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STEENWYK, (HENDRIK

VAN)

een Nederlandsen KU!lstfehil-

der, dus genoemd naar zijne Geboorteplaats, in welke hij ~

omtrent het midden der Zestienrle Eeuwe, ter waereld kwam.
De beroerten in de Veréélligde Gewesten bewoogen hem %ijll
Va,'erland te verla::tcn, om elders, ter beoelfeninge der Kunst;
een fiiller en vreedZ:l2mer verblijf te loeken. Die vonde hij
te Frllnkfort, al waar bij zijnen overigen )t'cftijd fleer, en; in
den Jure 1603, zijne dagen eindigde. Zijne neig;r~ bepa:üde
zich inzonderheid tot het fchiJdercn in het kleiu \;)1) Vergezigten in Kerken; in de behanJ::ling d:lar van flaagde bij zeer
gelukkig. HENDRIK VAN STEEN \ VK badl ~er-en Zoon, die
insgelijks de Kansr oe!tende. en in den '1.('\[1<:0 tram als zijtt
Vllder fchilderde, Hij hadt zijn verblijf genomt'l1 te LfJllde11 , al~
waar zij~e frukken van zijDe Konin"jke Majefrt:il greetig gezolSt,
en rijklîjk betaald wierden. Oe Jnn~c STl::ENVVYK liet, pij zijn
overlijden, eene W~Jtl',,'e naa, die insgelijks Je Schilderkunst
verl1ulldt, en, NJ h~ilr Mn~s overlijden. na A "Il~rdalll meB
der woon vertrokken zijlJl.le, daar ru.:de den koS[ WOll.
Zie
STEENW\'KE,"WIJLT,

De PJLES,

Pie des Peintret.

een Dorp en Schouraatpt, in de

Prc;-

vindc Vl.D OI'~1 i, 'jd, vnder het L:mJdro"tampt vaIJ V()llenlzove. en niet Vt!c re van de Stad Stcem,-'ijk gekgen, De Kerlf

was reeds van ouds 'vermaard • al~ zijr.de aan den H. ANDk"'''''
tOC6ewi jJ. Tegenwoordig wlJrdt zij. ten bihoeve der Hervormden. va:l eer,en eigen Leeraar bediend. Geduurende net
merkwaaldig beleg van de Stad Steeml'ijlr, boven verhaald,

heeft dit Dorp zeer veel geleed en.
AXVllI. DEEL.
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Land ww) ent.
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STEGGEIl.DEN, eCll Dorp, in Friesland, onder het Kwan ier
van Zcvenwourien. in de Grietenij Stellingwerf -IFesteinde,
in welke hee vijftig Stemmen uitbreugt. De legging van dit
Dorp is niet onvermaakelijk, nict verre van de rivier de Lh:rie, genoegzaam in het midden van tamelijk goede Bouw- en
Weilanden. De Kerk is 'er zonder Toren, en 11:aat een wei.
nig buiten het Dorp. Voormaals pl2gt in de nabuur[ch~p
veel Turf gegrllaven tt! worden; doch, zints het vergraaven
der Veencn, is deeze bron van den welvaart der Dorpelingen
merkelijk opgedroogd.
STErN', (Het Land van) eene Heerlijkheid, in Bolland ~
firekkcnde, ten Zuiden, langs den Y~fdflroom, tot aan het
Land van Oudewater. Volgens opgave in de VerponJingslij-ten heilaat de Heerlijkheid ruim vijfhonderdvierënzevemig
Mor;;ens en honderd Roeden gronds. Om en bij de dertig
Huizen fiaan hier en daar verfpreid. Reeds in den aanvang
dec Twaalfde Eeuwe was deeze lIeerliJkheid bekeud, eerst
als een ei3endom des Bisfchops van U/re.'ht. en vervolgens
van de Kerk van 011dmUllfièf, :lan welke zij, li1Ct 's Paus!èn
l.'ewiJi;;i;·g, t~n gefc\lenKe wierde opgedraagell. Zeden kwam
zj i nu C!l ,:~n in Imàere handen, ook in die van het Gellagt
v~n ]3<,nIS \'i\N TRESLONG. JAN VAN TRESLONG , Kanunnik in
het K:1pi:(cl van Oudmnnfler re Urt'uht, verkogt h:/ar, in
den hHC 1433, voor i:ctltëncwjndghonderd Rhijn[che Gul.
G>::r.s ll~n de Stad Goud.:!; welke 'er, tot heden toe, eigenaa[\.:s V~n gebleevelJ is. In het Lfiltd ~'an Steit; lag. eertij.h, het Klooster \'an Reguliere Monniken EllimtJus, in 'c
welk de vermaarde Rou ::rdammer, DLSIDERlUS ER ASl\IUS • het
Geesc!ij:, ge',"aac heefc geJraagen.

STELL"', (FlI ANc:'OIS l\fA~TJNI) een Brusi~·laar, bij de naJkoomelingfchap gedenkens\v:1:lrclig, om zijne trouwhartigheid
in het \I'! voeren van den l,.st der Algt'mecne Sraatell, jn den
Jallre 15~6 hem oï'gt'drallgen. Ten tijde nis men de grond11agen van b.>r f)\:hm'w der Vrijheid hadt geleid, en aan de
optrekking "Pil hetzeive arbl'idde, zObt men allenvege bouw11ol1'.:n. Friesland tn Groningen, dagt men, met reden. zauden

STELLA.
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den, aan her pas beg01:nen gei1igt, veel 1l:evigheids en Inisters
bijzetten. Tot het doen van dIen overwinst wierde eCIl man
van beleid en moed vcreLcht. STE):.LA bezat beide hoedanig..
heden, Hem zonden; diensvolgens. èe Algemeene Staaten
na Groninge~'. Zijn las! hj~id( i:l, te beproeven, of niet het
Krijgsvolk aldaar rot h:, a:mlJeemen van de Gend!èhe Pacifi.
éatie of Devre.li blng zou kUlinen overgehaald worden. Vdil
wegen den Spaanfch::n Konin[; was thans aldaar GAS PER ROm
BLES, Heer "tin Bi/ly, met het hoogl1:e bewind bekleoo. Na.
ijverig op zijn gezag, en uit de \tomst van STELLA eenige
vermindering cia:!r van vre~zeude; deed, hij hem frraks in
hegtenls ne~men, en ven'olgens llrengeliJk pijnigen, om aldus
ag:er het geh'~;m zijner zenJinge te kOOIDen. Doch STELLA.
hoe zeer gefolterd.. liet zich geen enkel woord ontvallen;
aangaande' 't oogmerk zijner komfte • dan 't geen hij van den
beginne hadt aangekondigd.' te weeten , om de Wethouderrchap
der Stad tot hH bijwoonen van eenen algemeenen Dagvaart
te nodigen. Dit niettc/)enaaande wierdt hij, door den Heer
VAN BlLLY, In hegtenis gehouden. Nu hade hij tîjd tot pein.
Z<!tl op middelen, om aan de inzigten zijner lasrgeeveren te
voldoen; welke hij, hoe onwaarCchiJnlijk hem daar we de
kRns frondt, !!eenzins uit het 006 verloor, STELLA hadt ont{]ekt, dat de Krljgskn~gten, in het ontvangen van hunne foldij, cene aanzielJlijke fomme ten agter waren. en dat. ter
dier oorzaake. onder hen geen klein ongenoegen heerschte.
Dit bragt hem op den inval.; om, duor middel der Sotclaaten.
me hem bewanrden, en vervolgens ook door den Ger.;ees~
nü'!ester. welke hem btJiende, te beproeven, of met een
goe,! deel der llezel.linge. onder belotte van volle betaaliog
der agtertlnllif!.e [')!dJje,' tot de zijde der Staaren zonde kUIl4
nen over.Çehaa!d worden. flüveu vcrwagtÎng geluk re hem dit
middel. Binn"n kenen tijd hade hij drie Vaandels, befta3ude'
uit vierhoJderdvjjftig man, tot zo verre gewonnen. dat iij
gez::.men!!ijk af!;mlak maakten, om den ~pàanfchen ]3evelhe!J~
bel:, Heer VAN IHLLY, in verzekering te neemen.
De goede
uitnai" welke d2eze oilder,weining bekroonde, bewoog andere!
Kneb,en, om :;:ich Vlin hunne Hoplieden te verzekeren .. Ter~
lhmd hier op ont!loeg men STELLA uit zjjne hegcenisCe, die
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voorts, eerst der Bezettillge, en vervolgens der Wethouder-fchap den eed afnam aau de Algemeene Slautcn; waar op
hij firaks na Brusfel wederkeerde. om 'er in eigen per[oon.
den goeden uitDag zijner onderneeminge te b00dfehappen.
Zie

GER. nm,lBAR,

Ana/es.

STELLJNGWERl". De twee Friefche Grietenijen ~ van welk~
wij vervolgens zullen fpreeken, waren, van ouds, onder deezen naam in een gefmolten. Het Distrikt legt in het Zuidof liever Zuidwestlijk11:e gedeelte van Fries/mld, noolende
tegen de ,grenzen van Oyerijfd en Drent/Je. De Opgezeelenen van dit Gewest zjjn, in de aloude Gefchiedenhfèn, zeer
"vermaard, als hebbende zich. boven andere, gekweeten in
het kloel.moedig voorililan der FrieCche Vrijheid en Geregtigheden. In 't eerst fchijnt Stellillgwe1/ onderfcheiden geweest
te z:jn, in gedaante en Regeeringsform. van de overige dis~
trikten in dien oord, bij d2n naam van Grietenijen bekend.
Het wierde beheerd door zekere Overheden. SJeIlingen g~
naamd; onaer welke bellaaming de Dorpregters • nog heden
ten dage, aldaar bekend zijn. Van de aloude eenheid des
Distrilus getuigt nog heden het Vl=pen der twee Grietenijen,
2>i;ndè een Dier wn zonderlinge gedaante, in weiJie men geene
andere verandering teeft gemaakt, dan dat het Dier in 't eeneWapen na den regeer-, en in het andere na den fljnkerkan~
ziet. De verdeeling van het Distrikt, en deszelfs vereenigir.g
met de Ze)lenwoudm, viel voor onder de Bourgoodlfche Regeering. Zims dien tijd heefe men bet Landfchap verdeeld
ln Oost- en WestfielIingwerf, of Stellingwerf- Oosteinde , ell'

SteJiingwerf- /Yes/einde.

dus genaamd. van wegens hnaaanzien VIUI de andere helft des Dis!rilns, is"
in nIJg. de negende Grietenij in het Kwartier van hifi/anti'#
de Zet'cnwouden genaamd. Zij is een~ der uitertle grcnspalil'.
Jen der Provincie, als frootende, len Oosten en fen Zuiden,
aan het Landfchap Dmllh,. Om. di lf-enl!èhei~iong te bepaaI:;It"
STELLINGWERF - OOSTEINDE ,

te lel;t;ing

ten

-

~TELLINGWERr - OOSTEINDE ,

enz.
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len, en dus eenige ge[chilIen, welke zomtijds reezen • te voor.
koomen, heefe men, in den Jme 1733, eenen aanvang gemaakt met het granen van een nieuwen Sloot of. Greppel;
jn den Jatte 1737 IeMe men daar aan de laátl1:e lland. Stel.
lingJ/!C/f- Oorteinde beaaat, veelal, uit een hoogen zandagri.
gen grond, hier en daar, vooral in den omtrek der Dorpen.
'tot Weid- en Bouwlanden :langeJeid, en elders met gèbo01llre
beplant, 'c welk") 2:0 wel al! de Landerijen, den eigenaareu
goede inkomaen aanbrengt: behalven dat het eene voegzaame
gelegenheid tot iaagen geeft. Daarenboven 'oell:aat een goed
gedeelte der Griecenije uit onvergraavene booge Veengronden,
welke den bezhteren, in' tijd en wiJle, .aanzienlijke voordee'fen zullen bezorgen, en die daarom van te meer waarde zijn,
om dat de grond onder dezelve, n:a dat de Turf vergN.aven
is, Wt Wei- of Bouwlanden k:!n worden aadgeleid. Voorts
telt men, in deeze Grietenij, tien Dorpen; -zij zijn, in hunilen nmg, de volgende: Ollrl~- Berkoop, Niluwe .lJerkoop,
klakkin$a, Donfcerhrode, Haute, OOltcrü'olJe, Poë1i1éle ~
ANe!fche, Langeii)k en Et5lo. Alle deeze Dorpen wotd~
door vier Hervormde I~eeraars bedk!nd. Men telt ~er tWie.
r.onderdvierénzeventig Stemmen.
STELLINGWERF - W2STEINDE, hoéwcl de laatP.:e ·inJ'ang., .fs~
nogthans , de vermogendL1:e Grietenij van het boven g.enoerri~
Frlefche Kwartier de Zeyemvouden. Zij legt insgelijks op ~
grenzen der Provincie, als fiootende, niet nlleen tegen' bet
L\\ndfchal' Drenthe, maar ook tegen de Provincie OV'lWijsjé'!.
De uitgebreidheid van dit Distrikt vinden wij. ia de lengte:,
.op bijkans zeven. en in de breedte op ruim twee lmi'ët!
gaans begroot. Veel laager, doorgaall6, is de grond van deeze
dan van de voorgaande Grietenij; zij bellm deels alt' W~id.
en Hooilanden, deels uit Turflanden. Hier en daar ,alWaar
de gro:Jd hooger is, ontmoet men veel gelroomte, 'va.
Wild en Gevogelte rijklijk voorzien. De rivier de Lirldè',
;0 de voorgaade Grietenij omfprongen, loopt door 'dé~ze, ·èli
fcheidt dezelve in twee onge1ijke deelen; bet klélnftè Vllp
welke, zijnde het Zuidelijkfl:e, den naam van StroO'lllkànt
"O;)err. De volgende twintig Drll'p'el'l, Bie m'en 'er telt, brért
Fffffff 3
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gen ce Zamel) zevenhonderd eenennegentig Stemmen uit: Brii!~
'JVoo1'dwolde, Fil1kega. Steggtra'erl, l'''j C' ga, B/esdtjk, Nijl!
Iloltp(I(Je, pide Hultpede , IFlJ1vega. S?nncg.l, Oude Tl rjlle.
Nije Trijne, Spangen, Scherpellzee!, fl'Iol1?1ikebuU1 en; Oudé
Lemmer, Nlje Lemmer, Ni;e H?!twolde, OMe Ho/two/de el1
'Ter ldzerd. Van niet meer dan zeven Leeraars worden all~

!leeze Dorpen bediend. Daar~boven vindt men 'er lIt'gts
~éne Statie van Rooms-chgezinden.
STELLINGWERF, (AUKE) bekleedde den pos~ van LuitenantAdmiraal v~n Friesland, in den Jaare 1665, en was, als zodanig, tegenwoordig in het ongelukkig gevegt, onder den
Luitenant: Admiraal- Generaal, JACOB, Baanderheer "tm en
tot Was/enoa1", tegen de En~elfchen gehouden, op den dertienden Junij, in 't welk hij, dapper voor het Vaderland {!rijdende, door een Kogel wierdt weggenomen.
(NlCOLAAS) Peil fi onaris yan Medmhlik t
een der zes Staatsleden , welke, in den Jaaren ~650, op
.het eigendunkelijk en wederre{;teli]k bevel van PrinCe WILLDI
DEN Il, in hegtenis genomen, en vervolgens na de Staatsgevangenis 't HUIS tI! Loeveflein wierden overgevoerd. Men
w~et, dat hIJ, raa een korten tijd zitlens , zjjn ontiJag kreeg:
l11ids zich onthoudende van de Regeering, en, naa 's Prinfen
o~erlijden, in zijnen post herfield wierdt; met nevensgaande
~erk1àariog, dat de Regeering zijner Stad hem hieldt voor
~en getrouw liefhebber des Vaderlands, die in 't geen de
Prins in hem kwalijk hadt genomen, alleenlijk zijnen last ge.
~olgd was.
STELLINGWERF,

WilS

STENIS, (HENDRIK KORNELIS) voerde 's Lands Schip van
porlog het liulS In 't BOlCh, en was daar mede, in den
Jaa.re 1751, Ua de MiddelandCche Zee gefievend. 10 de
Ilaand December wierdt hij van een zwaaren fiorm beloopen.
di!! bem tegen de frloOljchl! Kust dreef, en zijn fchip deedt
te berlien flooten, Na genoeg in het zelfde oogellblik wedervoer dit bt aan een Holhmdsch Koopvaardijfchip. Van de
honderdtweeëndertig Koppen, welke Kapitein STENIS aal.!
boord

STENIS. (HENDRIK KORNEL1~ "\
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boord hadc, lieten niet meer dan vijf hun leeven in de Golven. Hoewel 'cr het lijf hebbende afgedraagen, deerlijk was,
pogthans, de toefl:and der overigen, toen bet aanbreekende
daglicht hun yerkondigde, dat ziJ, zonder voormad van lee.
veIlsmiddelen , zich aan het dorre 11rand der Moolfche Kust
bevonden. Naa eenig beraad, bel100t man, den weg na Ceuta in te flaan. Derwaarts optrekkende, wierden ze ont11}oet
en gevangen genomen van eenen hoop MooI'en, die hen vervolgens na het Kafieel dreeven, en in den PaerdeUal opl1ooten. Naakt fchudde men hen aldaar uit, en gaf hun, ter ver.fierkinge, een zwart !meetbaar broodtje, met eene ten ge waters daar toe. Eenigen meerderen troost ontvingen de rampzaligen, 's anderendaags, v:n den ~evelhebber van Te/win,
welke, voor ,den Kaplteir en verdere Scheepshoofden , paerden en muilezels bezorgd hebbende, den uitgehongerden hoop
na de gemelde Vesting voerde, Behalven den fmaad en fpot.
die de Schipbreukelingen hier van de M~aren bejegende.
mo~sten ze zich de vernedering getroosten, van gefiopt te
worden in eene gevangenhol beneden den grond. in 't welk
zij, lanf;s eenen Ladder, nederdaaldell. Zelf de Kapitein
STENIS mo('st zijn volk derwaarts verzellen.
Doch hij vertoefde (legts een korten tijd; op voorfpnlak van den E?1getfe ~elJ Konful ging hij, met zestien man, over in eene be~cr
Gevangenis, alwaar hun, van de Christen Koopiieden, eellige
ververfchIngcn bezorgd wierden. Naa eenigen tijd zucht~ns
in den ban~en Kerker, wierdt Kapitein STENIS met al Zijfl
)'olk tot een zwaaren arbeid verweezen ; onder welken niets
anders hen koude opbeuren, dan de hoop op verlosfing, wel.
ke zij te gemoete zagen. Niet ijdel was .deeze hoop. De
Konfuls der Algemeene Staaten , }'K.ANÇOIS en LOUIS BUTLER,
zette den • in de maand November des .laars 1752, te T{'/:tan
voet aan land, om over de losfing te hllndelen, en wierden
'cr met agnng ontvangen. Van de boven gemelde omlroomenen aan dc Sehipbreuke, wareg 'er nu nog honderdnegeD in
leevell; de atldere negentien waren door ziekte, mishandeling
of moorJ gefiorven. Behail1cn aeeze, kwijnden hier lIog in
flaaverni) eenenveertig rampzaligen, in den Ja~re I73!:l tot
r;!JclI iiaat gedoemd. Naa lang ondel'handelens wierJt men 't
F [[[[ff 4
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STENIS ~ (HENDRIK KORNELIS) en?,

eenS omtrent den L06prijs. voor driehonderdachttienduizend
Jlegenhonderd vierl1!nvijfclg GUldens, behalvcn llOg eCllig geld,
ten gefchenke voor de l\foOTen. Nog dien zelfden dag wierdt
den ralliPzaligen hunne Verlosfing aangekondigd. en gefchiedde de uicwlrfeling, op de volgende wijze. De gelosten traden ia de Sloepen van zijne MJrokkaanfche Majefl:eit, en fia.
ken van lfi.'J na een der Hollancifche Oorlogfcbep~n, aldaar
gekoc01en n1l'l hen af te h:lalen. In het zelfde oogenblik
naken de Holl:H!clfche SIJepen, met het Losgeld belaaden;
""" blj')lld, Ter halvl'f wt'ge ontmoeten elkander de VaartU1e<'nt en gingen de Vrij~e}~og[en in de Sloepen. de Lospen..
niligPl'l in de Bukt!n OVer. In de maand Februarij des Jaars
17.~;' bere:1aen zij het Vaderl~n(l, alwaar Kapitein STEN IS , in
's G;'aa Ve11Itou, :um de AIz~meel)e Staaten. voor de roegebrllgte Ve'lo~fing, in zijnen eigen en zijner lotgenooten naam,
JiJn? dankbetuiging ging afleggen.
Zie Nederl. Jaarboeken, 1753.

eene A mbngrsheerJijkheid. in het OverkwarSticht vnn {!treeftt • {en Westen van Drilberge~
~ple~ ~n, In ha~re uitgettrektheid driehonderd dertien Morgens
Lands be":ltt"nae. Bij de laatile opneeming telde men 'cr
veertien HUlzen.
STFR!{ENBURG,

