogheid het
wijverhllald, hoe Zij.ne
Smeekfchrift der Moeder van
VAn TUTTI!.L
TUTTEL en der Vrouwen van
VOGELZANG en ]J TH0MASZ
MagHlraat van Steenwijk
TH'JMASZ aan de Magitlraat
.badt
,bade gezonden, om Je dienen .-va~
van berigt. Zij voll1eedt
volcteedt daar
aan, en g!1f
g~f een :verbaal
~erhaal van .aaaken
zaaken,, welk den Prins bewoog,
de verleende Opfchorting in te trekken
trekken,".. en verlof te geevell
geevell.
-om de .regrsgedingente
-regrsgedingen ,te hervanen
hervatten,• ,mids
-mids de gemelde Vonnis\tonnisfen • builen
buiten kennis van Zijue
Zijne Hoogheid, niet ten uitvoer
feu.
.gebragt wierden. Jn gevolge hier van ging men wederom
TUOMMZ, die eerst verhoord
verboord
aan het ondervraagelI.
ondervraagel1. JAN THOMMZ,
aall
*Tierde.t gaf een roudborlHg
rondborllig antwoord op allf.'s,
.ierdt
alles, 't geen men
~an hem begeerde te weeten , raakende het Burger-Request
Burger-R~quest.•
:van
Oranje _ Kompagnie, het medebrengen van
de oprichting der Oranje.
Snaphaauen
Anrj!'t'tlam, en andere zaaken, daar toe bebe..
Snllphaanen van dmjltrtlatll,
trekkelijk.
trekkelij.k. Doch de Advoka:u:
Advokaat TUTTJ!.L,
TUTT.I!.L, vooraf de intrekking
van de Opfchortinge der regtspleeginge. door den Prins verleend, willende zien, bleaf
bleef voUlandig ~n zijne weigering van
,antwoord
~ntwoord op de :voorgetlelde
'Voorgefl:elde vraagen: waarom hij van nieuws
jn zijne voorgaande geV2ugenis
gew,llgenis wierdt
wierde opgeOooten.
opgeflooten. 'ferTerHond naa zijne wederkomst in zijne Kamer vondt 'lUTTEL
nJTTEL
middel om een ..
.erhaal
er haal van het voorgevallene voor het GeGe~
!legt
legt op papier te fiellen, en zijnen Vrienden re
~ doen toekoo·
JIlen.
men. Een van hun vertrok op finanden
ilaanden voet daar mede na
èen
Gen Haog, met zulk een fpoed, dat hij het nog den volgen
volger...
Prinft! jn rumden
IHmden fielde. Wat 1aaler
:den dag den Prinftl..in
1ien
laater zondt il\ir"
in.;gelijks de lVlagillraat
Mngiflrue van SteenJlltjk
Steen'Wtjlt. een berigt y.a.n
y.an het verbooren der gevangenen aan Zijne
Zljne Hoogheid.
Doch in 's Cro4venhnge
CroovenhlJge waren thans
thalls de hekken verhangen.
(iantscb on'Jerwagt
nD Steenwijk aan..
"auuch
onverwagt oetving de Magifiraat van
aan..
fcnrijven van Zijne Hoogheid.
fc'llrijven
Hoogheid, waar bij deeze verklaarde, dat
tet
tiet gedrag der gevangenen, als Gekommitteerden ,t hul'!
hun geen~i~t
~~s- als eene miadaad kon worden ~oegeN\i.end,
~oegere\i.end, Dw4ien
natr<!ien zij,
zij I
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niet
in bunnen
hunnen nll1lme,
n:t:ln1e, maar in dien der geheele
niee !legts
l1egts irt
gebeele ButBuro.
iogcbragt; waer
\VaIr bij nog kwam,
gerije, bezwaarnisfen hadden
badden iogebragt;
kwam.
dat de J,tegeering
Regeering van Stun",ijk,
Slun"llij k. als zijnd'e partij der gevangeVllll8enen , geenzins ala
als de bevoegde Regter
Regeer konde
kondo worden aanaan..
genen,
gemerkt. Het gevolg hier van was, dat om de zaak van den
Zijnt
grond op te onderzoeken, aan de Gemagtigden van Zijne
Hoogheid
Hoogbeid wierde
wierdt tcr hand gefield eene Memorie der BeJchu/.