~ier

v~,
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STfi,RltENDURG j Ct Huls) een zeer aanzienlijk gebouw,
tnf/:elllh.S io het Ovcrkwllrtier van het Sticht gelegen, gefiigt.
tJlIlIf men wil, duor GYEllERT VAN WULVEN. Ridder, Oom
van ERNST VAN WULVEN. Ridder, die voor den ftigter Tan
hit Huis Haf41!n.'·rod bekend fl:aat. Hij leefde ornerenc het
tnidden der dertiende Eeuwe, waar omtrent insgelijks de tijd
der bouwint{e moet ~eplaatst worden. Uit dit Gellagt wierdt
IRNST VAN STER/l&NEURq, ilJ den Jaare 14°2, en vervolgens
:hall hem, In den Jaare 1418, ~ijn Zoon GYSBERT VAN STERIEN!\UkG met dit Huis beleelld; die het, vervolgens, in den
J!tare 1456. opdroeg lIan zijne Dogter CATHAllll'iA VAN STER1P.~IUll.lh gebuwd Jan WYNAN,J) yAN YZENDOORN, op wiens

ZQo~

STERKENBURG , ('t Huis) enz.
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Zoon WIU.r.tl% VAN YZF.NDOORN, in den Jure 1473, de beo
!ecning afdaalde. Deeze, kinderloos gefl:orven .t:. nje, hadt
tet erfgenaam en opvolger ERNST VAN YZSNDOORN, in den
Jaare 14 83, die bet, in den Jaare 1539 ~ aan zIjnen Zoon en
Opvolger n:taliet. Inmiddels was het Huis, op den zevenëntwintig1len Oétober des Jaars 1536, door de Heeren Statten
'6 Lands van Utrecht. voor ecne Riddermaadge Hoffiede plegtig erkend geworden. Van den laatstgemelden bezitter kwam
het Huis eerst op zijue Dogrer ODA, m vervolgens op eene
tweede Dogrer MACHTELT VAN YZENDOORN. Door haar huwe.
lijk bragt deeze het over> in den .laare Jsó5, in het Geflagc
van A~EWYN, door 't huwelijk van eene van welh Vrouwe·
lijke Ilaaz::atcn, in den J2art! 164-3, Sterkenhurg in het Genagt van MATEN~S kw:tm, in den perroon van GYSBERT VAN
MATI':NES, Heere vlln Matc11cs, Rif'iere, Op1r.l!er, SOZJt::t·;:n
en Ter Does. Sedert kwam het gefiigt, eerst in het Geflajtt
van MA11UCHET, naderhand in dat VAN WE,TRE~NElJ, hij wedt
het, volgens berigE, nog heden tcn dage bezeetc:1 w\';dr.
Het Huis Stcrkenhtlrg is leenroerig nan het GrnafTchap ':',i'.
fen. Op den eerll:en Augustus des Jaars 16I8, wÎ:.'td. ANTONY ASEWYN, wegens deeze Ridderhomad, Hl het 1.id der
Heeren Edelen des Lnnd's van Utrecht be[cl'rèeven. H:j over..
leedt op den tweeden Febrmlrij des Jaars 1646, Siw tlicn
tijd hebben wij geen voorbeeld van befchriivillge van eelHgOlt
Eigenaar, in de Vergadering van 's Lands Staaten , 3'mgt:rrof·
fen. SIe1 kenburg is than$ een fraai, meerendeels nieuw ge..
bouw.
Zie Utrechtsclz Plaknlltboek.

STEVENS, ( 1AN WILLE1I'IS~OON) een rampzalig voorbc>!id vall
dweeperij, en om de buitenfpoorigheden en euveldaaden,
d;cnsvo]ge)1s gepleegd. naar verdienfie geUraft. Hij was,
meent men, de Zoon eens Priesters van &ermonr/e, en een
medgezel dier muitemaakers , welke het bef3.llmde Koninkrijk
te MIJn(ler wilden oprigten. Zijn plan was. de verfirooids
ovelbliJfzels van het Munfierfcbe Rijk te verzamelen. ZijlJ
~roed~r Jh~OR diende hem daar in tot helper en handlanger.
f ffffff 5
JAN
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sTF.VJ'I:~<;.

(JAN WIU.l~MSZOON)
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JAN STEVENS ,gaf voor, dat, volgens acne Godlijke Openbaa.
ring, hem g.e{chied, dl:: leefe der Dooperen • van alle andere.
de zui vera\!, en hij gefield was om dezelve ~e verkondigen.
Geene andere Overigheid, .dan Ilie deeze leere bele.edt, moest
men voor wettig hQ\ldel'. De Pausgezindettmoesten , derhalven
niet gefpaud worden. Volgens hem 'zoude het Rijk van 't
n:euw Jeruzalem, binnen kerten tIjd, opgerigt, en het land,
't welk bij de onregrzinnig gevoelen den wierde bezeeten.
door de regtlinnigen bemagtigd worden; even gelijk de Isf'aëlit<:11 , eertijds, de KM;äiinitel1 uit hunne bezittingen en
go:!deren verdreeven hsdden. Voorts gif hij verlof aan de
zijnen, om zo veele Vrouwen, als hun lustte, te mogen
trouwen; om welke en zich zelve te onderhouden. hij voorts
het woven en fieelen v(·or geoorlofd verkl:tarde; waar we
hij z;ch v.ervoJgens als een voorwendzei bediende, dat de
goedcr::ll deezer :tarde aan CHRISTUS en diens ':wanre Jeerlioe.e\' toeheboorcien. Zeer fiel k droDg bij op dee·ze geoorlofdlldd van (h:uen. Door de men[cheliJke wetten, zeide lJij,
waren Je tijdelIjke bezittingen onregtvaardig verdeeld. Hier.
om w:lde \;0.1, dat hij dezelve oaáf de regels van regtvaar.
rll~h\',ill <.J!:J,,:r cie zijnen zoude verdeelen, den rijken, 't geen
ze tt; vet:! 1:!~.:1den, ,Ql1tneemcn, en het den armen, dat is.
zjit,e~l u:\I;Q,l;;<!ren, geeven.
Veele fchroomlijke gemlgen
h~L~t clet'ze fteeJé'nsgezinde leere.
Veele adclijke Kafreelen en
[-, H.zen van verm 'gende Lal1dza2ten wierden, bij naçht, door
het I'!crluos gei:nf;:üe, geplunderd. ook .zomtijds men[chell
veïm:J')rd. Pe la!;Jen vin Nleef. Culik en Ge/der Wari;l) het
t(loneel rlecler fnoodheden. NIemand bijkans agtte zich veilig, /Jaa rl~t J \N sn. VENS eene bende van bijkans driehonderd
Iu,lv;.>rs aan zijnen koord hadt gdtreegen.
Vijf jaaren bng
duurd~n deeze bfuwcldaaàell; wanneer zij, ten grooten detle,
een einde naml!l1, naa dal: men het hoofd der dweepzieke
plonderaaren • te lJinxlakel1, in 't Land van Kleef, in hegtenis ha.!t genomen. Hier zat hij tot in den .faare J 579, leevel:de in E\rcJuten overvloed en weelde, onder eene groote
memg\e Vrouwen, die hem telkens verzelden. Door rijklijke
há;!.'"nliing en dcelgenoot[chap Ilaq zijnen wellust eu weelde,
k0dde hij zijne oppas[ers ligt ~ot zagtheid lenigen. :Lene.

Dog-

STEVEt-1SWAARD) STEVERS. (P.\LAM.EDES)
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nO,~ter vaD TFt'zel, CATHARINA genaamd, bragt cil'c1elijk alles
:mn dcn dag. Eene van JAN STEVENS Vrouwen, El <KI!.N ge·
'r:aamd. die pu' tot haare jaaren gekoomen zijnde, l1aare Dogtcr ELIZABE.TH den ge~aanden Koning i. haare plaats hadt
overgegeeven, ,en nog ,eene Vrouwen Man. wierden gevan·
gen, en, naa gedaane bekentenis, ter dood gebmgt.· Men
lelde nu ook JAN STEVENS voor den Regtbank ; daar hij, in
't eerst, alles ontkende, doch, door de bekentenis van anderen
overwonnen zijnde, ten vuure wierdt verweezen. Zonder
eenige tekenen van berouw, en met groote hardvo!{tigheid,
leedt hij de doodftraifd, te Kleef, op den twaalfden Maarç
pes Jaars 1530.
Zie THUANVS; P. J. TWISK C,~l'onijk.

STE"ENSWAARD, eene Vesting in Staats Opper·Gr!1e~·lal1d,
.aan den i,egter oever der Mnflu, twee uuren j;anClS biwen
R?Crmowl, ,op een klein Eilandtje. 't welk dnor een bugt
der Riviere gem:mkt wordt. De 'Val V[lO SI(':'erswtJ;'r~',
die een kwartier nur gaans in den omtrek bna!t. is vonr7ien
van zeven Bolwerken, en van eene Graft en Kom"cfchal'p
omringd. Oorfpronklijk was Steven jwaqrrJ ec'l Dorp en
~-Ieerliikheid. De Markgraaf D'AITONE. met oO,<;:J1e:rJ: 011 dm
I-Iollandfchen Scheepvaart en Koophandel langs de lVb~ze re
firemmen, deedt het, in den Jaare 1633. vernerken. De
Vesting bleef io de Sp:ulllfche magt, tot in den ]parc 17 02 ,
wanneer dezelve door de Bondgenooten bemagtigd, en vervolgens, door den ~eizer, de Opperrnagt over de::el.e aan
,de Algemeene Stanten wierdt afgefiaan. Te Ste"~'11S!>'aard
!b:::n zeer weinige Huizen, behalven de Kazernen voor de
Bezetting, pver welke een Kommandeur het bevel \'oert.
Voorts is 'er eene Kerk, en eene Gemeente van Her7orm~en. De Regeering beUaat, behalven ~en Heer Jer Heerlijkheid, uit Schout, zeven Schepens en eenen Sekretllris, alle
welke door den Heer worden aangefteld~
.
STE'lERS. (PALAl\IEDES) een vermaard NederlandscYl Kunstfchilder, van HQUaucifoile Ouders, ia den Jaarc 16°1, in En.
g~~
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STEVERS, (PALAMEDES) STEVIN. (SIMON')

gelIJf1d gebooren. Zijn Vader, vnn geboOrte een rtaming,
blldt zich al vroeg nedergezet te Delft, alwaar hij met het
muken van Kroezen, Koppen en VuZCtl, vaR porphijr, jaspis. agut e:l andere gefieenten, ~ kost won. Zo beroem.
den nllm behaalde hij daar mede ~ dat zijne vermaardheid
JtW1lm ter ooren van Koning J AIl:OIlUS van 8cltot/m'ld. dia

.hem voorts ten zjjnen Hove nodigde. Terwijl hij aldaar vertoefJe, beviel zijne Hubvrouw In het Krlllmb,ed van onzen
.PALAMEDES. Niet Jang daar "lla keerden zijne Ouders te rug
r.a DeP:, nl.,'nnr hij vervolgens zijnen leeftijd heeft gefleeten.
-Zo groot wa,s zijn vernuft I dat hij. genoegzaam zonder mee.tcr, en dlJor de bloote naabootûng der beroemde fiukken van
den ver l1:nrnell ES AIAS v}. N DER VELDE ~ ongemeene vorde1"irgen m~:;iue, en, in zjjne foon. een meester in de Kunst
wierdr. Zijne voomaamfre fierkte was gelegen in het fchilde_
fen van Veldflagen , en het afbeelden val'l fiaande Legers.
Wll:lneer iemand z;jne Stuk~.en prees, plagt hij, uit nederigbeid en een hezef van 't geen hem nog ontbrak, te zeggen
dat hij DOg eerst begon. Doch hij wierdt onverhoeds in zijeen IO'lP gefluit door den dood, die hem, in den jaare 163&,
ket eenënderti&fl:e zijns ouderdoms , wegrukte.
t

Zie

RODBRAKEN, Sc,~ouU'/;tlrg.

STEVIN, (SIM ON) gebooren te lJruggt, in Plaanderen ,
was een der grootfie Wis- en BOllwkur.frenll:!ren van· zijnen
tijd. Hij was de leermeester van Prinfe MAURITS VAN NASSAU,
en drong zich zo diep bij hem In gunst, dat hij naderhand
Wt aanzienlijke waardigheden en ampten wierde verheven.
Niet alleen was h:j Opper - OFziener der inkomfien van zijne
Doorluchtigheid, ID:!tr ook Qumier-Meester Generaal der
Legers van den S!;,::!t. Ongemeen waren zjjne vorderingen iu
(Ie kennis des Krijgs- eC! burgerlijke Bouwkunde, doch voornaf!meliik ook in de WerktUi~kunde. Hij hadt eenen Wngcn
z''llenw·'~d j , clle, even .Is een Sc.bip, door middel van Zeilen •
roer (j~ . • <:l'1eCl1e Inelhdd I;lIlls het ftrand bewoogen wierdr.
HUGO DL GM.OOT fchreef _
op etJl fraai Latljnsch gedichr.

Zij,rye

STIPHOUT , STOETWEGEN ,

enz.

I!

Zijne Werken zijn deels in 't Latijn, deels in 't Fransch, in
':éo fiuk in folio uicgegeeven. Hij Iiec eenen Zoon naa,
HENRIK STEVIN genaamlil, die Heer van A/fen, en insgelijks
.en goed Wiskull~pallr was.
Zie

VAtER. ANDREAS,

BlólioJ!J. Bdgictl.

STIPHOllT, ~ene

Heerlijkheid en Dorp t in het Kwartier vatt
van '$ Hertogenbosd. 10 de geheeIe>
Heerlijkheid telt men ongeveer tachtig Huizen. Het Dorp.
een klein unr gagns een Westen van He/morlt gelegen. iS'
zeer gering, en van een Kerkje voorzien. welk mee StroO
gedekt is. De Kerkleerur VlO Mi;:r!o, niet verre v:m daal'
gelegen, neemt ook hier den dienst waar. Nogthans heeft
het zijnen eigen Regtbank , befhlande uit Drosfaard en zeven
Schepenen, die door den Heer worden aangdl:eld. Deeze
houdt zijn verblijf op een Kalteel, 'e Huis te Klo'] genallmJ ~
'e welk ~ hoewel oud, noglhans, door zijne hooge Torens,
welke zich boven het geboomte verheffen, van verre eelte
aanzienlijke verwoning maakt.
Peellllnd, in de Meierij

STOETWfGEN, ecne Ambagtsheerlijkheid, in het Overkwar.
liir van her Sticht van Utrecht, ten Zuiden van bet Dorp
Zeist, en in de zelfde Heerlijkheid gelegen. De [(romme
Rhijn afoome langs dezelve. Hnare uitgebreiJht!id .vordt op
ruim vierhonderd Morgens gronds be~root. R Izijn wijl.: , ecne
Hofflede iu de Heerlijkheid ge!egen, diende, een ger~!Ïmen
tijd, ter woonplaatze van Fran(che Geestlijken , van de Orde
der Karthuizers , die, om dat zij weigerden, de bekende
liulle, lJlligenitu$ getiteld, aan te neemen , zich genoodzankt
vonden. hun Vaderland verlaat en. Stoetwegen bevatte, in den
Jaare 1748, ewaalf Huizen. en heefe zijnen eigen Schout CD
Sekretaris.
STOKADE.

(NIKOLAAS DE HELT)

een Nederlandsch {{unst-

fchilder, gebooren te NUmegetJ, in den laaie 1613. VaR
~em zijn, in zijn Vaderland, bijkans Becfl@ Stukketl bel>end,
Ilau-
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naardien bij zijnen meesten Ieeflijd me~st buitenslands, ewt
te Ron.!! eIY F-':netle, vel volgt:ns in FrankriJk,. en eindelijk
jn ZJVedu, heeft geOeeten.
Men' roemt, onder zijne KUl'St_
tafen~e]ell, ecu Sruk, verbeeldende de uitdeeling van Koorn
door JOZE:, in Bij/ple. 's l\1ans fierfplaats, zo miu als den
tijd zijns oVi:rlijdcns, vinden wij 'niet aangetekend.

Bij het geen wij, op het Artikel ME.LIS
Deel XXIII, hl. .23, wegens deEzen, naar gelange
van zijnen tijJ, geleerden Monnik gezegd hebben, moeten wij
hier no<:, voe;;en, dat hoe hinkenden en kreupelen gang de
Regels van '51\lan5 IUjm - Kronijk ook mogen hebben,. nogthans mannen van den eerfren rang in het Gemeenebest der
Letteren, dit Gelèhrift voor een waardig gedenkftuk der aloude Gefchiedenisfe be!chouwd,. en het daarom waardig gekeurd
hebben, liari de uit(lave en opheldering van' hetzelve" hunnen
tijd en kunde te befl:eeden. De eerl1e uitgave wierdt bezorgd
door den geleerden JANUS DOUZA, of JAN VAN DER DOES.
Op hem vulgde IWRNELIS VAN ALKEMADE, dié het Werk met
zjjne Aantekeninge'l verrijkte. en in den text, naar een bi!Wf
oorfpronklijlé';, a~nmçrkeliJke Verbeli:ringen maakte. Niet op
ééneu dag re noemt'n zijn olJllertusiChen, beide deeze uitgave.a met die van deu geleerden lIaLTHAZAR HUIDCKOPRR.
wiens A~n(èkeni!Jgen op de Kronijk eeuen kbat van \'aJerlandfche' Otdhciulwnde bevatten.
STOKL. (i.llEus)

STorre,

STOLP, (JAN) Bij elk. die Geleerdheid, Godsdienst en de'
Christlijke Leere hoogwaardcerc, zal de naagedagtcnis deezes
mans altoos ia zegening gehouden worden. Zijne woonplaatS
was Leiden, en Jè deni0ndc van OCtober des J~:.lr, !~,73
aldaar Zjj'l fteefdag, in hO;)t; geklommen ondél'dom. Hij leide
een amFtelGüs lee ven , als Lurger van het IIoogefchoo! in de
gemelde S,:d, rot aan het eillde zijner d~gtiî. Gc"luurende
zijn lee','en was hij bekend, bij de geen en , die met hel11 een
gemeenza:l::ne!J nmgaui; hie;ilell, door ziJlle :lucht tot GJJnnelijke geleerdh"id, doch bovenr:l om zijne vertlanJige GoJSg
vrugt, en ongerr:eene hOéJ,;w"aardeering, ais een meest dienfHg
middel om dezelve te bevo:dereo, Vlill de Chlistlijke Open~l1a·

STOLP. (JAN)
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baoring. Voo!' 't overige was zijne ongeveinsde Nederigheid
oorzaak, dat hij weini~ gerugrs maakte in de waereld. Met
een hartlijk leedweezen hade hij altoos aanfchouwd de poogingen van zommige zo genaamde Wijsgeeren, inr,erigt OlU
de gronden van allen Godsdienst, en mi!t naame ook van den
ChrisrJijken, te ondermijnen. Dies was hij op middelen beo
dagt, om het voortloopelld kwaad in zjjnen Joop te beteugelen. Met zulk eelle lofwaardige gezintheid daartJe hij ten
grave, naa, bij zijn leeven en in gezorlde dàgen, de gepaste
fchikldngen, ter bereikinge van zijn doelwit, beraamd te hebben, Te weeren , bij de opening van 's Mans Laad!:en Wille
bleek het, dat hij, uit zijne naa te lalltene goederen, aan het
Leidfche Hoogefchool befproken had! eene famme Vlln tienduizend Guldens, met bevel om uit de renten deezer hoofdfomme, om de twee jaaren, alln den Schrijver van het best
gekeurde antwoord op voorgefl:elde Prijsvraagen , uit te deelen eenen Gouden EerepennhJg, Ier waarde van I weehonderJ.
vijftig Guldens. Acht Leden van den Akademiichen Senaa.
benoemde de Heer ~TCLP tot Uitvoerders van dit gCt:eclte
Van zijnen Uirerfl:en Wille, met mag! aao de owrbJijverü:!t!fl.
om het getal der uügevallencn,'t zij door overhjden of l!r;,~çr
zins, aan te vullen. Overeenkomfl;g her a!lezins lofwaardig
oogmerk des GOdvfugtigen Sriglers, moesten de Heerel1 Venagers, die tevens to~ Keurm<!esters waren aangcrr.~ld, hunne
Voorfl:ellen bepaalen tot zulke onderWerpl:ll. " die of det!
" grondfldg van allen Gousdhmst, het be:!aan en de vohmalrt" heden van het oneindig, almagdg, al wijs en algoed 01'" perweezen , uit de befchouwing van het Hee:ä!, ten kr~g
" tigflen bevestigden; of die de Zedelesf.:n vàn het EUàoge.
" li um, niet al!.:en in haare redeli,i kheid, en ove).'e~l:komst
" met, maar inzonderheid in haare Voonrelfdijkheid boven
" de wetten en pligten, die, zonder de hulp der OpelJbaa" ringe, uit het licht der Red.::n gekend wûrden, in eUl
" helder daglicht te phatr:en: ten einde op dat der zelver beu trekking tot, en haar invloed op de bevordericg vlln de
" gelukzaligheid der llltlnfchelijkd zamenleevinge. IÜS mede
" van de hoop op e~tl toekoOlllend beter leeven , daar uit'
" opgemaakt, en de "odlijke oorfprong des Christlij.kt!ll·
" Gvd)·

STOLP. (JA!<J)
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Godsdknsts, dus tevens. bij wettigen gevolge, beweezeD
" wierde"
. -Om zijne fiigting, zo veel mogelijk was, aan
derzelver be(l:emming te doen beantwoorden, begeerde voorrs
de Heer STOLP, Jat lieden van allerlei landa3rt, en belijdent
v~n allerlei gezintheden na den opgèhangerr Eerprijs zouden
mogen dingen, mids zich onthoudende van het doormengen
hunner Antwoorden met befi)iegelingen, die de Gezimheid,
welken zij waren toegedaan, bijzonder kenmerkten.
Geen Nederlander, die werk mal1kt van de beoeff'ening van
Godsdienst en Zedekunde , is onkundig, dat, zints de oprigting deezer Stigtinge, over de opgegeevene Vraagen. een
aantal van uitmuntende, geleerde en doonvrogte Verhandelin..
ge door den druk is gemeen gemaakt, welker Schrijvers, 't
zij buiten, 'e zij hierlanders , den opgehangen Prijs, naar regt
en reden, weggedrnagen. en al~o de Nederlanders voorzien
hebben van wapenrustingen tegen het Ongeloof; waar tegen
dit van verre moge fchermutzelen, doch waar door aan het-2elve de moed, om in gefchaarde tlagorde te ftrijden, moet
ontzonken z;jn.
Wij moeten hier nog nevens voegen, dat de Heer STOLp ~
bebalven de gemelde famme, nog duizend Guldens hade befproken, tef bekostiginge van den Stempel des Gouden Eerepennings, die keurJijk getekend en door den Stigter zeI ven
met gepaste rand[chrifcen voorzîen was. Aan de eene zijde
ziet men de Godsvrugt. geleidende eenen Jongeling, en dien
111et de hand wijzende op den Temp,~1 der Gelukzali~beid,
op cenen berg gelegen. Op den Voorgrond flut een Altaar.
h"bbende aan de Voorzijde een urandend I-Im. en van boven
een geopend Boek. wrbeeldc:ndc de EUlIn[elien. Iu den rand
leest men: MONSTRAT lTER, 'f[)T(JMQUE FAC1T; dat is: Zij
wijst den weg, er: lld/akt r./,'n z;k,',- Ondf:f a~n: PRiEMlUi\i
ACAD. LEJDENSIS EX LEGATO J. ST,)LP; dat is, Ee1 prijs ~'(m
'/ LeidenJche Huoge/chooJ, uil het L{'_~izot va)) J. Stolp.
De Tegenzijde vertoont het zigtbaar U;:fpanzel, met Zon,
Maan en Starren. Op den VC:1rgrond zit een Mansbeeld •
omringd van Hemelgloobe en :1l~,let(' WLrktuigen, d!enaig tot
het doen van Starrekundige \\aarneemiflgen, ef! hO'j,iende
cenen Verrel:ijker in de haad, cn daar mede na boven wlj~
zendJl;

STOLP. (JAN) ST0LW·YK.
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zendej waar op het randiUnifc doelt: AUCTOI:Ul MAt-IlFESTAT
Ol'VS; dac is, hu Gewrogt verkondigt den LVlaa!rer. Beneden
is eenige ruimte gelaaten. om 'er den naam des bekroonden
Schrijveis te gWlJeeren.
VoortS heeft nog de Heer STOLP' gewild, dat het overfchoc
der Ileme de hoofdCol;lme van tienduizend Guldens zoude
be(l:eed worden to~ (:cn aar,lwop van goede Schrîjvers, die
tot verdeediging vau den Christlijken Godsdienst de pen gevoerd 9 of van de zulke, welke over de Zedekunde , oe Na.;
murlijke Hirtorie en de Natuurkunde gelèhreeven hadde~,
wier Werken aan den Boekfcilat van LeiJens HoogefehooI
nog ontbraken. om in die Verzameling gepldatst te worden.
Zie Voorrede voor Deel i. der P'crha7!;
deiinge .. vrm het Stulpi/lall!che Le:'
gaat.

STOLVlYK, bij iommb;en Sto/tl?wifk. of ook wel Stol,fwijk
genaamd, eene Heerlij:,heid en Dorp in Zuidholl:lud, meer
bepaaldelijk in de J(rimpe"lei'lNard, voor een gedeelte aalt
den Hove en Hoogcn Vierfchaar van Zuldhol!and, V00r het
ander, doch kleinfte gedeelte mm het Baljuwfchap van BtJloit
onderhoorig. De geheele uitgel1reInheid vinden WIJ op' twee·
duizend, zeshonGcrcl tweeénzev/!'1dg Morgens en vijfenzeven.
tig ltocdell La.lds b,~gf)ot. f-h,t getal der Hui ~en W3S niet
illtoos het zelfde; Uil<;eve~r vijftig jaaren geleed en , wierdi
het I'etal op tweehOl1derdz'~së!lveertig begroot, zijnde zesënvee -rig meer, dan een" Elèuw te vooreu. De Ambagtsheerlijkb.,j~ \lau St();wij,~ behoor.Je a~.n Hun Edele Groot <'dogende de Hf'er~n Siantca van H.Jlhr.d en WestfriesJand; tot ili
den J~~re 1731, w::nneer ct\! Ingelanden, dO'or Kuop 'lau dt'f
Gra~:Ljkheid, cl,tH van eigenaars wierden; Het Dorp Stdl~jJii~
is vr:j grol)t. gelijk oolt de Ker!i:; deeze is een drievoudig
:kruis~ebouw; De Toren was, weleer, zeer h(lOg en fra;!i?
tot ia den Jlare 1717, wanneer i in een zwaaren fl:drm, de'
Spits dl1ltr van afw:m:ide. VoortS is dit Dorp zeer vermaatd
daor de Kaas, weike hier en iu de nabuurfchap gemaakt, eti <)
X;XVlII. DEEL;
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STOLWYK, STOMPWYI{.

onder den naam van Stolkjche Kaas, wijd en zijd worde ver~
ZOJlden. HALMA en andcren maakcn gewag van een zonderJiJlg voorval, in den aanvang der tegenwoordige Eeuwe aldaar voorgevallen. Een Boer, of liever een Rietdekker, viel
in een zo vasten flaap, dat dezelve eenige maanden, althans
verfcheiden weeken ageer een duurde, zonder dat hij eenige,
fpijz\! nuttigde. Het gerngt hier van Jokte veele nieuwsgierigen, ook lieden van de Kunst, uit verfcheidene oorden, om
te verneemen wat 'er van cl,jc zonderling verfchijnzel ware.
Men bewaakte hem, en nam proeven om hem Je doen ODtwaaken, door het fteeken met fpelden en naalden 7 doch 't
welk hij ~ zondEr eenig merkelijk bewijs van pijn te geeven ,
veplal kon doorHann. Intusfchen verzekerdcn andere, dal de
flanper , verlokt door het ~oebereideu van fpij ze nabij zijn
bedfiede, daar vnn eischte en hartig at, zonder, evenwel,
volkomen wak!;cr te worden. Anderen; daarentegen, hielden
flaande, dat het geheele geheim bell:ondt in eene mnuurlJjke
vadzigheid, welker involg;llg hij ftelde b~>vell het lijden van
veelc pijnlijke middelen, te werk gefleld om hem te doen
ontwaak en ; en dRt hij nog me~r geacrkt wierdt om voor
flaaper te [peelen. zims het mededogen zijne Huisvrouw,
tot een middel van befram ~ rijklijk de handen vulde.
STOMPWYK, met Irilsvcen en Tedingerb1'ock, is meede
door de S:ad f eldm, ter zelfder tijd als Zoeteru'oude, van
)orkheer YSBRAND VAN MrR.ODE gekogt en het Verlij daar
van alln dezelve gegeven. O::d\::r StOl/lp",i' i: e:l Tedli1/,et I; !Jdt
behoort ook de Z.lidzijde van den Lel,,:; .. , PI D ';';, uaamlijk,
daar fie Kc"k !laat. lndien lllen on(1er St(J'I1J,fJ ll'ijk nog eene
andere Dorpouurc moet fiellen, zo be:lJl3t dezelve in verfcheioen' Buitenplaársjes, en twee rijcn' Boerewerven. rond~om
door SJooten afgefcheiden, en gelegen aan den Swmpwijkerweg. Hier hadt mer: voorlunaIs, gelijk ook nog, ecn deelt!
uitgeveende W~terpl:lsfell, wnar vnn een gedeelte is droog
gemaakt, zo als insgelijks gefchied is onder Wi/!iIJcen, d:ic
meede eelle taamlijke Dorpbuurt , en een nee viel kant Kerkje
beeft, daar een fierlijk Torentje op 11aat. De gelleltenis der
Landen onder SIQ1l1pwijk t Wilrveen en TetIJngerbroek is
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yeenagr,ig. doch zo, dat men 'er zeer goed Wei- en Hoofland, als meede tOt TeeJlaud, dienen. De Opgezeetenen ))é.o
t1:aalt hier derhalven meest uit den Landbouw, de Veen.rij
en Visfcherij. VIIlI Tedmgerbroe;', alwaar geen' eigenlijk
Dorp nog Kerk gevonden wordt, vilJd~n wil gefprooken on..
der de benaaming van Ding el broek, tcr zaake van zeeker
Handvest, door Keizer MREL DF.N V, aan de Stad Delft ..
in den Jaare 1536, /,'Cgeven. om een~ Vaart door het zelve
te mogen. graaven na den Lp;djèlzm D'IfR, 't ~elk eglef tot
deezen tijd toe nog niet ~efc~ieJ. is. Ter plaatze ~venwel
daar dezelve Handvest in haar ge~eel geleezen wordt, zien
wij, da~ dit Ambagt. g~noemd wordt Tedingerhroe":. Stom~
wijk, fPttsvun en Tedil1gerbr fJele flaan te zamen in de Li}~t
der Verpondingen vap 't Jaar 16~2, begroot op tweehonderdveertien Huizen. De lVlorgemalen voor de drie Ambagten
fiaan aangetekend op drieduizendnegenënzestig 1\~orgens vijf.
honderdnegenënvij[tig Roeden; waar vaD tweeëntw~tig Mor~
gens onder de Zoetermeerfche Meir behooren, en in de Lijs~
van 't Jaar 1732, is 8tompwijk p.n !Pi/ween gebragt op twee';
honderdvijfenveertig Huizen, w~ar onder zes Watermolens_
en Tedinge,.~roek op ,honderdelf Huizen. Dit laatstgen~emde
Ambagt heeft zijne bijLOndere Regen,ten, doch Stompwijk.
Wilsveen met' den L'eidfclzen D.'II" hebJen te iimen de zelf.
den. De Schout ~n Sekretaris zijn egter ,de zelfden over de
drie A l1bagten. Van deeze allen ~aat de jaarlijkfche verllndering aan Burgemeesteren va~ LeNen. die de Verkiezing doen
9P een Voorftelliog van Schout en de Geregten, uit een dub·
bel getal: Deeze Regenten .zijn twee jaaren in dienst, do~
de nelft gaat jaarlijks :if. Het Regthuis van Slompwijk worb
gehonden in een Herberg, alwaar meedè de Waag is.
de Bede van Burgemeesters en Regeerders van Leiden en
die van He'ere WILLII\l VAN ALKEMADIl, te dier tijd Ambágts
heer van Zoetenllf)ude en StompwiJk, is, in den JaJre .SS4-'
door Keiiet KAREL DEN V·, a::n de Verzoekers verleend Be.
vestiging eri Olhroi op zekere O·vereenkomst onderling g~
maakt, op deo eedl:en September 1548, raakeode' de ]\Ieerinoi
gen en Amhagten, die men in beide Dorpen zon mogerl:
doen, of niet, en, volgens 't welke zij geene DrapetijeR 00$
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STOMPWYK ..
--------------------_.handtecringe van Wolle mogcen doen; ook wierdt hun het
Scheepstimmeren verboden; en geen Brood te verkoopen,
dan in deeze Dorpen,. of te Leiden gebakken. Daarenboven
mogren zij geen Zout uit de Schepen verkoopcu. Raakende
den Dam, die bij S:owpwijk in den Vliet gelegen is, en die
den naam aan het tegenwoordig Dorp van den Leid/dun Dom
gegeven heeft; kan men den tijd niet bepaal en , w:mneer dezelve hier geiegd zij; doch het blijkt uit eene Overecnkomsr,
tus[chen WILLE:'1 7 Heer 'V.In Naaldw!jk en tot Kapelle en
die van Lcidc;1, beroerende 't gecnc aan den overtogt, mskhen Leit/eli en Delft, voor de Goederen moest betaald
worden, dat hier, al in 't Jaar I4-34, op de eene of de findere wijze een Dam geweest zij; en de bcr.aaming vnn Over.
tügt geeft genoeg te kenne!} • dat hee een vaste Dam met een
Overhalll zal gewe::st zijn, ge!ijk 'er nog veelen in Holland
gevonden word(!l1. Dit blijkt nog kl3arder, doordien ~ie van
ter Goude, zich. in 't Jaar 149 I , bClwaard vonden, dat
men hier en elders Veriaaten, of Sluizen h2 3t beginnen te
maaken, door welke groo:e V:l:lrtuigen konden heen en vaaren.
rot nadeel V(i!l de Tollen, en Vaart van ter Goude; waar opzij met die van Dordf echt, 't welk zieh, ten lIanlien van
het Stllpelregt, door dit Vlerk, meede b(.'I1adeeld reekende •
hebbende aangefpannen. en, na vergeeffche klagren alln de
Reke'ikamer, dceze Verlaaten te zamen. in de maand Januarij
van 't Jaar 1492, aan frukken gcflaagen en de Doorv:::lrt ge·
flUit. Eenige jaaren Inaeer, beklaagde zich wederom de Tol.
lenaar van ter Goude, bij Regtsgeding aan den Hove van
H0Ih:.nd. dat men den doortogt V:in eenige Ko.opmawch2ppen
van O(·seen en 'Vesten toeliet, tot verkorting van 's KGuings
Tollen; doch. de z2ak wicrdt ten zijncn nadeele uitgeweezen;
egter l~lQetcn 'er toen gel.'ne Verlaaten geweest zijn; om dat
'~r, in eene Ordol1unntie van den Have van Holland van den
vier.tl] November des Taals I514, verlof wierdt vtrleend,
om een Dui;{<.:f, of S:,ri",,;; [0 mogen le,sgen, :lau ilen Leid.
lel. '.: Dam cu: ~;:li]f .:.!:' de Warerloozmg van Rhijnland.H<::t V~· Cl Ir van del1 Lr :,jjê!,en D.J1l1 fchijnt zijn volt" bellag
g.:klecgen te lri!hben, d'''F de verguuning van Keiza KAREL
m. N V. in 'l J~ar 15367 aan die van D8lji verll:end, volgens
we1ke
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welke zij, binnen den tij~, w~ar in zij hunne Vaart door
Tedingerf,,"oek nog niet gemaakt hadJen , hier midlerwi]l twat
Veriaaten l1Iet een Kolk mogtcn Il:ellen, om de Schepen llIet
Koorn, nier en andere Waaren, gelaaden, bekwaamlijk, zonder kwetzen en bederving, te laaten doorvaaren. .op den
grond deezer Vergunning, heboen Hoogheemraaden van Delfland aan Burgemeesteren der Stad Delft, op den zeventienden
OB.ober des Jaars J578, toegellaan en bewilligd het fteekea
van twee Verlaaten en een Kolk aan den Leidfelten Dtlm4
Vervolgens kwam hier, .eok, in den zelfden jaare. de toefiernming bij, van Hoogheemraaden van Rhijnland, door eelle
Overeenkomst, die, op den zestienden December, wederzijds
wierdt aangegaan; alzo beide de Kollegien oordeelden, dat de
Hoogheemraadfchappen, bij Oostenwinden ter eener, en bij
Westenwinden ter anderer zijde, malkanderen zouden kunnen
g~rieven met wllterIoozi:ïg, of, bij tijden van droogte, me~
het inlanten van W~ter. Bij deeze Overeenkom~t wierde, bebalven het fiellen der V \!rlaaten, de len[';te van de Kolk bepaald op twintig Roeden, en de wijdte op vijf Roeden.
Onder de Voorw?arden was wijders vervat: dat de Verll\aten
ni('t beiden te gelijk zouden geopend worden, en len hoogflen
niet' meer dan viermaal tus[chen nagt en dag; ten zij bij toeflemming van beide de Hoogheemtaadfchappen: de Kolk moeg:
ook met goeden Kaaden en Plalltingen voorzien zijn. Het
gelice!e Werk zou, ·ten aHcn tijde, i1:aan ter beûgtlging van
beide de Kollegien, cn moest altoos goed en volm~akt gehouden worden", op een boete van tien Ponden. Ann de 008t.en Wes:zljden van de Verlaaten zou men een Peil llaan, 170'Ven, welk het een Hoogheemraadfchap aan het ander geen
Water zou mogen toebrengen: Eindelijk zouden ook Hoog.
heemraaden van D~lfland ge!1ouden zijn de Schie aan de Brug
te Ovc1fchie te doen houden in gewoone wijdre en diepte
tot bekwaame Waterloozinge. In die-rvoege zijn de Verhlaten
en Kolk' aan (:en Lcid(èhcn Dam gemaakt dOOf de Regeering
der 'Stad Delft, die hier toe het Regt met eenigen grond gekog.: beeft van de' Graavinne \"AN AREMBERG. Deezc Verhutten hebben; d0.)r de menigvuld:ge doortogten langs de Tref:v~~rt van L:idet: op Delft en 'sG"aal'e11lzagc, den Ld,:fclreu
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STOMPWYK, STOOP. (Het Huis te)

IJl1fN toe een uitgeflrekt Dorp gemaakt, dat, ouder verfchei.
penerlei Regcsgebied, zeer volkrijk en weJbebouwd is, en
Jllct regt, om de menigvuldige doortogt van vreemde Liedeu.
~n dç ~cheepvaart voor een der vermaaklijkfl:e Plaat zen iu
Hollalld kan gerekend worden; ~oonende aldaar veelerlei
Randwerks- en Ambagtslleden, en voornaam lijk vindt men 'er
.anzienJijke Herbergen, waar in jaarlijlj.s ~eer vcele Menfchen
een Vischje koomen eeten.
De Kerk van den Leidjehen Dam die, gelijk meede de
Kerk va~ ~ïs"een, onder de KJasfis van Delft en Deif/tmJ
ftaat. is langen tijd als een zamengevoegde Kerk met lf'jJs~
'ileen dour den zelfden Predikant waargenomen, maar zeden
het jaar 1657, heeft zij eeu' bijzondenm Predikant gehade.
Het Gebouw is een rUll\!~' en fierlijke verhevene Koepel.
die, ?O wel vall verre als van n~pij, eene fraaie vertooning
U1aak~. Drie Schooien zijn 'er Ot,der deeze Geregten, te
weet en , twee onder Stompwijk ; waar van de eene aan deu
Leidjehen DfJfII. en de andere 3!jn de loetermenfclze Mrir
gevonden word;_ De delde ftaat Quder Wtt~veen. De
ltoomschgezinden hebbeu onder ,ÜOlhpwtjk eene Staatfie, die
,:looe een w:ie;t!1dsch Priester bCl1!cnd wprdt. Hunne andere
Staadje aan, of omtrent den Ltitoji; hen DIM), behoort pnder
de H~erlijkheid van de Vem;. In deeze Geregtell leggeq
geene Adelijke Huizeu, doch in TedltJget bI oek zijn, langs d<;
Vaan na Delft en den Hage? over het Ambagt van Póor~
burg 9 verfcheid.::n' aanllenliJi'e Lustplaatzen. Wij voege~
hier ['ep laatilen tJog bij, dat Stompwijle ep WilslIeen, te~
a;lllzi~n van h~t Waterfehap , behooren olldu het Hoogheem~
(aadfchap van Rhijnlalld en Te"itl~eTIiHlc/f oI:d~r het Hoo~..
heeIIUalidiçhap van DeHland.
t

STOOf"
(Hcç Buis te) weleer eene aanzienlij~e adelij~~
!I"mede, in Rh/jntand, onder de HeerJijkhdd flazerswIJude,
dus genaamd naar Ijet Gefi~gt, 't welk daar VliD de f1igtef
ge'weest is. Zijne aloude gedaante heefe het al lang verl~q
leD, zijnde veranderd in tene DJl!renwoonillg. De ~eer dikke
muuren van het Gebouw zijn de een~ge overhlijfzeis des
illouden luisteu,
Huis te)
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STORK, (AB RAIl AM ) een beroemd Nederlllndsch Klll1strchil·
der, gebooren te Amjle rda 111 , in de voorgaande Eeuw, doch
in welk jaar da~r van, is onzeker. fIij muntte uit, dvo" het
fchilderen van beroerde en ftille Z:.!eën, van Schepen en Zee.
hoofden, vol gewoel van be.eIdtjes, van Steiberfchuiten en
andere Vaartui~t:n, opgepropt met Soldaaten en Matroozen,
met Kisten en Kooigoed , om 't een en .ander aan boow .te
brengen van de voor arller leggende Schepen. Het gewoel
van dit alles wist hij zeer kUI111ig te verbedden Inzonderheid wordt geroemd ûjne afbeelding der inhaalinge van den
Hertog VAN MARLBOROUGH op den Amllel, in den Jaare 1702,
onder een groot gewoel van Boeijers en Binnenjagten. STOKIt
hadt eenen broeder, L1ie zich up den zelfden fmaak van
fchilderen toeleide ,doch in denzelven niet zo gelukkig Daag.
de. Het i1:erfjaar van onzen Puikfchilder. zo min' als oat
van zijne geboorte, is ons niet gebieeken. Alleenlijk weeten
wij. uit het firaks vermelde aangaande den Engeifchen Het.
lOg, dat hij in den aanvang der tegenwoordige E(;uwe zijne
kunst nog oelfend.:.
Zie 11 0 U BRA JU N.