BIJek./.
"'gingen
legen de Burger·
Burger - Gekommitteerden
6elrommitteerden,, verteld
verzeld vaD
vall
tJiglngen tege"
een groor
tot
groot aantal Beëedigde Verklaaringen en Raporten , toC
befchuldi,deD zweegen bier
hier op
dezelve betrekkelijk. De bef.chuldi,deSl
ingeenzins ftil. Na. eene menigte Geruigeuisfen
Geluigenisfen te hebben in.
genomen, vervaardigden zij eene zeer breedvoerige }ufrjficati.
Jllftjficati.
of Schrifu:mre
bellaande niet minSchrifttiure ter hunner
bunner verdeediginge, bel1aande
min.
der dan veertig vellen papiers, welke vervolgens insgcliju
aau
tcr hand
aan 's Prinfen Gemagtigden
Gemagcigden wierde ter
band gell'eld. De uitflag hier van was, dat volgens uitfpraak
uitCpraak van Zijne Hoogheid,
van den vierëntwintiglten
perfoonen,
vierëntwintigflen ]ulij
Julij de.a Jaars 1750, de perfoollen,
VonnisCen hadden omvangen,
we!lte
welte reeds hunne Vonnisfen
ontvangen t in hunne
herfleJd, en de zulken , die nog in hegtenis zaten,
zaten 1
eere berlteld,
vrijgefproken en ontDagen
open.
onrDagen Wierden. Ingevolge eener openbaare Afkondiginge, in naame van Zijne Hoogheid, door de
basre
Gemagtigden gedaan, onthondt
ontbondt of vernietigde men i(Jsgelii~
insgelij~
de- Burger
Burgér - Kompagnjën,
Kompagniën, zo van den BurgemeeHer
Burgemeester RA
R A 111
lil ,
de'
was opgericht. Dit Jaatno
Jaatfi~
als die door wijlen FLEDDERVi Wal
opCchudding onder het Gemeen; doch de.
deverwekte eenige opfchudding
zelve WIlS
was van geen gevolg,
gevolg. ooa
naa dat een iegelijk tot fiilte
mlte en
rust vermaand,
vermaand. en bet
het pleegen van feiteliJkheden,
feitelijkheden, onder be.rûst
tireiging van firalFe.
firajfe. nadrukJijk
verboodell.
èreiging
nadruklijk was verbooden.
rerugreize, llit
uit F,
Flies/tmrl
na 's
'sGraavenhnge,
in't
Op de terngreize,
iesl4nrJ nll
Grüavenlzllge, in"
vlln bet Jaar 1749,
1749. nam de Prins, nevens zijne Gemaaeinde van
Gema..
lin met de Vorfielijke
Vorflelijke Kinderen,
Kinderen. zijnen weg door Steenwijk.
tin
Steenw;Jk.
verfcheen bij die gelegenheid ondet de wapenen.
De Burgerij verfebeen
he,
De Gekommitteerden , uit hunnen eigen naam en van die he'
met bun
hun hielden, fielden Zijne Hoogheid ter hand een Dank.Dankopzigce CII
e.Q
adres., voor de gewigtige fchikki.Qgen,
fchikki,ggen, ten bunnen opzigte
VAn de geheele
geheete Stad, gemaakt.
Yln
Omtrent deezen tijd ffelde
!lelde ook de Weduw
Wedaw van FLEDDERUS.
ht 's Prinfen ~all'l~n,
lwl'lttn, een Verzoekfc~ft,
Verzoekfch.!ift, behelzende
bebelzende een Ver.