SroRMSPOLDER, in vroegere dagen Kralingen genaamd, is
een klein Ellandlje. gelegen [en Zuidwesten van de KrimpefJet'wam d, langs Krimpen 0/) den '1{f~I, waar VlI n het door
een Water wordt afgefcheîden. Het Eilgndtje, hoewel in
zjjne omvang niet meer dan neger.ënvijftig Morgens en twee.
honderdzesëncachtig . Roeden gronds bellaande. is, nogtha-s.
eene afzonderlijke ,Ambagtsheerlijkheid; Men heeft 'er {'ene
vermaarde Scheepmllakerij; deeze, met de handwerken en
neeril' gen , daar toe behoorende , geeven. aan het kleine plekje gronds, een aanmerkelijken bloei, en welvaart aan de Op"
gezeetenen. D~eze behooren, In 't Kerkelijkè. onder Oader/terk aan dm rsfel.
STOUTENBllRG, eene Ambagtsheerlii!:hcid, gelegen in het
Kwartier des Stichts van Utrecht, Eemland genaamd, omtrent een uur gaans ten Oosten ,an de Stad dmer<foort, aan
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~e dus genoemde B:!l:1e'lcldfche BLei:. Haare uitgearcktheiá
vinden wij op achthonderdvi'~r J\Jorgens en driehonderd Ro('~
peil begroot.' Benevens Schout en ~ekreraris. beHaar de Re~eering

~ur!J

uir twee 'tBurgemeesters en vijf Schepenen.
!s aan het Gefiichte van Utrecht leenroerig.

Stout en-

STOUTENBURG. (Het Huis te) Hoewel van het van ouds
pnder deeu naam vermaarde Gcf1igt geer..e overblijfzels voorhanden zijn, wordt, nagthans • het geheugen daar vaa bew::ard in een hedend~llgsch gebouw, 1hande, in de bo\'en
gemelde Heer!ijkheid, op eenen heuvel J rondom in 't ge~
hoomce. WeuTER , Heet' "~tm A;;;er~!o()rt. was, in de:1 Janre
1252. de fiigter van het oudadcli)k Kallee!. Geruimen tijd
lieten zich de eigenaars naar het Sloc noemen. lVIeermaaleq
ook waren' 'er de UtreCil!rche Bi~rchoppen bezitters van.
's ~llnds Advokaat JOHAN VAN OLD·FNB.\RNEVELD !~ogt het
Huis, in d':lJ ;~r·te 1615, en dro;:g ~ijn verzoek, bij de
Staaten van Utrecht, om daar mede beleend te word~!n, nader aan. met te beweercl1, dat hetulve, eenijds, aan zijne
Voorouderen behoord h::'clt, tn van dezelve aan de Eisfchoppen van Utvedt gekoom2ï W::$. Om deeze reden wierdt
,;Jan ook de beleening tol?g(!(han aan den Glijzen Staatsman?
welke ~ aan eene zijner Zoonèn, daar van den, titel opdroeg.
STOUTENBURG, (WILLEM VAN OLDENBARNEVEtD,

Hr. van)

tweede Zoon van clén vermaarden 's Lands Advokaat, diende

~en Staat als Ritmeester, en was 'tevens Bevelhebber van
Be,.g~n

pp

pen

op den ZOl)m. 'r I~ hier eene voegzaamc plaats J waar~
wij ons elders beroepen hebben, om verfl:ig Ge d,oe~ vall
befaamden nanllag' <?p het le~ven vàn P'rînr..: lVIAURlT,~

:pe f.I~er VAN 3TOtJTE].\:BURG wás d:lar van de hoofJaanleider ~
poch hadt in het heilloos pl:)n mede betrokkel1 zijne Ouder
Broeder REINIE~, Hd,. van GroerrewJd, Luitcn:iht - Hout~
VeW'î van Holland en Heemraad van DeIflantI. Op her Art.
f'!l.(~l!~EVttQ beloofden wij I '$ Mans leevensloop cp ~ijoen
D~opnaam. te zullen verha:)len. Dit heb~en wij verzuimd;
~ welk 00$ ligt ten goede zal gehouden worden, die beo
~@n~t ~ hoe 't bijkans boven~enfçhelijk zii ~ in een Werk als
he;

~TGUrENp,TJRG.
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~ich voor misilagen te behoeden. Van de beide
s,
broeder met op)';igt tot hun aandeel in de Zamenzweerillg •
.en den ~Jita:)g des verfoeielijken bedrijfs , verkiezrn w:j der~
ln!ven, om tevens ons bovengemeld verzuim te vergoeden,
iu dit Artikel verilag te doen.
N::a het ontijdig einde van hunnen grijzen Vader, waren
de beide broeders ont]:et van hunne opgeUlelde Ampten en
waardigheden. Hunne Vaderlijke goederen, uit welke de Heer
moegt trek::VAN STOJJTE l'BURG jaarlijks twe::duizend guldens
fchier het
hij
door
waar
td.
verklaa
verbeurd
waren
ken,
eenige inkoomen miste, welk hem was overgefcbootcil. Elk.
die na Ampten haakte, fchuwde het gezlllfcnap der twe~'
Broederen, wier Zwager s, REINII!.R VAN BREDER ûDE, Heer
gevan VC(!I1!:ulzcn, en KORNEL IS VAN DER MYLE, ieder
trouwd met eelle Dochter van den Advokaat, ook niet meer
onder 's Lands Edelen befchreevcn wierden. Dit nlles, gevoegd bij den dood van hunnen ouden. Vnoer, olltflak het ge..
moe::! van STOUTE~BURG in 't bij zonder dermaate. dat hij be..
floot dit leed te wreeken op Prins !\lAURlT S, dien hij voor da
oorzaak daar van aanz:!g. Ook begreep hij, dat de Prins"
den Advoka at, kort voor deszeifs dood, beloofd hc!.lbel1de,
du hij zi}nen kinderen gunfHg zijn zou, zo lang zï wel dec..
den, zijn woord niet hieldt; 't welk hem te meer verbitterde.
Hierom was hij bedagt op verandering in de Regeering, die
hij dngt :Illeen door 's PtinCen dood te !mnnen te wege ge~
bragt worden. Eerlang kreeg hij lieden :lan zijn ihoer" die,
gdtik hij, bij de omwentr)ing geleeden hebbend e, na h:erfielling hanlf!en. Onder deeze waren de vGornaar.1O:en, ADRJAAN
Il/ei!wij 8.
t.DRIAIIN SZOON VAN DY~, geweezcn Sekretaris van
'eene
Red.'.'l.
te
is
S,ekretsr
n
gaweele
Jr,DZit.
KORENW
DAVID
Heerlijkheid der Vrouwen van OLDENR AIU)IEVR LD, AIlllIAtAN'
ELIA& VAN'
VAN DER DUSSEN , gehuwd met eene· Dochter van
Broeder.
en
am,.
RottIJ,.d
VitO
ris
Penfiona
Lil,
pLDENB ARNEVE
opet',
Hatingko
AlIFEN,
VAN
N
JANSZOO
liORS
at,
Advo4a
den
van

het onze

te Rotterd am, H\!.NDRIJ{ SLATIU S, geweezen Ptedikant te.
IHeiswit8, en 2:i}n ~wager KOltNEL lS GRRRlTS ZOON VAN WOU..
ustigell'
DF.N. Schrijnw erker te Rolterviam. 'Onder de medebew
N
JM~ZOO
WILLEM
AllT"
BLANBA
ABRAHAM
ep
JII.N
wondt men
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Ilfi .STOUTENBURG. (WIttEM v. OLDENBARN. Hr. v.)
PA-B.Ti.JY

en eenige anderen: ook zommige eenvoudige luiden,

die, 't geen bun van den aanflng ter ooren was gekoomen.

niet geloofd of verfoeid hadden; om dat ze het niet ontdekten, in lijden kwamen. De bovengenoemde perfoOl.ea waren
allen Remonll:rantsgezind, behalven IWRENWINDER en VAN
DER BUSSEN, die van de Room[che Delijdenisfe waren. De
Heer van STOVTENBURG hadt, in den DJaazomer des Jaars
16:31, een ge[prek gehad, te Leiden, met den Predikant
lIi1:RNARliUS DWINGLO , die met KOREN WINDERS Zuster getrouwd
was, hierop uitloopende , dat 'er goede hoop op de Verlosfing was, door verandering in de Regeering. Doch dit ge-f~rek worde van ver[chHlcnde kanten onder[cheiden verhaald.
Omtrent deezen tijd liep 'er een gerugt door 't Land. dat
de geweezen SekretaHs[.:n van Hazerswoude, Berkel, BleiJ~
'Wijk :en andere Plaatzen zeker getal van Boeren zouden aan~
neemen , tot het uitvoeren van eenen aanflag , die niet genoemd wierdt. Wat laater viel lusfcnen den Heer van STOUp
NNBURG, VAN DYK, KORENWINDER , en VAN ALF EN overleg,
-om den Prins, van zekeren togt te rug koomende. te Rot.
terdalN aan te tasten; doch hier van kwam niets. Men liet
egter niet naa elkander rot het ombrengen van den Prinfe op
ti hitzen. STOUTENBURG fprak 'er geduurig van, met zijnen
Broeder, den Heere VAN GROENE VELD. Eindelijk wierdt, in
.., laatst van 't Jaar 1622, vastgefield , dat meneenige perfoonen zou hUllren, die den Prins te Rijswijk. daar hij dagelijks
heen reedt, in het op- of aftreed en van de Koets, van kant
z,auJen helpen. Doch tOt het omkoopen van deeze luiden
rekende men zes duizend Guldens DOodig te hebben, welke
XORENWINDER ligue op 't geloof van den Heere VAN Gll.OE~
NEVELD. die zich met moeite hadt laaten overhaaIen om hier
io te bewilligen. KLAAS MICHIELSZOON BONTEaAL • geweezell
Sekretaris van Zevenhu;atn, verfchafte tweeduIzend guldens,
~je KLAAS JANSZOON VA:. ALF EN , geweezen Schout van Ze'JInlhUIZell, en .KORNELIS OL5HOORN, Stiefvader van BONTEBALS
Huisyrollwe. opfchooten. De rest van 'e geld <;>ntving KORENWINDER van anderen. Deeze gaf de penningen aan VAN DYK,
dle hel Volk' tot den aanflag zou omkoopeo. VAN DYK ont·
DiJode , in J~IlU&rjj. te lJle;s'Il'i/k bij ~ich JAN BLAl'~SAARl'.
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S.laijwerk er te Leidet~ en Proponent onder de Rcmonfiranten,
,lien hij te kennen gaf, dat 'er iets in til was, teu vQordeel~
.Ier RelllOo(J:ramen, en, wat laater, den toeleg op (!';!IJ Prins
ppenbaarde. VoortS gaf hij hem eenig geld, en de' lt hl:!ll)
belooven, dat hij zijnen Broeder ABRAHAM DLANSAAR1' "11 an.
cline Leidenaars in den toeleg zou inwikkelen. De lllanfaarts
fpraken 'er over met WILLEM JANSZOO~ PARTHV; doch n'!b~en
naderhand bekend, dat zij niet anders beollä(\\!Il, d.m V.\~
pYK op te ligten , en geld van hem. te trekken. Nogti·;~itJ3
trok JAN BLANSAART zeden na den l{.:Jge. daar :lij fprak meç
yAN DYK, die nevens hem de gelegenneid van Rijswijk bcz'g,
~igde; doch hij weigerde een Pifiooltje of Z1I1kroertje aan te
~eemen. Hij keerde hierop na Leiden, met belof~e van tegen
.den vierden Ft:bru;trij wederom in den H.Jge te zullen zlin.
Midlerwijl bildt VAN D\K, meer volks tOt den nanllag zoe.
Jtende te werven, JrORNELIS C;ERRITSZOON, Schriji..verker te
/iotterdrJ1f1, qen zesëntwlntiglleu Januarij , teu liJnt:u hniz\}
pmboodell , ,en h.:;n daar kennis llegeeven valt den aanlh~.
pe Scnrijnw(;rl~er beloofde 'er de hand toe te zulkl! leenen,
,en eenig,e :mderen op te zoeken, welken hij elk hondçrd of
honderdvijftig guldens vooruit zou geeven, en nog twee of
drie honderd gul~ens. als zij in den l/age zouden i~oomell
om 't !tuk uit ~e voeren. De Zuster van den geweezen
l?redikant van Bleiswij1, HRlI/DRIl( SLATHJS, was met deezen
Schrijnwerker getrouwd. Het' gewigti~ aandeel, welk deel:
perl0011 in den verfucielijken aanllag hadt, vordert dat wij
ijem nad~r doen kennen. SLATlPS was een der Predikamen ,
welke, naa heç PQrJrechl[che Sijnode. uit het Lan,' was gebannen. Hij on~breldt l;ich ecr.i:;en tijd te /intwerpen ; docll
all:O hij ·çen Map V81\ een woeli 6eu en onrustigen aart was t
kreeg hij eerlaqg gefchiJ met d~ Befiuur~fs van het Remonfil'ant!èhe Genootfcbap. weJj{.:.!n hij na. zijne h.ud poogde te
zetten, en dreigde na het Vaderland ~e zullen weder!.:eeren:
~elijk hij vervolgells deedt, en hun veeie oll~genaamheden
prouwde. Ecn berooid hQofd en verWilrde zinnen, lIangezeç
door eene 1ll:roOide Bellrs. en Ûle door fpijt en toorn I tegeD
~e Bdl:uurJers der Remonfirantfche Broellerfch~p, nog meer
v,w bUll !lei ra~t~tl. d.r~evea hem over~W' in eel1 ~ee v",
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---------------------------------O!lgenoegen, en deed en hem 'haaken na alle winden en fior-

wen, die verandering van zaaken aa[}brellgen. Ook zogt hij
verfiand te hOlden met luiden, die onweer in 't hoofd hadden, en 't vc!k van morren tot muiten en verderen opl1:and
poo~den te brengen; welk oO{;merk hij ook met zijne penne
ten dienfie fiondr. In den Zomer des voorgaand en jaars,
hadt hij, op 't verzoek van VAN DYK, doch uit n::am van
anderen, zeker Boekje gefchreeven, de KJaflrNchtende Fakiel genaamd, vervatrende verfcheiden befchuldigingen tegell
dcn Prins, en, onder andere. dat hij de Muiters te UII'ecltt,
in den Jaare 16ro, gelUjfd hadr. VOOrts wierden 'Cf 'sLands
ingczee:enen, met naame de Remonflranten. in vermaand,
om 7.ici, door hunne handen, cn door de verfcbrikkelijke
wapenen hunner handen, te verIosfen van den Dwingel:md en
van den godloozen hoop der tegenwoordige Regenten. Het
fchrift was te GOl/da gedrukt en 't geld daar toe door VAN
J)YK verrirekt; voorts badt men 't in een Ton of half vat ten
zijnen huiz<, gebragt , en aldaar begraaven. Eenigen meenen
dat het zou g;:dicnd hebben, om onder het Volk gefi:rooid te
worden, indien de toeleg van den Heere v A,N STOUTENBURG,
oOm den Pri:ls. van den Veldtogt te rug keerende, buiten 't
J~and te houder., of te Rotterdam van kant te helpen, gelukt ware. In de week voor Kerstijd vervoegde hij zich teb
huize van STOUTENBURG; hij fprak aldaar zeer flegt vart de
Rernonfhantfche Sociereit en van de wanorde. in het !tuk des
befi:uurs heetfchende. en gaf te kennen, dat hij voorneeniens
'Was tegen Parsfehen zich daar van af te zonderen;' en te onderfia:m of hij gevoegelijk hi.:r te Lande zon kunn!'!tl bfîtven,
of zich in andere Landen g~neeren. 'Daar r.aa uit zijnen
Zwager den toeleg hebbende vernomen. 'begaf hij zich, eer.i·
ge dagen luater. nii Bleiswijk, om daar -met eene donkere
Ma~n te pr"diken: 't geen egter, den Direkteuren der Rt!"
monfiramen: '5 Mans' ollru~tigen aart ken'llende-, zeér mishaag.
de. Tel! zelfden tijde "raakte hij, over den toeleg, in gefprek
met VAN DÏK, die hem '. bij 't Ccheiden, twee dubbele goudelt
llilders gaf, welke SLATluS • onder toeze-gging zijner hulpe;
daar de gelege:;hAid, dieD~e" in dank aanna!l1. SLATlUS wo'o~~e
nu te RatteI dam-;" d'áar hem VA~ DiK op eten eertten Aogtrs<(1)S
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tus kwam vinden; op hem begeerende , dat hij Zijn Agterhuis

leenen, ~m de PHtoolen, welke men tot den aan11ag zou
noodig hebben, te bewaaren, en eenige andere toebereidzeI;
te maaken; waarin SLATlUS bewilligde. Hij was, omtrent
deezert tijd, om geldzaaken, op de DirelaC'urs der Remon{tranten dermaate verbitterd, dat zommigen hem deeze dreigende taal hoorden uitGaan: " Indien ik tot mijn voorneemen
" (zonder het te noemen) kan geraaken, dan zal ik mij aaft
,., de Societeit zo wreek en , en de geenen, die mij veronge,. lijkt heb 'Jen , zo te bengelen neernen, dat het hun zal beu.. gen." Ten zelfden tijde was hij. nevens zijnen Zwager
KOi1.NELIS GERRITSZOON, te Rotterdam bezig, om Volk tOt
den aanaag te zoekt!n. De eerften, welke zij aantroffen, warell JAN KLIIASZOON uit het Z!lidlantJ, HERMAN HERl\lANSZOON
van Embden, en DIRK LEENDERTSZOON van Katwijk op den
Rhijn; alle drie Bootsgezellen en te Rotterdam woOnagtig.
SLATIUS hielp de eenvoudige rnenf..:ben bepraaten. Men vraagde aan elk, of hij niet genl:'zen ware, een togt te helpen
doen, lOt welvaaren van 't Vaderland. JAN KLAASZOON antwoordde. dat hij zich daar toe wel zoude laatc!n gebruiken,
lIIs 't wezen koade zor.der zwaarigheid. HERMAN HARMANSZOON zeide, dat hij 't doen wilde als 't eene goede zaak
was. Men gaf voor dat de logt wél mogt dienen tot verloefing van de Predikantell, te HaalleilJ gcv:mgen. Ook zeide
SLA'fIUS, dat het eene' goede zaak wns, en zonder gevallr.
Eeuigen verhanlen, dat men daar naa verder opening deedt.
en hun aanzeide , dar het was om den Prins VAN ORANJE bij
Rijswijk om tC brengen; dat eenige Leidenaars het nuk zou·
den uitvoeren, en dat die van Rotterdam nlleenlijlt op de
wagt zouden fiaan, om de anderen te verzekeren, en des
Doods te hulpe te koomen; dat zij. v0.or dit werk. elk twee
honderd vijfdg of drie honderd guldens zouden geoiden, en
een gedeelte terftond te Rotterdam ontvangen. Doch anderen
meeeen , dat deeze drie Bootsgezellen nimmer den rechten
grond del' zaake geweeten hebben. U;c hun Vonnis blijkt.
dat zij, van den Zwager van SLATWS eerst aaogcfprokcu zijnde. en toezegging geda!ln hebbende, naderhand b~gonnen te
aarzelen, ell verzogten gaarne nog iemand auders te wtllen
fpree.
ZOU
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------------------------------------------------f'preekea, die hun meer befcheid konde geeven. Waar op
op ve.zoek van VAN DYIC, met hun in gefprek treIllIlIen' :e, !.. m met vrele redenen een hart onder den riem flak,
en be;voog in 't !luk te bewilligen. ZIj omvingen hier op
ieder honderd vijfentwnidg guldcns. en hun wlerdt aangezegd,
dat zij z'ch hadden gereed te houden. SLilTlUS vraagde aMl
een der Matroozen, of hij wel met Pi!1:oolcR k~ omgaan.
De andltre antwoordde, dat hij nooit een PiQöol ha,lt afge_
fchooten, W2ar op SLATJUS liernam • dat het geen nood mogt.
dat hiJ zich met zijn andèr geweer wel zou belu!lpen. VAN
J)YK reisde bier op na den HIJge. om te verneemen na
gelegenheid, hoe de toeleg zou aangelegd en volbragt worden; en vlln daar weder te Rotterdam gekoomen zijnde,
zeide hij tot SLATIUS, dat de orde al gefield was. Hij bragot
toen eenig gewel"r in 't agterhui S van SLATH.'S. te weeten ,
zes PHtoolen, daar onder een klein Pitlooltje. 'r welk mell
meent d,t gehruikt zou zi n geworden om den Prins te doortchieten, en M9; een Vuisthamer; alles in een grooten doelt
gewonden. 1{ OllNELlS GJ!RRITSZOON hielp dit Geweer fchoou
maak en , m~'t SLAT1U&. d'le, op verzoek van VilN DYK, nog
twee Pl!ln'ilen k{Jgr. Ook omving hij van VAN DY!t vier
ànbhele Plftoletten. en vervolgens nog vier of vijf dubbele
Jt.Jjder~, op onderfcheiden tijden. Daarenboven gaf VAN DYJ(
san KOr. NEl l~ ORaR''!' ZOON last' en geld om BUl.kruid te koo"
pen. en SLI\TlUS ~"Jgt. op ziin verzoek, een K,ofr:r om 'er
het Geweer in H.' leggen. In die da~n WrlS KORNEI.IS GER'RITSZDON ge!ladig bpzig. in zijns Zwa~ers Agtcrhuis, met
loot te fmelten y en ko!!,cls tot de PiIl;oolen te g!eten in zekeÄ
Vormen, hem door FLATJUS • die hem hielp, behandil.:d. Hiel:
c1roogcle men ook hQt Buskruid.
l\IUlerwljl hcgaf zIen VAN DYK na Berkel pn den Hage t
om KORéN\\lIII/D"R en STOUTEI\II\URG aan te dienen hoe de Zalken tlonden; "n Gal d~ a~llger.l>mtne gast.:n Jes S1wrdags,
of tcn lnnp:tle!": ,!ç~ Z.lOd'gs, uen vierden of vijfden Februarij.~
in d~n !la::" Z;i,J Z'} Jf"n, om den aanflag te volvoerên. Uir
de!1 Hoge v,·,-- ï'. \ \1'J nYK na Bleuwijk • daar hji een dag of
twee vertoefdt! ,; , lOri jd:'<!S. d.:n derden Februaril , het hij,
door een brief)\,;» ",l.; sr.ATlUS wCetOll" dat hij deo' vol,el,den
$LA'f'':~t
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dag te Rotterdam meende te koomen, en zo hii, SLATlUS' ,

of ZijD Zwager, nog één of twee man tot deu aanfiag kon..
den bekoomen, dat men die zou aanneetsen·. KORNELIS GER"
RITszoON raadde 1 dat men fpreekcn zou met eenen }EROltM
EWOUTS, als zeer bekend onder de 'Schipp~rs en Bootsgezel.
len. SLATlUS ODtboodt dien 1EROEN ten zijnen huize, hem
vraagende , of hij niemand wist, die iets zoude willen avan.
muren? ]EROEN noemde hier op zekeren JAN TAASSEN, dien
hij terflond ging haaIen en bij SLATlUS bragt. Deeze vraagde
aan TAASSEN, of hij wiltig ware eeu Exploiét met anderen te
doen, die toezegging hadden van driehonderd guIJens te ontvangen, en vervolgens meer be,,-oordeeld te worden,' na:li'
elks gelegenheid: zulks dat hem, TA.\SSEN, nog dien zelfden
dag honderdvijfentwintig guldens zouden worden toegeteld.
T AASSEN gaf hier op zijn woord; ook }EROEN EWOUTS: malr
deeze zeide, dat hij geen Geld begeerde. VAN DY!>, onder.
tusfchen te Rotterdam gekoomen, van SLATlUS het aaonneemen dier twee mannen veri1:aan hebbende. fprak van nog
twee op te zoeken. EWOUTS en T,\ASSEN hragten, daar toe
aangezogt, nog twee mannen, PIETER ]ANSZOON BROEK en JAN
ENGELEN, die, zonder te weeten waar toe, hunnen dienst
toezeiden, en 't geld. daar 't om te doen was, ontvingen.
Onder dat alles waren te Leiden eenige gasten ziek, aR.
dere onwillig geworder. VAN DYK fchreef hier over aan JAN
BLANSAART, dat. niettegellfla3ude deezell wederfpoed, de zaak
daarom moest voortgaan. Dat zijn Broeder llllJeren moest
opzoeken; dat de za~k wel zon gelukken. Dat de a:rngeno·
mene gasten, zonder verzuim. op Saturdag, den vierJen Februarij, in den Hoge, in de Herberg daar GOllua uÎlh:mgt.
moesten bijeen zijn. Dat hij op Zondag daar zonde zijn. en
hun geld geeyen. Op 't ODtVangen van dit briefje, over lelden
de Blanfaans met WILLEM PARTHY de Z2l'1k, en de zw:!arig·
heid daar in gelegen. en benomen te znmen, (lat AI>Rt.HA~t
BLANSAART met PARTHY na den H.1[!e ZuU trekken, en VAN
DYK wijs maak en , dat ze nog vijf mannen hadden bekoomen.
en hem zo bedrlegende 't geld ontvangen. Op Salllrdsg beval
de Heer VAN STOLl'ENBURG , dat KORl:.~WINDER den volgenden
dag bii hem iA dqp Hage zou koomen, en dat hij ondert:l~'
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fchel1 tMI DVK zonde Vrllagen, of alles in gereedheid

\vas:

op zijn boodfchap aan VAN DYK kreeg KORENWINDER tot antwoord, dat hij nog dien avond bij STO{)TENBURG meende te
:Zijn, en dat de Gasten gereed waren. Te vooren hadt STot;..
'!ENDURO rot RORENWINDER gezegd, dat bij de BeVl71ndheb.
bers van 't werk goed gevonden was, dat als de Prins zou
van kant zijn, men zulks den afgezette Schouten en Sekretarisfen en andèren zou laaten weeten • om met een deel I-Illis~
luiden in den H,1ge te kaam en , die als dan zeker geroep
zouden ma~ken: dat 'er wel tweehonderd in den Hage waren
of kootnen zouden, om de verandering te bevorderen. Ook
Zou' KORENWINDER· , uit last van STOU1'ENBURG. eenige perfoollen hebben aangezegd, dat zij, hoorende dat de Huisluiden van 3:1dere Dorpen na den Hage kwamen, met een deel
Huisluiden van hun gewest zouden volgen. Ook wH men i
hadt VAN DYK last om eenige Huisiuiden, ten deezen einde.
in den fl(lge te doen verfchijnen. Aan ieder van deeze Huis.
luiden moest een honderd gulden of twee gcgeeven worden t
uit de goederen, welke men vervolgens mogt verbeurd verklaaren. Ook liepen 'er, omtrem deezen tijd, zeer wilde
gefprekkcn, op het iluk van den toeleg. KORNELIS GERRlnZOON zon naderhand beJeeden hebben, hoe hij uit zijnen
Zwager SLATHJS en VAN DY!\: hadt vel'11aan, dar in alle Steden
tot de verandering was bellooten, en eenfiie \'lethollders bij
't hoofJ zouden gevat worden; dien J t op zijn Ad\7okaats
gaan zoude; dat de Remonllramen van meeninge w;:rcn, in'
alle Steden en O~l de Dorpen, de Regeeriug te veranderen.'
Doch dit voorgee\Ten 1èbijnt zo min geloof te verdienen, à1:t
het geru:;r, (bt Prins FReDEKIK HENDRIK eenrge l:ennis van
den roele;: hadt, en zich, 11a3 de uitvoering. tot een hoofd
van den .\anhang zou hebben opgeworpen of laaten gebrui'"
ken.
Op d0ll meergemelden Saturdag, den vierden Febrn~rij,
wierdt door ~LA'I lUS, op last van VAN m:K, die zich wede\"0111 te not!':l'tltJlI1 vervoegd hadt, zijnen ZwaGer, mUsg-adt'fs'

en DIRK LEENDERTS.
dat zij zich 's anderen daags na den f-hge
haddtln te bcg~ev~ll om deu aanllag uit ti voèren. KO,RNE !.I$

I-lE:R:\IAN ::::lè;\IANSZOON, JAN I{LAASZOON
ZOON, :!!1Il3'~zt!gd,
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GERRITSZOON beval hun, geen ander geweer mede te neelnen.
dan ecn Houwertje, dewijl hun in den Hage zou worden
ter hand gefield 't geen zij verder mogten Iloodig hebben.
Op dien zelfden dag belastte sLATn1s aan TUSSEN, PIETlut
fANSZOON en EWOUTS, een wagen te huuren, en daar mede
na den Hage te rijden. EWOUTS eischte van SLATIUS reisgeld,
hij zeide geen geld te hebben; maar ziende in zijn Agterbuis
een zakje ftaan, en uit ~ijn Zwager verftaan hebbende, dat
daar geld in was, 't welk hij na den Hage zou orengen •
nam hij daar uit vijf Rijksdaalders, die' hij E'*OUTS ter hand
fielde. Toen floot men de Koffer, daar 'e geweer in tag, en
deedt dezelve op den wagen brengen, daar Zij aan Jl!.Rol!.lIf
EWOU-tS en zijne twee makkers wierdt toevertrouwd. Rif de
Koffer deeàt VAN DVn: een beflooten briefje aan den Wáard'
in den' Helm in den Hage, daar hij piagf thuis te leggen,
inhoudende dat hij hem eene Koffer zondt,' ~aar boeken ell
papieren in lagen, 'die hij in den Hage noodig hadt, ter beo
vorderinge eener regtszaalfe: wàarom de Waard eene kamer
tWee of drie dagen voor hem moest open houden ..
Dit alies kon; ondertusCchen, niet zo heimelijk vertige
worden', ot de Huisvrouw van KORNÉLIS GERRITSZOON, Zus.
ter van SLaTIUS, kreeg uit haaren Man kennis van den toe~
leg; daar zit groote zwaarigheid in vondt .. en naelît en dag'
óver kermde. ", Doch· haar Man en Broeder fielden haat ge.
rust. Ja SLATIUS was zo verblind, dat hij' nog dien zelfdelÎ'
ávond, ten zijnen huize, een maaltijd aanrigtte, daar hij zij.
nen Zwager en ZllSter, en eenige anderen op onthaalde, en men
óp· den goeden uitllág der onderneeminge, of, gelijk andere!!
willen, op de goede rei te van KORNELIS GERRITSZOON, die
'5 anderendaags ná den Rage zou vertrekken, lustig rond'
dronk. Twee Remonllrantfche Predikanten, KORNItLIS (lEESTERANUS en GERARD VELSIUS, waren hier toen juist voor een
korten tijd, tegenwoordig, en deeden een dronk !!lede'; dit
maakte hen @j veelen verdllgt t als of zij deel gehad- hadden
in den aanl1ag: waar tegen zij zi~h, egter , naderhllnd, ge..
noegzaam vetdeedigd hebben.
Des Zondags, den vijfden Februarij , vertrok KORNELIf
GERRITSZOON te voet van Rotterdam na 01erfc1tie, daar bij
XXVlIl. DEEL.
Hhhhhhh
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ele drie Bootsgezellen JAN ICLAASZOON, HERMAN HERMANSZOON en DIRK LEENDER TSZOON hadt befcheiden, en van waar zij
voortreisden na den Hage, daar zij tegen den avond aal)kwamen, en hunnen intrek namen in de Herberg het Zot je •
fiaallde in' 't Agterom. De andere vier, ]t\N TAASSEN met
zijne Makkers, die de Koffer reeds in den Helm hadden gebragt, hadden op 't Spui" in de Herberg daar Utrecht uithing, hun verblijf genomen. Dien zelfden avond zogt hij
VAN DYK in den Helm, zonder bern te vind~n; maar eerst
des a,!derendaags, wanneer hij met hem at. Vóór den maaItijd ontving hij van hem acht papiertjes met geld; in elk papiertje vijftien of zestien, dubbele Rijders, om aan 't Volk
van RotterdatJI te geevéri: Aan deeze gaf hij ieder een papiertje, houdende het ,achtfie voor zich zelven.
Intusfchen badt VAN l)YX aan JAN BLANs.\ÁRT gerchreeven,
om met zijne bekenden in den Hage te' koomen. Doch hij
z~gt zich etlifke dagen te vooren der zuake te Qnttrekken;
willende' aan VAN DYK fchriiy'ell, dat hij met _zijn Bweder
.ilBRAHA-M zich niet tot den ljantJag wilJe laaten gebruiken.
Maar WILlEM PARTHY raadde dat af, zeggende, dat men de
koe zo lang zou melken .als zij melk gaf. Met dat oogmerk
toog hij t,ne~ ABJ<AHAM BLANSAART na den Rage (JAN veinsde
zich zie,k), daar ze VAN, DYK dien avond niet vonden. Maar
des Zondags fprak BLANSAI\RT hem in den H~lm" Men fprak
om geld.' VAN DYK befch.eidde hem tegen Maandag 's morgens om bet te ontvangen. Midlerwijl trokken zij na Leiden,
doch' pasten op 't befcbeiden uur bij VAN llYK-te zijn, be~
zep;gende', dat ze met nog vijf anderen al twee dagen in dell
ROKe geweest waren, en niet langer 'wilden toeven. VA~
DYK berigt hun toen dat het geld gereed was; hun voorts
topvoegenrle, dat zij hem (meenende den Prins) ,wel moesten
waarneemen , en tusfchen de fial en koets belluiten; dat ~ii
bet. lI\~t hun beideu en Dog· één Rotterdam!ller moest&D uitvoeren, hem met Pilloolen doorfchieren, en 'er nieF uitfchei·
den voor dat de Ziel 'er uit was. Ten zeJfden tijde wierdt
h;d benoaten, dat men 's anderendaags, op Dingsdag , deo
z,ver.der Ft>hruarij, den aanflag te Rtlswijk zou uitvoeren; dat
die van Leiden, te weeten ABRAHAM BLANSAART. en PARTHl('
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met een Ratterdammet den aanval zouden doen, én dat de'
alldere Leidenaars en Rotterdammers hen ontzetten ~ouden,
in gevalIe zij het te kwaad k!eegen: waar l"I~ zij allen, over
de Tolbrug, na de Veenen. Noorddo,p. Pij1!(J/ur of Berkel
zouden vlugten •. 's nachts van elkander fch-eiden, en elk in
zijn huis zoeken te koomen, om geen agterdogt te geeven.
Vervolgens wierde in overleg genomen, of men 't Volk niet
op zekere plaatzeh in de Duinen bij elkgnderen zou doen
koomen, om elkander voikoomen te onderregten , trouWe te
belooveti, en tot kloekmoedigheid te vermallnen Voort.
zou PARTHY eene aanfpraak aan de Gast,:o itl dl! Duinen
doen, waar toe hij de froffe ontleenen zoude uit de Klaarlichtende Fakflel van SLATrU8, welk Boekje VAl'! DYK hem:
ter hand O:elde. VAN DYK fchoot hier op geld, geevende
aan A1HlAHAM BLANSAART zes papÎertjes, om onl:jer zes per.
loonen te verdeelen, en 't zevende aan PARTHY, bedrllagende
te zamen honderdzevenënvijfEig PHloletten en een halve. ell
fchonk hun boven dien elk n<;>g vier dubbele RIjders, om dat
zij. gelijk ze beloofd hadden. eerst op den Prins lIouden:
fchieten. Hij noodigde hen daar op '~middags bij zich te
eeten; doch zij weigerden het, voorgeevende dat ie bij de
andere vijf Gasten (die nergens te vinden waren) Weezeti
moesten: waar op zij zich na de Duinen IJegaven, .ue papiert.t
Jes openden; en ht!t geld in een Neusçloek knoopten. Tegen
den avond keerden ze weder na Ldtien, in f1:ede van bij 't
werk te blijven I en verdeelden onder hen drieën het geld"
Il:lt vaat zeven gegeeven Was. Ten zelfden tijde be!lo\)tell
Zij, om 's anderendaags na den Hoge te gaan, en d~n aanflag
le openbaaren; doch hier 10 wierden zij door andereD v.oor..
koom~n, gelijk O:raks blijken zal.
VAN DYK, niet weetellJe hoe de BLANSA1\RTS en Pt\RTHY hent
bedroogeu; ging op dien Maatdag naa den midda:g ten huize
van den Heere VAN GROEN&\1ELD, daar hij den Heer. VAN
STOUTENBURG vondt, wien hij berigt !i~f hoe- de ~akelt fion.:
den. STOUTr.NBURG toonde zich hîer op eenigzini misnoegd i
dat men <jen aanflag _dien dag niet had, in - 't werk gefl:eld.
Ook hadt hÜ zijnen Broeder CRQEN&VELD van de gefi~ldhei<f
à~r zaaken onderrigt, en, in zejrer gerp~ek, tgt kil1l ge~egd:
11 h h h 11 h h !l
Blijf
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Blijf gij nn bij de werken, indien ,ik wilde zo zou al U\V'
goed mijn ~jjn. Wijders, dat HORS JAL'lSZOON VAN ALFEN 't
veranderen der Regeeringe te Leiden, Gour/tl en Rotterdam
te wege zou brengen. Op dien zelfden Maandag openbaarde
XOIlNELIS GERRITSZOON den drie Bootsgezellén, die in 't Zot je
waren. dat men den aanflag des Dingsdags zou uitvoeren" elt'
op wat wijze. En als hIj zag, dat lIERMAN HERMANSZOON
een weinig begon te aarzelen , zogt hij hem moed in te
fpreeken, met te ,zeggen, dat men flegts voor' badt, den Prin.
re vervoeren; waar uit blijkt " dat men deeze luiden wegens
den '82rt van deo aanflag DOg niet volkomen onderrigt hadt.
Midlerwijl hadt RORNELIS GERRITSZOON uit VAN DYK verfiaan,
dat de vier Gasten. die de Koffèr met Geweer io den Hagt
gèbragt hadtlen, niet te vinden waren; die daar op last kreeg
'ben op te zoeken.
De, vier Matroozen, JER.OEN EWOUTS, JAN F .lASsnN. PIE.
TER JANSZOON BROEI{ en JAN ENGELEN, allen Remon!lraDtsgezinden, waren bezig met den Prins te fpreel[en, toen KORNELIS
GERRIT.'ZOON hen io de Herberg kwam zoeken. Dit fchijnt
zich, waarfchijnlijk, dus te hebben toegedraagen. Zij waren
aangenomen tot zekeren aánllag ten dienlle van 't Land. daal'
hun 'In den Hage opening van zou gedaan worden, en hadden, voor dat ze den grond van 't geheim verllondell, eenig
geld omvangen. Dat men zich zo agterlijk hieldt, gaf agterdogt.' JAN FAAsSEN kreeg eerst vermoeden, en -gaf zijnen Makkeren in bedenking. of ·er. misfchien eenig 'kw:llld moge fehuilen. Naft 'c!enig overleg beflooten ze den Prfllfe de zaak aan
te dienen. Was de aan Gag goed,. meenden ze, dan zou de
Prins· 'er' kennis van hebben;· was zij kwaad, zo !:adden ze
voor 't ontdekken loon te wagten, en voor 'e niet ontdekken
firaife te vreezen. Hier op bl'geeven zij zich ten, Hove; maar
verfl:aande dat de Prins te Rtjmijk was, fpoedden zij ziclt
derwaarts; verzoekende, zijne Doorluchtigheid over eene noodige laak' te fpreeken. Hun wierde aangezegd, dat ze dea
Prins uit den Sta) koomende konden aanfpreeken. Zij wederom ,: dat het eene zaak was, die geen uit/lel leedt. Toen
gaf. de Prins hun terftond heimelijk gehoor. JAN FAASSEH
voerde het· woord, zeggende, " dat ze met hun vieren te
J' RIJt.
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" Roltertlam gehuurd waren tot een onbekenden aanaag, teil
" dienftc van 't Land; dat hun elk driehonderd guldens •
., welken zij den Prinfe toonden, op de hand waren &egee" ven; dat ze, ten dien einde, gezonden waren na den
" Hage, daar ~e een Koff<!r gebragt hadden in den Helm;
" voorts vraagende of zijne Doorluchtigheid kennis van dien
" aanflag badt ," De Prins antwoorde~ neen; en hen verder
ondervraagende na andere omfianriigheden, gaven J;e tot antwoord, dat ze niet meer wisten van de zaak, dan dat in den
Hage. in de Herberg het Zot je , nog eenige Matroozen waren, welke men tot den zelfden aanaag hadt gehuurd. De
Prins, zeer verzet van 't geen hem was aangediend, beval
hUIl, hem, langs eenen al)cleren weg, over Voorll'Jrg, te volgen, en op het Hof in den Hage bij hem te koomen. Hij
reedt hier op in alkrijl derwaarts, ontboodt den PrdiJent en
eenige Raaden van het Hof terllo1d bij zich, die de ontdekkers nog eens g"hoord hei:>bende, den Fiskaal en Geweldige
zonden, om 't Zot je tn den Helm te bezetten. In' 't Zotje
wierden KORNELIS GERRITSZ<JON, HERMAN lIERMANSZOON , JAN
ELAASZOON en DIRK LEE.)lOERTSZOûi'!, onverhoeds, overval1en.
en terflond in hegtenis genomen. VAN DYK was nog in den
Helm boven op de Kamer bij de Koffèr, toen hij hoorde dat
de Fiskaal beneden was. Hij zogt toen de Koff'\!r te openen,
met oogmerk om de Pifioolen 'er uit te haaien en onder 't
Bed ce verbergen; doch daar toe geen tijd hebbende, liet hij
eenige Pi1l:oolen in de Koffer leggen, wierp de andere op het
Bed, floeg den Mantel om de ooren. en tradt voorbij den
Officier ter deure uit; terwijl zeker Geregtsdienaar zeide, dat
hij dien Man wel kende en veele jaaren badt gekend. Hij
weg zijnde, deedt men lmiszoekir.g, en vondt de Koffer 'met
Geweer boven op de Kamer, en nog open. De Waard, die
gezegd hadt v:m een lUan met een Koffer te weeten , wierde
voor ecnigen tijd vastgezet. VAN DVK begaf zich na het huis
der Vrouwe van OLDEN~ARNEV.ELD, . daar de Heer VAN STOV·
~ENBURG woonde, hem zeggende, dat de Koffer met Geweer
gevonden en de aanGag ontdekt was; waar op hij terfiond
agter den Stal uitging, langs de Duinen, het Bosch om, over
den Lcidfcllen Dam, na Bleiswijlr. Straks naa het veccrek
Hhhhhhh :3
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VIII'! VAN l:lyK, 'kwlJm l{OltENWINDER bij STOUTRNBURG, dien
Jlij in den Sta! vond[, verbaasd roepelJ~e: " De Kofft!r Vlln