VerIrt
lOog
lOOg
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toog van de onregtvaardigheid der regtspleegingo,
regtspleegingo 1 over haar en'
Man gehouden, als welken men, in weerwil van meer dan
tien Smeeklëhrifren, bij de Regeering ingeleverd, b'ij aanhouaanhóunoodige tlukken
fiukken ter zijner ver.
denbeid hadt geweigerd, de nOodige
ver[meekende daarom ootmoedi,glljk,
ootmoediglIjk' •
deedlcinge in te brengen; fmeekende
zij, door dt'eze
decze or.billijke behandeling,
behandeling. van haaren
vel mids zij.
vClmids
van hunnen Vader beroofd waren, behalvea
behalvcn
Man. vier kinders "'1an
dm
en de fchancle,
fchanqe, aen
aan haar zelve en haare kinderen,
dtn finaad
fmlld e1\
vte!e liet
Hiet on&cagte
perfoonen,t door het
en zo vtele
on&eagte familiën en perfoonen
gevonnisden, aangedaan; als mede de
fmll"':ljk
fma''l:ljk einde
ciude des cevonnisden,
OV'"'l"If)\lte
fchade., !iaar
naar zelve en haaren kinderen toegebragt •,
",,()\Ite fChade"
ov.·,
n'c;,
alk. n in het t1uk
Huk van Koophandel, maar ook in de zaak
n;':i. alle.
Elfen!![eo, ecne
eene van
van Elfeni!fen,
vaD welke, door het vooroverlijden van
naafc-n
naafC'n Mail.
Man. haaren kinderen reeds was ontvallen: dat het
het,~
0111 detz.:
de~z" .eden,
reden, Zijner HoogheId
Hoog,held mOit behaagen.
behaagen, zodanig
om
een!!
VOGf1.:: lllng
hlllg te willen doen,
eene voorzl:
doen', waar door zij en haare kin.
kinV:ll' verdere fcbaode
olJtheeven, en
deren V:lll
fchaude en nadeel mogten omheeven,
hur
begraavel.1.is ~ in zijne eere'
haaf Man, door cene
ceno eerlijke begraave~1
«tere' herhèrfielJ worden.
nlles naderde de tijd der verkiezinge van nieuwe
Onder dit allel
Ledell
egecTÎnge. als mede van eenen
cenen Geheimfchdjver
Geheimfchrijver
Fegecringe.
Lede.! van F
in de plaatS
plu(s van den onlangs ovcrleedeneo.
overleedenen. De nog
der Stad.
Stad, iu
di~n<.:nde Wethouderfchap
Vi'ethouderfchap vel vulde derzelver pIailtzen
pla:;ttzen met
dien\:ude
ZUlke Letl.en.
Leden, als hun goeddagten •, zonder den Prins
Prins. daar
van
D("eze, zUlk~
zutk~ vernomen hebbende, zandt
vIn t<! verw,tt;IGCIl.
verw,(t!gelJ. Dl"eze.
~ondt
o:Jvenngt zjjne Ge1l'l2ttigden
Gel1'la}'tigden te'
rug na Steel/wijk,
Steemvijk, vall
onvenngt
re'rug
van waar
eenÎgen tijd
t'Jd geleeden , willen
waren vertrokken. In
In,,den
den naam
ze, eenigeu
van ZIjne Hoogheid vl"lkoozen
vf'lkoozen deez!!
Burgemeesters en
"an
deeze tot llurgemeesters
ea
Vrol'l~îchap zodanj~e
zodanif,e peri~)onen.
Leden dlf
dlr Vroed'chap
perfuonen t welk.:, in de
jongll,~
•. j.'eo, de zijde'
jongtl,~ opfdlUdQi
opfchudlo'i""en,
zilde' der Gtlkommittcerden
Gtlkommitr~erdçn gehou.
den hlddcn.
HHls van, Oranje
hadocn. en dus voor Vrienden van
vIn het l-ltlls
b.;ck 11ondeoo.
!!o:!drn. De
D~ Advokllllt Tt.TrIi:L.
TL Tl'l':L t hoveo
boven meermanlen
meermaaien
te bJc!;:
verm?td,
rüt St:kret:uis
verm~ld. wÎi1.,jt
wÎ,rJt rc.t
Sekretaris der Stad aang,'fidd,
aane-"fMd, volgens
Las:, hum daar toe door zi,ne
een b\î'zondercn
bij'zonderen Last,
Û,ne Hoogheid opged[all~i.'h
[ie ver
:,deting "leraaide
'1epaalde zich ni(;t
niet b j de meer
gedlaa~('l). DI!
vcr ..•.:ldeIll1g
mee~
21lt1ZIenh
,ke A'nf'tena~>fn;
Aln;Jtena~ 'fn; 1ij
tij W:lS
algemcen. Allen.
aan1:lenl1'ke
wus bijkan, algemeen.