is gekreegen en de zaak uitgekoomen; gaa door:
Want c!it huis zal terfiond bezet worden;" waar op deeze
ook t~rltond de vlugt nam! STOUTENBURG hier op na zijnen
Broeder G)i0ENEVELD ijlende, gaf hem ook te v~rO:aan, hoe
,de zaaktn fioi!den: waar op zij beiden insgelijks de vlugt
'llamen 1 doch met een ongelijke~ uit!lag, ~eiïik wij llraks
;uHen melden~
,
De vier gevangenen wierden nog dien zelfden avond, el:!
"s nachts, door eenige Raaden van het Hof ondervraagd, en
~gen de ~anbrengers verhoórd. In't eerst zeiden ze, dat
'Z~ alleenlijk waren aangenomen om twee gevangen Remon.
firantrche Predikanten te Haorlem te verlosfen ; doch aan de
Paleije gebragt zijnde. beleed en ze den toeleg op den Prins.
Eenigen 11lelden, dat j{ORNELIS GERRJTSZOON, de Zwager van
SLArms. alleen gepijnigd wierde, en wel zo arenglij~, daç
men meende dat hij 't zou befiorven hebben. En du~
~erviel -deez!' vloekwaardige nanqag, e~r dezelve tot oren.
blllr~ handdalJdl!!:'1eict kon uitbarl1:en.
~aa pe ontdekking des aanflags , wierden de vier aallbren~
gers in de Kalleleinije gebragt , daar men hen goeden der liet
:maakell, ~ot dat men nader ag ter d,e waarheid zou gekoomen
~ijn. Men hadt ondertusfçhen de toeg-angen van den Hage
lllet 'gewIIpende Schutters en Soldaaten bezeç, om d~n fchuldi.,
Ben of verdagten het vlugten te beletten. pen vQlgendeq
"orgen ree.den twee Raaden van het Hof na Rotterdaf/J, me~
oo6\uerk, zo men me!!nt, om VAN DER DUSSEN te vangen,
Doch deeze was niet te vinden. Dien zelfden !llorgen gingé~
,jB~AHAM BLAl\ISAART en WILLEM PARTHY van Leiden !la den
Dlet 90g",erk 1 gelijk ~e nade~hand zelde!l, om den
I:lnfiag te op.nbaaren, Doch kopmende '!lan 't huis te Dei!,
Verftollden zij dat de zaak ontdekç was: waar naa zij na üije" te rng keerden, ell VOOl'ts, met JAN DLANSAART, de
'IIlugt namen. 's Woensdags naa de ontdekking, was 't Bi4dag
p~i he~ gaotfahe Land. jVlen gaf del1 Predil,anten in den
UIIge toen last, om God ten dien dage te danl{en vopr de
g!ltgç~ldn~ y~n den rnooden aantla~. Di,t ~efchiedde ook Iq
JIJ yAN IJYK
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verfcheidel1 Steden en Dorpen, daar men de tijding ·van den
[oeleg eo de ontdekking hadt ontvangen; 't welk niet ge·
fchiedde, zonder dat de Remon11:ranten, op veele plaa\~en,
Van deR Predik!l:oel, fcherpeHjk doorgehaald, en de toehoot_
ders tegen hen, als be~1.Jnf1:igers van den aannag , wierden
opgeruid.
Uit het geen de gevangenen hadden beleeden, hadt men beo
flooten, dat, benevens SLATIUS en VAN DYK, ook de gewee.
zen Predikanten KORNELIS GEESTERANUS en GERARD VI!LSIUS
fchuld aan den toeleg hadden. lVIen beloofde dan bij openbaare afkondiging, op den negenden FebrU:lrij, vierduizend
guldens aan elk, die een van deeze vier in hegtenis wist te
leverell'. De goederen van GEESTERANUS wierden te Gouda
aangehouden en bewaard; doch toen men SLATlUS in hegte.
nis hadt, bleek zijne onCchnld zo verre, dat men ze zijner
Huisvr~uwe liet volgen. GEESTERANUS , nogthans • het zekere
voor het onzekere kiezende, maakte zich te zoek, en week
na E1olflein; doch naderhand heeft hij zijne onCchuld zo dui.
delijk getoond, dat hij door het Hof openlijk wierdt vrij
verklaard: gelijk ook VELSlUS , vervolgens, tot zijnen dood
loe, te Rorterdam openlijk gewoond en verkeerd heeft.
Dewijl 'c vermoeden frraks op de Heeren VAN GROENEVELD
en STOUTENBURG viel, wierden zij overal gezogt, doch niet
gevonden. Men zette Dienaars van 't Hof in hunne Huizen"
en nam hunne goederen in bewaaring. De Leenneester van
den Zoon des Heeren VAN GROENEVELD wierdt gevat en gepijnigd. doch niets uit hem ontdekt. De Zoon van l{OREN~
WINDER, naauwlijks twintig jaaren oud, wierde door den
Fiskaal op een Wagen in den Hage gebrngt. Uit deezen
zogt men te ver!l:aan, waar zijn Vader zich onthieldt; doch
hij beleedt niets. Ook dagt het zommigen te hard, dat meu
een Zoon wilde dwingen om zijnen eigen Vader te-verraaden.
De Heer VAN DER MYLE, die, als geens kwaads bewust,
geen voet verzet hadt, wierdt uit de Beverwijk in den
Hage georagt, en in de Kafteleinije bewaard. Doch toen
men hem vervolgens ondervraagde, verantwoordde hij zich
tot volkoomen genoegen van het Hof, met betuiging dat hij
jtlle geweidige aanflagen 31(00s hadt .afgernadeu. EenigCl: vcrH h h h h hh 4
u~a.
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baaJep, dat Jijn Zwager S'l'OU,lJtNBURG me,t SLArlUS op zekere~
dag bij bem in de BeverJfliJIt was gekoomen , om helI)
over den Joeleg te fpreeken; maar ,daf hij hen ~Q ftuursch
beje_ende, aat STOVTENBURG, SLA'llVS ter zijden trekkende,
tOt hem zeide: "kaam laat OD' gaao: het i~ een rechte
" hondsvot." Waar 'op ze- heen en gingen. zonder een woord
van dep aanflag te fpreeken; tot zijn groot geluk: want ~n.
dien hij 'er ,een woord van geweeten hadde, ~ou 't hePl, on~
getwijfeld ~ het h0!ltä gekost hebben. Eenige maanden laa~e~
wlerdt bij op vrije voelen gefield, en hem verlof gegeeve~
om alomme door 'r Land te mogen reizen, mids hIj in de
!Jevet'wiJIt bleeve woonen. De Advokau ~YJ.VJVS of ~OS,CIJ'
voormaals Hoogleeraar , wierdt in zjjn Huis in den Hage verzekerd, maar, nla dat hij zijne onCchuld hadL doen blijken,
Jnsgelijks genaakt. Dr:n vier M..troozen, die !ien toeleg hadde~
om dekt , tpt npg toe aangehouden, wierdt, op den tw~alf'
den J,?ebruarij, vrijheid gegeeven om te mogen veJreizen. De
Algemeene Staaten fchonken eik hQnJ1er, tQt Joon vqor 't
~anbrengen, ;eshon4erd guldens aan geld. en een Maandgeld
van yi]ftie!1 guldens, !I1et voorfchri]ven aan alle Kollegien ter
Admir~liteit, dat men ze, voor alle anderen, bevorderell
zoude tot de eerst openvallende Scheep&amp'èD, waar toe ze
bekwaam waren. 'pe Prm~ gaf. daarenboven,' ieder Jl~nner
ee!) gouden ppnning mee ~Jjll Bedd~enis en Wapen, ter ~a.r·
de van tachrig guldens, nevens een verzilverd Rapier, T~
l{otlerda11l wierdt ABRAHAM WOUTERSZOON , de' 'Zwlardveeger; pie aan SLATIUS de Pilbolen hadt verkogt, op den tienden der Maand, gevangen äenolJlen; doch den zcventfenden
vonde hij middel, om de deur dtj: Kerkers, met het vuur,
daar bij zich bij warmde, in brand te fte.:ken, en a)~o uit de
Kamer te kooIDen; laatende ziçh voorts, door tDiddel van
!l:.neeng.:knoopt Lijwaat, van de hoogfe neder, ~n VOOrl~
oDtvlqgtende. Omtrellt dien zelfden tijd raakt~ 90k "LAAS
)UCHIELSZOOlf BnNTEBAL, geweezen Sekretaris van Zeven/Illi-.
-fen? die een gedeelte van t geld verfirekt hadt, in hegtenis,
~n wierdt zeden te RlllerdlZFIJ, YOlilr l\lannen van Sclzielanr/,
J~ regt gefield.
~
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----------------------------------~------------Op den elfden rler meergemelde Feb,ruarij. wierd1:!u aan de
Bevelhebbers der ,Grensfteden en aan de St!laten der andere
Gewesten brieven afgezonden, waar bij gelast en verzoge
wierde. op de fchuldigen te leuen, en dezelv,e in hegtelÜS te
lIeemen. Piergelijke brieven wierden ,Qok afgevaardigd aan
de Gezanten, Refidenten en Agenten buiten 's Lands. 't Stult
,der zamenzweeringe wierdt, in deeze brieven, meest eenigen
Remon!l:rantfcbe Predikanten en anderen van dien aanhang te
laste gelegd. De ijverigfie çontraremonfl:rantfche Predikanten
namen d,eeze gelegenheid waar, om hunner partije afbreuk te
doen De PredikIloeien daverden van de zamenzweeringe.
pe Remon!l:rauten wier,den voor Landverraaders en Ptinfen;moorder,! :uitgekreeten. Dit maakte zo veel indruk op 't
Graauw, dat de Remonfiranten. op veele plaat zen , huns lijf!
niet veilig fcheenen. Zij wisten uiet wat zij van hunne LeerlIars zeggen zouden. De verflagenheid der Gemeenten waç zo
groot, dat door 't gantfche Land de Vergaderingell an fionden. Hier uit omfiolldt gropt verloop onder de Bw:!derfchap.
Veelen, pi en 't verveelde, met gevaar van boete ter preeke
te gaan, liepen tot de (:qntraremonfiri\nten over, de zamen.
zweering tot een VQorwendzel· neemende. De eenvoudigen
en ligtgeloovigen yolgden pit voorbeeld. Anderen waren vol
agterdenkens. In deezen fiaat van zaak en , kondigden de
Slllaten van Vlreckt. op den veertienden Februarij , een
Ilreng Plakalj.t af, waar bij de gantfche Broeclerfchap der Remonftranten genoegzaam wierde befchuldigd met den toeleg,
~n ook vierduizend guldens gezet op het lijf van hun, die
men fchuldig hieldt? zonder QEESTERANUS en VELSlUS te vergeeten.
Ten zelfden d.ge wierdt VAN DYK te Hazertswoude betrapt
jn Boeren kleed eren. Hij was verfpied, en om 't loon van
de vierduizend guldens, op zijn lijf gefield. den Baljuw aal1gebragt. Meenende te ontkoomen, fprong hij uit een hoog
Venller, en zogt voorts met fchaatzen over de tocgevroozen
Slooten te ontfnappen; doch, alzo het Ys te zwak was, brak
het, en wierdt hij alzo gevat. De Baljuw zondt firaks een
Bode aan den Prins met deeze tijding. die hem zo aangenaam
was, d!lt ~ij deD Brenger vijftig. en zijnen Makker vijfelJHhhbhbh 5
twin-
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twintig guldens liet geeveIJ. In hegtenis zijnde, ontboodt .bij
zijne bloed vrienden en kinderen, van welke bij affcheid nam.
bekennen de een man des doods te zijn. VAN .DY/{, na den
Hage gebragt en van 't Hof ondervraagd. bekende terllond
den toeleg. Op den vijftienden der Maand aan de Paleije
gebragt , om meer befcheids van bem te hooren, fiondt hij
de pijn, hoe zwaar ook. door, zonder iets te openbaaren.
Doch men wil dat 's anderendaags hem de weedom der geleeden
pijn zodanig fmame, dat hij den Heeren verdere opening
gaf. 't Geen hij coen beleedt. wierdt zeer geheim gehouden;
doch men meent dat hij iets ontdekt hadt. 't welk Prins HENDIUK. raakte, met wiens naam STOUTENBURG gefpeeld hadt,
om VAN DYK te eerder in te wikkelen. Den gantCchen mor~
gen tot over den middag was men met VAN DY/{ bezig; en
terfland naa zijne Verhooring. gefchiedde 'er. onder het
luien der Stadshuis Klokke. eene afkondiging, waar bij vijf·
duizend guldens gezet wierden op de lijven van GROENE~
VELD, STOUTElIiBUltG en VAN DER DUSSEN, vierduizend op dat
van KonEN \VINDER , en ze~honderd op die van ABRAHAM en
JAN BLANSAART. Men beGoot hier uit, dat VAN DYK deeze.
perCoonen bade genoemd •
. Te Leiden was ook veel te doen over 't fiuk der zamenzweeringe. PAULUS STOCHlUS, voor ·deezen VroedCchap der
Stad en Sekretaris der Weeskamer. doch van beide Ampeen
verlaaten, wierde. den veertienden Februarij , met GUILLELMUS'
CODDlEUS. geweeiell Hoogleeraar in de Oostèrfche taaIen ,. in
den Boekwinkel van GOvERT BASSON, door den Schout DE:
BONT. in hegtenis genomen. CODDlEUS heeft men kort daar
Daa wederom ontnagen. Dien zelfden avond wierdt ook de
I.anàmeeter JAN PIETERSZOON DOU uit zijn huis gehaald en in
de Gijzelkamer gebragt. De grond van 't vermoeden, op
welke STOCHIUS en DOU in verzekering genomen wierden.
was, d~t zij, op den zelfden dag. als de aanOag op Prins
MAURln zou worden uitgevoerd. te Zoetermeer geweest w~
ren om eenig Veenland te koop en , en aldaar gefproken hadden met eenigen, die deel in den toeleg hadden. of des verdagt gehouden wierden. Nogthans bleek hunne oufchuld eer.
lang, vooral door de verklaaring van KORENWINDER , die ben
vol-
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volkoomen vrijfprak. Evenwel ZlIten zij nog eenlgen tijd in
ht'gcenis, en ouder borgtogt OntOag verkreegen hebbende,
-moesten zij de kosten nog betaalen.
Midlerwijl wierdt ook de Heer VAN GROENEVEI.1) gevangen,
Toen hem zijn Broeder STOUTENBURO de tijding 'Van de Ol1t·
dekkinge des aanl1ags bragt, en raadde te vlugten , gaf hij
den moed om te kunnen ontkoomen genoegzaam verlooren,
en was van meeninge in zijn huis te blijven, en daar af te
wagten, wat hem zou overkoomen. Maar zijne Echtgenoore,
ANNA WEITSEN , Vrouwe van Brandwijk, fprak hem hart in.
bern vermaanende en biddende, dat hij zich zou bergen. Te~
'gen den nacht begaf hij zich daar op na Scheveningen bij
een Visfcher, hem genegen. Deeze was van verfland , dat
hij in zijn Pink zon treeden , en dat men, onder dekl;el van
visfchen, terflond in zee zou il:eeken; zich wijdeu aanbie~
dende om hem na Engeland, Hambu1'g of na elders te 'brengen. Manr uit vreeze voor de Zee, nam hIj een verkèerd
beOuit , en ging met zijnen Kamerling on den Visfcher te voet
langs het {hand, na 't naaste Dorp, daar hem de Visfcher
een Wagen bezorgde, die hem na Zontvoort en voorr~ na
Egmond bragt. Hier veranderde de Heer VAN GROENf~VELD
van gewaat, en zogt zich, door het aandoen van een Vis.
fchers pij, onkenbaar te maaken. Van Egmond liet hij zich
nll Pelten brengen, en VOOrtS na Texel overvoeren, Doch
zich hier niet betrouwende, flak hij over na Vlieland, daar
hij zich dagt te fcheep te begeeven. Ondernisfchen kwam 't
gerugt in den Hage, dat hij te Scheveningen was gezien, en
terfland viel 't. vermoeden op den Visfcher, zijnen Vriend"
wiens Vrouw men, op den zestienden , in den Hage allntastte, en door dreigen noodzaakte te bekennen, met wien' Iraat
Man vertrokken was. Nu 'badt men 'e fpoor van zijne vlugt',
dat men teril:ond volgde. De Schout van Vlieland, toen ook
iets vernomen hebbende, het zij uit den Hage, of van elders,
en weetende dat men vijfduizend guldens op '8 Mans lijf ge~
zet hadt, begon op den achttienden het Eiland rond te zoe.
ken; en, eenig berigt van zijn verblijf bekoomen hebbende,
vondt hij hem eindelijk bij eenige Visfchers zitten, als eell
'Vi&fcher gekleed, _n een graauwe Pij, met groote Visfcher$

Laar..-
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Laarzen aan de beeneu, en ~en Noppers - Muts op 't Hoofdp
pe Visfcher, die hem v;erzelde, den Schout gewaar worden.
de, ontliep het gevaar~ Maar de Heer YAt!l GROENE VELI)
moest zich gevangen geeven, en wierde.. des anderendaags,
onder een fierk gele.ià~ 'Jl\l den Rage gebragt , en op de Ge.
vangenpoort gezet.
Gelukkiger fiaagde zijn Broeder, de Heer VAN 'TOUTEN·
BURG, die fchuldiger was dan hij, nevens .ADRJAA,N fAN DER.
DUSSEN, die 't gevaar, dat hun dreigde, ontkwamen. STOU,.
TENBURG hadt zich, meent men, in eene kist uit den Hage
doen draagen J en was daar Dia hei:nelijk te Rotterdam ge..
koomen, dallr hij zich, met VAN DER l)USSEN, wel tien of
.twaalf dagen onthieldt, ten huize van een geweezenen Speel,.
man, doch nu van goede middelen; wagte'nde tot dat het
naauwe toezigt op de Veen en wat zou lIappen. Eindelijk
huurden ze een [chip voor duizend gUldens, met beding dat
de Schipper, J A~OB J)EL TIES genaam d, Kaas zou laaden op
Weezei , en hen nevens hunne Dienaars onder dezelve verbergen. Anderen zeggen, dat ze zich in 't Vooronder verfchuilden, en Schippers pijen aantrokken, om .te min kenbaar te zijn. Zij hadden zich van voorraad van fpijs en
drank wel voorzien, en lieten, aIs zjj bij Steden kwamen t
door den Schipper eenige ververfching koopen. Dus de Waal
opvaarende , blee17eD zij voor Nieuwmegen etlijke uuren leggen J dallr zij van den Schippersknegt het eerst gezien wierden, zonder hen te kennen~ Men maakte bem diets. dat het
Geestlijke Heeren waren, die hij niet moest beklappen; ook
{chonken ze hem twee Rijksdaalders. op dat hij zwijgen
zoude. Omtrent het Tolhuis. niet verre van Scllellkenfcbo1JS,
,ekoomen zijnde, moesten ze aldaar eenige uuren blijven
wagten. Hier zondt STOUTENBURO zijnen Knegt aan land OIIJ
iets te keopen, of, gelijk anderen willen, om te verneemen ,
welke gerugten in den Schans wegens zijnen Heer liepen. , In
den Schans wierdt hij terftond gekend van eenige Soldaaten,
die hem te Bergen op tien Zoom, terwijl STOVT!!:NBVRG al·
d'aar Gouverneur was, gezien hadden. Men vraagde bem
lerftond na zijnen Heer. Jn't eerst hieldt hij zich onkundig,
~e,gend~ dat zijn Heer 11-1 voor laug verrro~,en WIlS. Maar
v~,-
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vermid, men zich met zijn antwoord niet voldaan hieldt»
dreigde men bem met den Pijnbank, en deedt hem dus bekennen 't geen men weeten wilde. TerRond wierden eenlge Soldaaten na het Schip gezonden. Doch deezen kwamen te laar.
Want STOUTENBURG met VAN DER DUSSEN en den Schipper"
in de Boot visfchende op het Water J en uit het agterblijven
van den Knegt eenig vermoeden opvattende, lieten zich zou..
der uidl:el, door den Schipper, aau de overzijde der, Waale
op Kleeffcben bodem brengen. Hier huurdeR ze eençn Wagen ..
die heu en den Schipper te post na Gock brage. Deeze
Stad hadt Spaanfche Bezetting in, en de Hevelhebber ontviOC
hen vriendelijk; .geevende hun, naa eenige dagen vertoevens,
een fterk geleide mede na Brusfel, alwaar de AardshertogÏl1
lZABELLA heu eerlang, bij eene fchriftlijke Akte, in haam
befcherming nam. De Huisvrouw van VAN DER DUSSEN volgde eerlang haaren man na Brus[el, en ftrekte hem tot. eene
trouwe hulp in zijne baIHngfchap. Maar de Heer VAN STOU..
TENBURG was zo gelukkig niet.
Zijne Echtgenoote WA1-BURG
VAN MAUNIX. Dochter van den beroemden PIlILIPS VAN 'JWAIIr'
NIX. Heere
St. Aldegontje. weigerde, 't zij uit gebrej
aan liefde' of uit weerzin in zijne misdaad, hem in zijne onselegenheid gezelfchap, te ho~en. en liet haare af keerigheid
van hem en zijn doen openlijk blijken. De Staaten fcbreeveD,
zedert, brieven lIan de Aardshertoginne, met verzoek dat mell
h~~ zou overlevere,n; doch 't wierdt geweigerd. Hij d~dt
daar naa eene reize door Frankrijk en I/alle. Te Brusfel
wedergekeerd, vondt hij zich in groote verlegenheid. Aan
de eene zijde :çogt hij, door zijne vrienden ~ toen de tijdelI
een weinig bedaard waren. pardon en Landwinning te verkr~
gen; van den anderen kant wierdt hij van..de Spaansebgez1l1.
den aangezogt. om zich onder hen in den Krjjgsdienst te be,,:
geeven. Eenige vrienden rnadden hem, dat hij in eenigen
anderen Oorlog, buiten nadeel van 't Vaderland, zijn fortuin
zbude zoeken. Lang aondt hij in twijfel, \Verwaarts over te
flaan. Eindelijk belloot hJj geheel van partij te wisfelen, eB
zo wel den Godsdienst als de Wapens van den vijand aan te
Deemen. In of omtrent den Jllare 1626, nam hij dienst onder
de Aardshertogin , en .. zeden zag met! hem. als Ritmeestet ,
de wapenen voerlUl tegen het Vaderland; tot groot verdriet
zijner

van
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:zijne!" Maagen en Vrienden. Het Schip ~ dat STOUTENBURG
gevoe!"d hadt, wierde te Schmkellfchans aangehaald, en daar
]l:la met de Laading verbeurd verklaard. Zijnen Dienaar met
des Schippers Vrouwen Knegt beeft men gevanklijk na den
Hage gevoerd; doch men vindt niet aangetekend hoe 't met
]lun is afgeloopen. VoortS badc men, befpeurende dat &TOVTENBURG èI1 VAlf DER DUSSEN Wisfelbrieven uit Holland zogten te trekKen, al vroeg befiooten, IIlIe ol'lderh:rndellng lUet
-hun te verbieden.
Bp den zelfden dag,. als de Heer VAN GROENE.VELD in heg.
tenis geraakt was, wierden te twee BLANSAARTS, en des
,nicht! daar na:! WJLLEM I'AltTHY, gevät. Omtrent hun vlug.
ten' en gevangenrieemen zag men oogenfchijnlijk de groote
kragt 'Vlln 't wroegellde Geweeren, dat hen ginds en herwaarts
dreef, en door eigen ongerustheid in den llrik deedt vallen.
De ontdekkers van den aal1tIag, en de vier eerfte gevangenel\
fchijnen niets van hun geweèten te hebben; 't welk hun tijds
genoeg gaf, om, zonder ontdekt te worden, uit Holland, el1
over Pollet/have in Grol te geraaken.. Hier waren ze veilig,
dewijl deeze StaQ Spaanfche Bezetting Mi hade, en niee op
Staatfchen Bodem lag. Doch de vreeze, dat de Spamfche.a
hen mogten vatten en losgeld afperzen, deedt hen wederkee·
ren ·na Pollen h() ve. Van daar reisden ze door Friel/and ed
Groningen na Delf.t.ijt, én voeren van daar over na Emódm,
vergezelfchapt van een Schipper van Metlenblilr.' Des nachts
fliepen ze in de Herberg den Helm, en namen op den aehttienden. een Wagen, van meening om na Silltnuizen te rijden.
Maar ·koomende bij OMnIum, overviel bun eéb nieuwe
angst; zii vreesden -in de handen der· Mánsfeld'i(:ben te zulletl
vallen, 'en grplonderd of mishandeld te wdl't1en. DIes bewl6l1
ze den Voerman de Wligen Ie wenden, na' EmMen te rug
te keeren, en voor eene andere Herberg mi 'te' houdel1. De
Voerman bragt ben vaal" eene andere Hei'berg; doch alzo cla
Waard hen voor negr VOlk aanzag. weigerde hij hen in huis>
te neem en : want om minder bekend te zijn, liaJden zij zich
in negt gewaat verkleed. De Schipper; die hen verzeide ,
badt den Waard hen te herbergen. ',W.aren, zeide bij, tref.
felijke Kooplieden, die zich zo tJegt pkleed hadden, om te
betet
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beter door de Mansfelders te geraaken. Op dat, Zeggen nam
bij ze in huis. Zij verzogten eerst dat ze daar twee of drie
dagen mogten blij ven; dat men hun een Kamer zou aallwijzen, en het onbijt aanregten. 't Gefchiedde. De Waard, die
toen de Dagwagt hadt, ging na 'c Stadshuis , en te negen
tluren wederom thuis koomende , verzogten hem zijne Gasten
voor hun een goed Middagmaal te bereiden, 't welk hij zijn
Kok beval te doen. Daar op ging hij wederom na 't Stadhuis en keerde tegen den Middag vnn daar te rug, wanneer
hij verfiondt, dat de Gasten gezegd hadden niet in buis te
zullen eeeen, alzo ze ergens in de Stad genodigd waren.
Dit wekte den Waard tot toorn. lVIrdlerwijl kwam zeker
BUrger den Waard vertellen, dat zjjne Gasten geweest waren
bij een Schipper. die zeilree lag na Bajollne, hem vraagende , of hij hen niet te Cu/ais of Douyres zou kunnen aan
land zetten, met aanbieding van hem te geeven, wat hij zou
begeeren. De Waard alle deeze dingen hoorende , kreeg ag-,
terdogt of 'er iets kwaads mogt ageer fteeken;. en vermid3 hij
de afkondiging van 't Hof geleezen hadt, viel hem in, of
zij mogelijk aan den toeleg mogten fchuldig zijn. Met deeze
gedagten aan tafel zittende, wierde hij in zi:n vermoeden verfterkt, eoen zij midlerwijl in allerijl kwamen binnen loopen,
hem vraagende wae zij verteerd hadden, en, met een bedeesd
gelaat en beevende hand. zo veel vo'or elk bemalen wilden.
als hij voor allen drie gevorderd hadt: welke verbaasdheid in
hun ont1l:aan was op zjjne vraag, waarom :lij nu na Frank.
rijk of Engeland wilden:? Hij gaf dan den Schout kennis va,n
zijn vermoeeen , en deeze. hen waarneemende , toen zij ter
deure uitgingen, verzogt hen met hem bij den voorzittenden
Burgemeester te wiilen gaan. Op deeze vra:lg, gingen ABRAH.AM BLANShART en WILLEM PARTIIY tcrftond door. JAN 1lL.1NMART zeide, dat ze nog wel twee of drie dagen te Embden
zouden blij ven, en dan bij den Burgemeester wilden koomen.
Hier op ging hij na, den Helm, zijne ecrUe Herberg. Ten
twee uuren kwamen 'JAN STAPPEN, lVIajoor van G1'or.hJgCtl,
en de Bode van 't Landfchap, nevens den Voerman, die de
drie vlugtenden te Delfzijl gebragt hadt, te EmbfJ411i, dvor
de Regeering van Groningen op eenig vermoeden afgezondell,
om
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em hen te vatten.

JAN BLANSAART,

dit Volk en den Voer.

man ziende, beleedt terl1:ond den man te zijn, dien tOen
:zogt. ZIjn Broeder BLANSAART wierdt '$ naamiddags ten viet
Duren gevonden op de Appelmarkt , in 't wapen ván Leiden,
daar hij geldeed te bedde lag. Deez', rtich gevangen ziende,
badt terflond, dat men God voor zijne Ziel bidden zoude.
WILLEM PARTHY wierdt den volgenden naCht, in een Porp
nabij de Stad, betrapt, en terllond na Embden gebragt. Hier
:zaten ze tot den tweeëntwintigfien, wanneer ze te fcheep
sevoerd wierden na AmJlerdam, alwaar ze eenigen tijd in de
:Boeijens zaten. De toeloop van menfchen, om hen te zien-,
hier zo groot, dat men, om uit de nieuwsgierigheid
voordeel te trekken, ieder kijker een fcbelling liet ~etaaleu,
len voordeele van de armen. Van ..Amfter.dam wierden ze ~a
den Hage vervoerd, daar zij den zeven!ntwiptigllen aankwa..:
men. \Veinige Duren te vooren , was den vier eerffe ge~an~
genen hun vonnis voorjIeleezen, waar bij' zij verklaard wier1'
den, begaan te hebben de misdaad van gekwedle Itoogheid.
Zij wierden vervolgens onthoofd, nu dat hun Geweer, voor
hunne oogen, door den. Scherpregter gebroken waS". Het
Lichaam van KORNELIS GERRITSZOON, Zwager van SLA'1'IUS 'I
wierdt gevierendeeld, en de deelen, aau halve Galgen, op de
vier uitgangen van den HogB gehangen, en 't Hoofd op 't
Galgeveld op een Staak gefield. De li~haamen der drie Má.
troozen wierden na 't gemelde Veld gevoerd, en aldaar .qp
Raderen, en hunne Hoofden op Staaken geZet. Weinige,da.gen te voor eo , te weC!cen op den eent!ntwintiglten, was ltollENWIl'\DER betrapt re ()ver/éhze. en, met den Huisman, die
hem geherbergd hadt, na den Hage gebragt , en op' de Cf!vangenpoort gezet. Ook geraakten, op den vierëntwintignen'l
te Leiden in hegtenis drie Bu;gers, JAN PIETERSZOON LYi'1DRAAIER, SAMUEL DE PLEKKER en GRRRIT .KOIU'IELJSZOON , die,
iets gehoord en niet aangebragt hebbende, z.ulks duur be..
kogten.
In den aanvang van Maart, viel eindelijk ook SLATIUS itl
handen van 'c Geregt. Doch van deezen hebben wij reeds,
hl eCll afzonderlijk Aulkcl, ver(]a~ gedaan.

.as
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, Nu de ge~angenneemirig van SLATIlJS, hadc, men nu Illle of
de meeste handdaadigen in verzekering, en het Hof gl:lg met
dezelven tot de I~~gtspleeging over. De Heer VI\N GROENEd
VELD roonde in zijne Gevangenis gtoote kloekmoedigheId;
en cerf1:ond, bij de onderv/':taging, alles be\eeden hebbende
wat hij van den aanOag wist, wierde hij niet gepijnigd, gelijk VAN DYK en iCOR.ENW1NDER.. De Vrouwe Wc·:.!lwè V~I1
OLDENBARNEVELD beiloo!, in deezen llàat der zaaken, ver';
zeld van de Vrouwe van CR OI:NEVELD en haar Zoontje, zicl:!
tot den Prins te keeren, en hem om genade te fmeeken. Zij
verzagten dali en verkreegen gehoor bij zijne Doorluclitigbeid. Toen deeden ze eenen voetval met de diepfie deemoe.;
digheid, en baden met alle redenen, die 't Moederli k hart
en de tedere liefde eener trouwe Echtgenoote kan voonbrengen, om ontferming en genade; mengende de woorden met
trunen, zuchten en fnikken, en al wat deernis kan verwekken. De Prins bejegende h:m. in de daad, beleefdlijk ; doeh
gaf haar luttel hoop, zeggende, dat de znk van den Heert'
VAN GR.OENEVELD voor 'c Hof hing en buiten zijne mpgt
was; 't welk genoeg te kennen gaf, d:lt de Prios de Regterg
zou laaten geworden: Zommigen verh~alen, dat de Prins t$
deezer gel<!genheid tot de W"duwe van OLDENBARNEVELlJ zou:
~ezegd hebben, waarom zij geen Fardon voor haaren Maf'
verzogt hadt, gelijk zij nu voor hmiren Zoon deed!? En dat
de andere dit aanmerkelijk antwoord zou gegee .en heb hen ~
'c welk meer inhieldt dan' :lij zelve mogelijk da~t. i, Mijn
" Man, fprak ze, hadt geen f('huId; manr mijn Zoon hecf~
,. febuld." Men wil ook dat de droeve Moeder, Vrou\\' eri
Kinderen, behalven de ez en , nog verCcheiden vQ'erv:rilen deeden, doch allen vergeefs; ho~wd zommigen meenden, dnt ht1l
Vors'lijk en waarlijk heldhafdg zou geweest zijn, dren kwalijk bedagten en ongelukkigen Heer. dien men half tegen zii~
nen wil in 't kwaade badt ingewikkeld, lIan zo deemoedi 6é
fmeekingen weder te ge even , en bem zijne misdaad k\!'ijt te
fchelden. Maar men liet het Regt zijnen gang gaan. en ~tl\t
verwees den Heer VAN GROENE VELD , nevem KOR!NW!NDER
en VAN DY!(, ten zwaarde, als fclJUldi~ Slan de llIisciaud van'
gekwetfl:e Hoogheid, met verl1eurdverklaaring hunner goed~
;;:XVIlI. DEEL.
li i i i i i
:1'~r',.
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ren. Van zommigen wierde in 't Vonnig van

GR(}ENEVELD,

en zijne Belijdenis{e daarin begreepen , aaugemerke, dat hij

in meest alle zaaken zeer onzeker en twijfelagtig fprak, veel.
tijds niet weetende , van wien dit of dat gezegd of gedaan 7
of waar en wanneer het gefchied was, en dat hij flegts eene
ruwe kennis hadt van 't voorneemen , zonder te weeten hoe
men 'e in 't werk zou nellen. Men las bijna in eIken regel
van 't Vonnis, dat het was gefchied ten huize van hem, of
van zijnen Broeder, dat zijn Broeder, of KORENWINDER of
VAN DER DUSSEN, die of dat gezegd hadt.
Zo dat genoeg
bleek, dar bij de zaak weinig hadt behartigd, en tegen zijnen wil en dank door zijn Broeder en Vrienden daar genoeg.
zaam met geweld Wa~ in getrokken: te weeren , om zjjn Crediet te leenen tOt het ligten van het geld, zonder zich verder ergens mede te bemoeien; laatende zijnen Broeder en de
::roderen met de zaak begaan. Doch de Regters verfionden ,
dat 't geen hij gedaan hadt om het geld te verfchaflèn, en 't
verzwiigen van 't geen hij v:m è~n toeleg wist, v~rdiende:r
ten voorbeelde en afTciuik Vlm :Inderen , gell:raft te worden.
Op den achtëntwintig1te!l Maart, wierdt den Heere VAN
6ROENEVELD, nevens .li.ORENWINDER en VAl\! DYK, aangezegd,
dat ze den volgenden dag llerven moesten. Men fchikte hUI}
ook eenige Predik::nten tce, op de Gevangenpoort, om hen
ter dood te bereiden, dien ze goed gehoor baven, met bewoning van groot beroul"l over hunne zonden. De Moeder"
Echtgenoote en het Zoolllje des Heeren VAN GROENEVELD ~
wierden d!'n laatfl:en nacht, of in den morgenllond vall zijn
fierfd:lg, bij hem op de Ge'J:mbc:Jpoorte toegelaaten. Daar
vonuen ze hem op een Bed!h:áe leggen, en n:lmen met de
erbarmlijke omhelzingen, en de droevigl1e kmfchen die men
zic., kan v~rbeelden, met overvloed van traanen, vermengd
met diepe zuchten en afgebroken fhikken, dat doodlijk affcheid, welk hem, misfdlÏen, zo hard viel als de dood zet·
ve, cie Man en Vrollw, Zoon en Moeder zou van een fcheiden, tot dat de Opfianding uit de dooden hen in 'r Eeuwig
leeven , 't welk hij vol hoop verwagtte, weder zou vereent.
gen. Hier !cheenen de l".:lrten te breeken door onderlillge
rouwe; herroepende zich de doodsbenaauwde Weduwe, in

.$
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dat akelig oogenblilé, de:! dood van haaren afgeleefden Echt"
genoot, dien zij insgelijks op 't Schavot verlooren nadt. D'~
Heer VAN OROENEVELD, door de droefh€'id zijner Egade be
woogen , zeid.: tot haar: Mijn hart, 'WIJt eetl ,)edroefde Wed
duwe !/Jult gij zijn! Op dat teggen weck haare droefheid
voor een cnverkhrokkell moed, d:e dus ,en mailde U:lber(le ~
:Mijn lief, voor al', geleeden '\Ie/driet, doe mij die eer en
fier! als een Edel,non. In 't over!g~ van 't geff'ïek poogden
ze hem den laatfien J1efJepligt te bewijzen; en i10e Zeer dd
droefheid haar beklemde, de gç:;egenheU hadt evenwel kragts
genoeg om: iets VOOlt te bre!;gi:n; dat tot zJjnf.'!1 troost en
verllerking kon diellen. 1',Jaar emdelijk deedt haar de Cipier
vertrekken, zeggende dat de gevangene moest flaapen. Zij
moesten dan, dewijl 'c niet anders zÎ:n kon, hem Gade heveelen, gingen ichre:ende heen, en relsden 's morgens vroeg
na Delft. om in die droevige gelt'genheid te verder van dehand te zijn; doch de fm3rt van h~ate zwaarl!',heden droe~eti
ze mede. Ten zdfden tijde wierde VAN DU door zijne
:bochter. zijne Huis\lfUUWe zieklijk zij!1de en zich te zwak
bevindende om hem het laatûe vaarwd tfi: zeggen i- in de Ge,;
vallgenisfe bezo~t. Hij to.mdè Zich ze('r kloeIUJ1oedi~ en wel
ier dood bereij; ook, g,;f h,j een g(!def'kwsardig teken vad
een Christlljk gemoed. te ei.:llcmaal van wraaklust ledig; zeggende hj tot zijtJe D'Jchter: " 'E Is mij gezegd dat VAN
t. TOL", ,deeze was een geweezen Sekletaris van lh.Zilt-Nwoude, ten wiers huize V.<\N DYK, geduurende zijne vlllgt, zien
eenig~ll tiid verfcholen hadtj ,. wii verraaden heeft; maar
" zeg hem d~t ih: 't uite geloo\'e: en indiE'n 'e waar zit. dat
" ik 'e hem vergeeve, en dat ik liever fl:erven wH dál1 dàt
,. hem doen." En, in de daa.:!, VAN TOL lag onder een ge..
grond vcr!r.neclen dat hij iets van den wele!:i hadt geweeten.
Ook ontkende hij 't naderhand det, loen hem. door iemand!f
welile des eenigen argwaan hadt. zulk~ wierdt te kennen gegeeven; nmr zeide alleenlijk; 't i, ZJ breed niet. Aan d5
r,mouwheid van VAN DYK zou hij dan z!Jn leeve!1 zi1!1 verfchuldigd. Men heefe opgemerkt. dat hij zeden tot zijnetJ
~ood we gekwijnd heefc.
Q
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Als nU de negentintwimigfl:e dag van Maart begon lI'l1n UI
lichten, lier men twee Kompagnien Soldaaten van Delft in
den Hage koomen, die nevens de Lijfwagt van Prins MAU·
lUTS. omtrent het Schavot en 't Hof, in volle wapens ge.
plaatst wierden. Omtrent teil tien uurefl VOOl' den middag,
bragt men de Gevangenen: na 't Hof. om hun 't vonnis deg
doods voor te leezen , en van daar na de Geregtsplaats te
leiden. De Heer VAN GROENEVELD ging los en ongebonden,
ten vollen gekleed, met den hoed op 't hoofd, den mantel
aan, 't rapier op zijde, welke genade hem, wil men, op
voorbede zijner Moeder en Huisvrouw, door den Prins bewee zen was. Onder 't gaan. toonde hij groote kloemoedig.
heid; en ziende op de Kamers van 't Hof veel lieden van
aanziea voor de Glazen leggen, die na hem zagen, en waar
onder hij vermoedde dat Prins l\iAURITS was, groette hij hen
met het ontdekken van zijn hoofd en het buigen van zijn
lichaam, eerbiediglijk; gelijk hij ook zijnen bekenden, die hij
onder de aanfCMuwers zag. met groeten, het lantfle vaarwel
zeide. Onder 'e leezen van 'e vonnis behieldt hij den zelfden
moed. Nal- 't leezen antwoordde VAN DYK op de vraag, of
hij niet alles, 't geen in het vonnis gefield WilS door hem
beleeden te zijn, bekend badt. " Jaa, dat alles, en nog
" meer daar toe) 't welk ik verzoeke dat men 'er ook in
~, fielle, en een ieder voorleeze." Maar men brak dar gefprek
af, en bragt hem en XORENWINDER me~ der haast na de Gevangenpoort te rug; (erwijl de Heer VAN GROENEVELD , in
het gewaad en de houding, firaks befchreeven, rustig ter dood
ging. Op 't Schavot aan den Vijverberg koomende, kon me!!
de nllffminfie verflaauwdheid in hem niet bemerken. maar hU
c1e",d. alles met eeoe bedaarde vaardigheid. Hij zelve leid2,
zijn Mamel en R.apier af, nam zijn hoed van 't hoofJ ea
{meet dien zijnen Kamerdienaar toe; deedt zijn kraag en ponjetten af, die hij ter sarde wierp, ontknoopte zijn Wambuis,
voorts zijn bovenlijf. zonder dat hem de Scherpregter aanraakte; en zich veivolgens , met behulp van zijnen Kamerdienaar, o\1tklepd hebbende, ging hij na 't Zand; niets anders tot
den Volke fpreekende. dan deeze weinige woorden: " Wraak~
IJ iierigheid en kwaade raad hebben mij hier
gebragt.