,'ie Rl:g\!eTÏng
RI~g\!etil1g ha(lden
\'oorn.wn 111<'
m-, .ie
haaden gehouden,
gehouden. wierdie het voorn..!!'n
de., \fan
vant.uune
uediellü,gen verlaa~en, en
in.
de.
tuuna uediellh,gen
cn Prinsgeziudin "'
der~'
de~-:'
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co
derzelver plaatzen gefield, zelf tot op den Binnenvader en
Einnenmoeder van het Sc. Ka~harjna
Gasc- of Proeveniershuit.
Proeveuiershuis.
Binnenmoeder
Kat~larina GastWedllw van FLltDI2EIlUS
FL~D~ERUS ontving UU
I,lU ins,elijks
insj;elijks verlof, om,
om
De Weduw
het Lijk 'van hlaren
rn!)gen
haaren Man van de Geregt~plaats
Gere&t~plaats te ID.9gen
wei,l'tleemen, en elders eerliik
eerlilk ter aarde te doen beftellen.
bell:ellen. Om
wegneemen,
gebeunellÎsfe verwent
verdient dezelve hier in
de vreemdheid deezer gebeuneniafe
hatre omftandigheden
omfumdigheden vClrhaald
haare
verhaald te worden.
naamiddJ, van Donderdag. den dertigllen Jnlij
Julij des
In den nallmiddl,
wierde te Suet/wiJk,
Steenwijk, vollen.
vol~ens het gewoon gebruik.
gebruik~
Jaars 1750, wierdt
FLI!.DDERUS, even al$
also of
of'
hier en elders, de klok geluid over FLltDDERUS,
zelfden dai overleeden ware, en vervolge!1s
hij dien zelfdeJ.1
vervolgens de Bur..
gexij, tegen den volgenden dag, ter Begraavenisfe genodigd.
gellodigd.
g$'ij,
Al vroeg in den morgenfiond
laata~n }ulij,
mell
AI
morgenftond van den laatfl:~D
Julij, zag meD
Gereguplaats , en ver
ver~
het Lijk opdelven uit het Graf op de ~GeregtJplaats,
...
in het open Teld, tot dat het VaD
van daar"
daar ..
volgens nederzetten iu
mee een Wagen.
Wagen, zou
ZOl! worden afgehaald. Bij
mj de open:ng
openIng van
met
de kist, bleek het Lijk tOt
nog toe kleine verandering onder.
ondertot DOg
hebbclJ. De kist wierdt gt'pJaatst
geplaatst op den eigen Wa:
WtI:-..
gaan te bebbelJ.
gen van FLEDDERV9,
FLEDDERUg, en dns
Oostpoort
dus gevoerd tot voor de Oosrpoort
omtrent tien uure naderde.
uJdcrde. lntusfchen
lutusfchen
der Stad, welke men omtretlt
waren de geuoodigden
genoodigden ren
ten Slerfhuize
S.erfhuize vergaderd. dIe,
die, op het
hei
het LiJK
Lijk voor de Stad was, in orde eu
ea voorgegaan
voorge~aal1
berige dat bet
van de Draagcrs met de Lijkbaar, zich dl'rwaarts
derwaarts begaven.
uaheI1111ndf!l en blo:!dvenv:mtell;
blo~dverw:mten; agter de..de,o
gingeo de DaheJ1aandc!l
Vooraan gingen
zelve de Magifirllllt
MagWralit der"
det Stad, met der
zelver Sekretaris, yerderzelver
Gerf'gtshodt."IJ. Hier op vol,den D. ROLDAl'iUs
ROLDANVS
zelJ van twee Gert>,gtsboden.
wegens opgefieldheid,
(alzo D. Mr:T.ELERIU,:IlI',
MI:TELERKA:'t'lP, wcgetls
otlgefteldheid, de Lij!dhatfie,
I.ij!tft~adie.
lliet konde bijwoonen)
bi]wOOlleu) mee
uiet
met eene menigte Predikanten uit de
nabllurfehap. Voorts zag
zug men eenige honderden
bonderden menfebeu,
menfGheu,
nabuurfchap.
io rouwgew1l2t,
zo::uer. ManM1U1~
rouwgewaat, eenige met, andere zo:-:ûer.
meest allen in
leIs, doch
doen lillen uir"geftreeken
lli~e!heeken met Oranjelillten
OranjelirHcn op cic
Ge hoeden
hqcden ~
lcls,
verzeld van duizenden van aanfchou
lIaDfchouVJers,
wers , van alle kanten
ollgewOQne
zamengevloeid, om getuigen te zijn van decze ongewoQne
gebeurcenisfe. Aldus ging de Trein tot aag de OO&tpoorc,
Oo.&tpoort, al.
al..
ROllwroar gezet, vervolgens na de
waar het Lijk op de ROllwl7;lar
C/ernertt- of Groote Kerk geJraagen
gcJraagen en aldllllr
aldaar in het
St. ClementFllmiIiëgraf wierde
blj~ezet. Het Gevolg keerde, in de zelfde
Familiëgraf
wierdt b1jçezet.
S~erfhuis, alwaar het, naar Stads ge.
georde, te rug na bet S,terfhub,
~ruik, met een &Ias
Alzelllwjjn bofchonkcn
benchooken wierdt.
wierde.
itas Alzemwjjn
No:
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Nog dien zelfden dag gaven 's Prinfen Afgevaardigden ken.
lIis aan de Regeering, dat hun werk nu verrigt zjjnde,
zijnde, zij
nis
neemen , en diensvolgens de zor.:
zor..'
eerlang hun affcheid zouden DeelDen,
rust en veiligheid der Stad aan dezelve overlaa.
overlaage voor de rUBt
den tweeden Augustus, eene
ten. Naa dat D. ROLDANUS, op .deu
plegtige Leerrede hadt gedaan, betrekkelijk tot het voorgevallene, begaf zich de geheele Raad en Meente , op den zesden
VED.
daar aan volgende, na het huis van den Burgemeester VEDDER, alwaar de Heeren Gemagtigden hunnen intrek hadden
plcgtig affcheid te neemen.
Deernen.
genomen, om van dezelve een
eeJl p\egtig
Tot een blijk van hun genoegen over het verrigte, booden
LI\TUU~l
de Wethouders de Heeren VAN HAERSOLTE en VAN LATllUM
aan het Groot Bl1rgerfchap
Burgerfchap van Steenwijk, zo voor hun zei.
V'lO: derzel\1'er
derzelver kinderen en afilammdingeo.
afflammdingen. De DiDi.
ve, als v'>or
ploma's of G;ftbrieven
G:ftbrieven daar van waren gefehreeven
gefchreeven door derr
den
vermaard"n Groninger
G100ninger Kunstt'chrijver
Kunstfchrijver GOKKE ROELFSEMA.
'Yermaard"n
Tot belhi!
'lan dit verhaal moeten wij llOg
nog melden, dat op
belllli! 'ran
achtti"nden Augustus des Jaars 1750. en dus niet lang
den achtti.'ndell
naa de b~(\maving
FLl!.DDERU~. de Galg,
Galg. aan welken hij
:naa
b'!~maving van FLEDDERUS,
gehangen, wierdt in brand gelloken, waarfchijnli)k door
hadt gehangl!n,
eenige Yveraars voor zijne eere.
eere, welke hier door zogten te
voorkoomen dat de naagedagtellis zijner fchande voor de
geaeld. De Regeering
oogen dt't
d .. t Stedelingen bleef ten toon gefield.
oogell
fchade n~m
:ll1l1 den Galg herflel.
herl1:el.
deedt ,Ien
Jen brand blusfchen en de fcbade
doch tl!eds
reeds in den eerfien
eeril:en nacht
len; docb
nacbt daar op volgende wierde
Van wegen de te.
dezelve geheel bij den grond afgezaagd.
dezdve
afg~zangd.
gel1eldheid der Stad.
onder zoel, niet
genwoordlge getleldheid
Stad, WJS
Was het onderzoek
feic:
zeer ftreng en naauwkeurig na de uitvoerders van dit feic;
die. waarrchijnlijk,
wallrfchijnlijk, met kleine moeite zouden hebben kunllen
die,
~vonden
.§CV
on den worden.
wordeo.
cnz.
Zie HOOFT, BOR, enz.
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