toe
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.. Her, ik iemand misdaan. ik bid om Christus wille vergeeft
,. het mij." Zijn Gebed zullende doen I knielde hij, niet na de
Plaats, gelijk gemeenlijk geCchiedt, maar na de Kneuterdijk ,
ziende na zijns Vaders huis. Toen zette hij een rood fluweelen Mutsje op 't hoofd; en hetzelve voor de oogen trekkende. hoor.de men hem deeze woorden zeggen: 8 God, Wilt
Man hen ik Keweest, en 'Wat hen ile nu! Waar op hij, zijne
handen zamenfiaande, nog voegde, Patientie! en naauwfijks
was 'er dit woord uit, of de Scherpregter van Haarlem
110eg hem, met den eer!l:en Dag, het hoofd van 'c lichaam.
Zijn Dienaar be!l:elpte het bloed met Zand. bedekte het li.
cbaam met zijn Mantel, en trok het aan de eene zijde van
het Schavot. Daar naa haalde de Geweldige, met zijne Dienaars te paard, KORENWINDER , wet vast gebonden, van de
Gevangenpoort. Zo baast kwam hij niet op 'c Schavot. of
hij zag, met treurige oogen, na het lichaam des Heeren VAN
GROENEVELD. Toen keerde hij zich na hec Volk, 't welk hij
dus aanfjmlok:: " Met regt zegt de Apostel PAULUS, die (laat
" zie toe dat hij niet valle; en de heilige HIOB heeft ook:
" met reden gezegd, dat de memclt de ongeregtigheden op~
" zuipt als de aarde het water. Beide deeze fpreuken heb ik
" aan mij zelve bevonden waaragtig te zijn. Maar daar voor
" ontvang ik mijn regt. Bidt dan, beminde burgers, den
" Almagtigen God dat hij mij mijne zonden vergeeve. El!
" heb ik u misdaan, vergeeft mij dat van gelijken." Eenigen
der om!1:anders riepen: J4, ja; en men hoorde hem verder
zeggen: " Indien gij mij ook ergens in hebt misdaan, dat
" vergeef ik u van harten. Helpt een Christlijk gebed voor
" mij doen. Hier mede begeeve ik mij tot God." Daar op
knielende, en God om genade hebbende aangeroepen, wierdt
bij, door den Scherpregter van Dordrecht, geblind en onthoofd. Naa KORENWINDERS dood, bragt de Geweldige met
zijn gevolg VAN DYK, niel alleen gebonden, maar ook aan
een Dienaar vastgenooten (als kennende zijne kloekhartigheid).
Op het Schavot gekoomen, wierden vier van de Pi!l:oolen,
die hij tot den aanflag hadt uitgedeeld, op een Blok in fiukken geflagen. Toen gaf hij zijn berouw den omf1:anderen met
~eue woorden te kClooen: " Ik heb tegen God, het VaderI ii i i ii 3
lar. rl p
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land, en zijne Excellemie den Fri!H VA~ Of:.\NJe zW!larljj~
misdaan, en 'e IS mij ven hart~n leed. Daarom bid ik èat
men 't mij vergeeve. Ik vergee"e ook alle menCchen 't
geen zij tegen mij misdeedeo. Ook btddc ik u, goede
Gemeente, blijft toch in vrede en liefde met malkandercn
eendragtehjk om den a!gemeenen vijand. den Koning van
,. Sptl1ife. tegen te flaalJ, Wagt u voor verderen twist.'1
Eindelijk knîe!rle hij voor 't Zand, en verwagtte, naa dat hij
zijn Gebl~d tot God h::dt gedaan, den Dag van 't zwaard,
hem door tien Scherpregter van Haarlem toegebragt • die 't
hoofd van 't lichaam [chd:lde. De lichaamen van KORI'.NWm:PER en VAN DY«. wi"rdel1 toen, op een Slagtbank, door de
Scherpregters , met H:lkm ;~fen, gevierelJdeeld, de Ingewanden
in <,en kuil hij 't SclJavot, de Groene Zooden , begraaveIl ,
er; de vierelldeelen op een Wag~n geworpen, en aan de vier
hoeken var. den H'liJe, aan hal Je Galg:!n, tt:n fpicgel van anpt<ît'O opgel1angcl', .'0 de twee hoofden, bij die van den
Schrijnwerker e,! Nhrroozel', te voor en gedood, op {baken
;en tOon gefreld. Maar het lijk des Heercn VAN GRqENEVEr.n
Wierde in l:'rO Zwart kleed gewonden, en door vier StaatenbOden ~èn zimen huize gedraagen; gevolgd van zijnen Dienaar, dIe ûjl'S Hceren kJeederen, mantel, hoed, en 't geen
fuj verder had( afgele\r'l, naadroeg. Men bragt hem den volgende/- nacht in de HofkapelIe, in '[ Graf van zijnen Vader.
~onóer merkelijk gevolg, ter Aarde.
Niemand van alle de
geenen, die om den aantlag op 's Prio[en leeven 1l:ratfl! leeden •
'Wlerdt mef'r brklaagd dan de Heer vaN t)i~OENEVELD, als die
çle min1l:e [chuld hadt, en, (Om zijne goedaanigbeid, bij eenen
~eder bemÎl'd en wel gCZJell was. Ook verhna!t men, d!lt
PrÎns MAIJRITS en anderen zouden gezegd hebben ~ wel Ie
wenfchen, da~ mèn zilnen Broeder, d..!n Heer VAN STOVTEN~
:jlUR.G, dIe altijd meer badt in '~ oog geloopen, in zijqe
,.
"
"
,.
"
"

fla:us hadt

gel!.fe\!gelJ.

Naa deeze rechtspleeging , zalen de overige gevangenen
~og eenigen tijd in hei!.lenis[e, doch ontvingen insgelijk~?
~~rlang, hunne welverdiende ftrafl'en, zo als wij op het Art,
_"ATlUS , verhaald hebblID,
Zie lIRANDT en WAGENAAR.
STOUTENRURG.

'STRAAT. (PIETER)

'STRAAT.

STRAAT, (PIETER) verdient, bij de Nederlandfche naakoo.
melingfchap, in gezegende naagedagtcn's bewaard te worden.
als zijnde hij, nevens eenen'WpIETRR VAN DER DE:U'RE, geweest
.de uitvinder van de thans gebruikIijke wijze, om 's L:mds
Dijken en Zeeweeringen te befehermen tegen een zeer fehadelijke ongedierte, 't welk, zonder gepaste maatregelen en
behoedmiddelen daar tegen, den Lande, zo niet zijnen onder·
gang, althans de deerlijkfie rampen konde berokkend hebben.
Van een merkwllllrdig voorval in 's Lands Gefchiedenisfen zul.
Ien wij verflag doen, indien wij de aanleiding tot 's Mans
,uitvindinge melden.
Sints het verwijden van 's Lands Zeegaten'J en d~n dllar uit
volgenden meerderen aandrang van water in de Zuiderzee 9
moest men op middelen bedagt zijn ter beveiliginge der Dijken, die, door hooge vloeden, dikmaals met uitfpoeling of
doorbraak gedreigd wierden. In den Zomer des Jaars 1.1-66
kwam men hier omtrent tot een bepaald be{luit. Op de gevaarlijklle p!aatzen, en die voor het aanfpoelende Zeewater
onmiddeliJk bloot IJgen, wierdt men te raade, aan den voet
des Buitendijks cene rije paaien in den grond te flaan, en
dezelve door middel van gordingen, langs heenen. door middel van ij zeren bouten, aan de paaien verbonden,.. te llevigen.
Deeze rijen pa:1len maes:en dienen om de eerrtc kragt van
het water te breek en , en alzo den Dijk voor de fierke aanklotzingen te behoeden. Bijkans drie Eeuwen bleef dit middel in gebruik, tot dat men na een ander middel moest uit~
zien, ter gelegenheid dat men een fchadelijk ongedierte in
het paalwerk ontdekte, welk het hout van binnen uithoolde:
zo dat het paalwerk, van aUe kragt ontbloot, bij den minften
nag van water. om verre viel, en de Dijken bloot Het. Het
kwaad wierdt 't eerst ontdekt, in den herfg.r; des Jaars l7 30 ~
in het paalwerk van den Westlmppelfchen Dijk, op het
Zeeuwfche Eiland IFalcheren; vervolgens ook aan den Westfriefche Dijk bij Metlenblik, als mede aan de Friefche Kusten. De paaIen, een groot getal van welke bij den grond
was afgebroken, vondt men doorboord van een wecken !lijmerigen worm, die een harden fchelpagtigen kop had!, uit
~\\'ee zaagswijze gevormde deelen be!1:aande; met dit. wapentuig
Xii ii i i 4
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konde het in zich zelf weeke diertje eenen weg ballnen to~
binnen in het zwaarfie hout. de harde Ekenpaaien lliet uitgezonderd. Ter wederzijde van den wecken [laart hadt de
Worm twee fchelpagtlge SchMren, die veelal buiten het hout
uitflaken; zil dienden ter he[cherminge van den Staart, door
welken het Diertje adem haalde. Het Vaderland des zeldaaa.
men en nog meest onbekenden Worms zogt men in de Oos~·
of Westïndien, of ook wel veel nader bij, in de Noordzee,
V~n W:lar men meende dat zij herwaarts gebragt waren in de
fcht-pen, aan welke men dezelve reeds vroeger hadt ontdekt.
lIt't gevaar, welk hier van den Lande dreigda, deedt arakI:
v\::rlèbeiden kundige lieden qlln ver\1uft fcherpell op het verzinnen van middelen tef behoedinge. Aan het Ontwerp, door
ST1:A4T en VAN D~R DEUR. ingeleverd. wierdt de voorrang
geg<.:cven. Het beil:ondt, hoofdzaakelijk • in het wegneemen
clH pa~[en) ef! het le?gen van eene fchuine glooijinge van
Kei- ~n Klipfteellcll, buitenwaarts tegen den dijlr. Naderhand
maakten zij nog eerJlgll verbe,eringen in hun Omwerp, be·
flallllc!e ~ IOzonderheid, in het leggen van Wieren tegen dell
~\lk, welke zij met paalwerk dceden fchooren, van 't weIlt
tij v~rvolgens, tot op dep grond der Zee, eene glooijing
V;JII freenen aeeden leggen. Dus fneeden zij aan het geworm,·
te den weg af na het paalwerk, en befpaarden merkelijke
ko~[ei1, dewijl men dus minder neenen noodig hadt. Kllndigll
liellen ;ijn van oordeel, dat de Zee worm , die, hij zijne ee~
Re verfcnijning, als eene tuchtroede des Almagtigen over Nej:!!!rland befchouwd wierd~, tot cenen zegen voor de Land.
~naten heeft gediend, dewijl dezelve aanleidil1g gaf tot het
uitdenken van een middel tef meerdere en betere verzekeri1\.
~(j van het Land, dan men ooit g!!kend had f•

Zie J.

WAGENAhR,

J7Brkrl. Hij/orfe.

STRALEN, eelt Steedtie. hoewel klein in zijnen QIlltrek I
ilogthans, in vroegere dagen, zeer frerlt; gelegen in het
Zuid er- of Opperdeel van Gelde, land, gemeenlijk het Roermondfehe Kwartier ,enaallld ~ tusfchen Yenlo en Ge/der, eg
nleI

STRAMMAN. (JAN)

S(

--~~---------------------.----~~----_.-------lijet verre van bet $reedrjc rVfJgt,ndonk. Het is eene doodf.:be plaats, en heeft in haare nabuurfchap weinige of geen()
J)orpetJ. MeermaaIen diende zij ten voorwerpe van vijandeliJke aanval!çn, en was nu in deeze, dan in geene handen.

Zie

HALMA.

gebooren te PJisfingen. in Zeelanrl,
HANS HANSZOON , Koopman en
roede woonagtig in die Stad. Op de lijst der Yeelvuldlge
meleggers op het leeven van Prillfe WILLEM: DEN I vinden wij
Qeezen HANS mede vermeld, en van 's mans bedrijf en einde
het volgende verhaal. Te gelijk met H/iNSZOON woonde te
Flisftngen zekere Fries, AUKEMA genaamd. In de maand
Maart des Jaars 1583 vervoegde zich deeze bij mijne Heeren
Van het Geregt der gemelde Stad Plisfingen, bij mondelij~e
aanklagte zUnen Stadgenoot HANSZOON bedraagende , uit den;z:elven verflaan tct hebben, hoe hij, tegen Prins WH,LEM e~Jl
bijzonderen haat hebbende opgevat, een be !luit hadt geaamen, om zijne Doorluchtigheid, op de eene of andere wijze. van 't leeven te berooven. AUKEM/i vergenoegde zich
niet met deez;e algemeene aankIagte, maar, om dezelve te
meer geloof te doen vinden. voegde hij 'er nevens de op,?;a Ve
van ver[cheiden ontwerpen, door IdANSZOON ge[mced. om het
ftuk te volvoeren. De hoofdzaa~ kwam hier op neder.
" Dat IlANSZOON in een Kelder, onder bet Scadshuis, te
.. Flisjingen, in 'e welk de Prins, als hij te Vlisftngen was,
.. p,lagt w herbergen, etlijke tonnen buskruid dagt te zetten.
I' met oogmerk Qm dezelve :Jall te fteeken. terwijl zijne Doorn luçhtigheid den II1aaltijd deedt; of in de Kerk~ omtren.t
~, 's PrinCen gef1oelte, eene Mijn te gruven, en eenen voor,. raad kruids, daar in verborgen, bij voegzaame gelegenheid,
,. qoor e~n loopend vuur in brand te fteeken; of in een
I' huis, ftaande tegenover de FranCche Kerk tlt Middelburg,
" en bij HANS ZOON voordagtelijk gehuurd, drie of vierhon" derd gelaadellc Muskuitten te verbergen, om dezelve op
" dIm Prins en zijn iczelCchap, in het voorbijgaan, te lo~.
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was de Zoon van zekeren
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" feil; of eindelijk, indien geen van deeze drie middelCll1
" hem gelukte, met eigen hand, wanneer daar toe de gele,. genheid zich zoede aanbieden. zijne Doorluchtigheid te
,. vermoorden, om vervolgens Flisftngen in 's vijands magt
" te leveren." Dus luide de bet.igting, door AUKEMA geda-an, en door geene andere gemOgen bekragtigd. HhNSZOON.
op deezen grondflag in verzekering genomen. ~ vervolgens
ondervraagd zijnde ~ ontkende alles. Men dreigde bern vergeefs met den Pijnbank; doch als men hem met 'er daad ter
fcherpe proeve brllgt, deedt hij belijdenis van zijn opzet,
en met den Spaanfchen Gezant in Frankrijk daar over gehan.
deld te hebben. Thans velde het Geregt een Vonnis, in gevolge van welk HANSZOON onthal~d. en zijn hoofd, op de
Veste der Stad, op een fiaak geplaatst wierdt. JAN STRAMMAN , de Zoon des omhalsden, boven genoemd, onthieldt
zich ten zelfden tijde in [talie. DerwaartS was de tijding
van zijns Vaders deerlijken uitgang niet overgewaaid, of hij,
zijnde forsch van inhorst, nam de reize aan na Vlisftngen.
rot geen ander oogmerk, dan om in het bloed des a:mklaagers zijns Vaders dood ce wreeken. Ter volvoeringe van
zijn heilloos beOuit vondt hij, welhaast, eene voegzaame gelegenheid. 't Was winter, en het wIlter digt bevroozen. toen
STRAl\IMAN, nu ce Fliifingen wedergekeerd, VJln tijd tot tijd
om en bij !Jet huis van AUKEMA waarde, om zijnen nag te
doen. Op zekeren avond den vrijen Fries ziende fraan in
het oF fluiten zijner deure, valt hij onverhoeds op hem aan,
en zijnen Dag zeker neemende , grieft hij hem met een Mes
dermaace, dat hij flraks zicltoogende nederviel. De moordeJi~ar neemt hier op llraks de vlogt over bet Ys der Stads
graft, ruimt voorts het Gewest, en begeeft zich wcder'Üm
11a ltcll.'e. Hier ontbieldt hij zich eenigen tijd te Vene/ie.
en deedt V~\1 daar moeite om van den begaanen mant1ag vergiffer.is te bekoomen, met belofw van op die voorwaarde
den Staat tegen den vijand te zullen dienen. Doch dit verzoek wierde hem afgef1agen. Sedert zworf STRAMMAN , een
geruimen tijd. van de eene plaats na de andere, tot dat bij,
ten langen laatlle, diellst nam op dil Oorlogfchepen der Ridderen van Dialta. Hier maakte hij zich, eerlang, fchuldig
aall
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eau het Rooken van cenen Opfiand; 't we;k hem den hilts
:rome. Zijn Vonnis hielclt in, om op eenen dwars plank bui~
ten boord te tban, aldaar doorfchooten en voorts den visfchen tot een prooi gcgeeven te worden. Zonder betoon van
eenige aandoeningen van vreeze of 'lan b11jken van berouw
getroostte hij zich deezen uitgang. Staande reeds op den
plank en de doodfchooten ieder oogenblilc verwagt.:nde, zeide
hij, kortswijlende • ill de andere waere ,d te zut/en verteT.
ten, wat huis in deeze de Ridders van /J1{~lla hielden.
Zodanigen uitgang hadt JAN STRI\MMI\N, " waardlgh" (fchnjft
de Dros[aart van Muiden) ,. geroemt om zijn onhezwt:eken
u hart en waardigh beklaaght om zijn reukeloosheit."

Zie

P. C. HOOFT,

Neder!. Hiflari.::n.

STRATHEM, een Dorp in Staats- Brabant, onder d~ Meierij
..,an 's Hettogenbo!ch. Het legt ten Zuid!:n van Ein-i/ll))'rn,
en onmiddelijk aan de Stad verbonden; wordende alle"n!;-k
door het Water de Damme! danr van afgelèheiden. 'Er (but
eene Kerk zonder Toren. in welke, egter, ni~t geprt!dikt
worde; de opgezeetenen gaan hunnen Open"aare G()dsdlenst
te EiI;dhoven waarneemen. Men telt in dit Dorp cnf.eveer
zestig Huizen. Onder deeze behoort een Heerenhuiii 0 lot
eene lustplaatst dienende, naar de hedendaagfche wiize, t:1;~t
twee vleugels, fraai gebouwd, en met uitgebreiJc plantaadjen
en lustige wandeldreeven, keurlijk voorzien. De Heerlijkheid
van Strathem behoort aan den Priore VAN ORANJE.
STREEFKERK • eene Ambagtsheerlijkheid en Dorp, in het
gedeelte van Zuidholland • de dJblas[.:rwaard g~heetcn. De
geheele uitgebreidheid wordt op veertienhonderd achtëntachtig
Morgens Landi begroot. Bij de laat(l:e optelling, in den Jure
1732, WilS het getal der Huizen, in het verloop eener Eeuwe, met drieënnegentig vermeerderd; zijnde, van honderdzes ,
tot honderdnegcnënnegentig aangegroeid. Het Dorp is tame·
li.k groot, en wel gebouwd. De Kerk heugt niet verder dan
de Spaanfche beroerten in de Nederlanden, in welke het
voor-
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--------------------------------------------voorgaande gewijde gefiigt wierdt afgebrand, om vervolgens
voor het tegenwoordige gelligt, zijnde eene Kruiskerk, plaats
te mnken. V.olgens eene aloude overlevering, zoude men,
tOl het nieuwe Kerkgebouw, veele fleenen gebruikt hebben
van het eertijds vermaarde en zeer groote Slot Schoonenbul'g,
't welk in het Ambagt van Nieuw .Leltker/Q1J(J pI~ge te flaan,
en aan de Heeren van de Lek toebehoorde.
5rREVELSHOEK, eene AUlbagtsheerlijkheid in de Zwijndrecht_
[che Wtlard, in het Kerkelijke vereenigd met Rijsoord, en
te gader met dezelve groot eweehonderdzesënveertig Morgens
Lands. De OpgezeetQlJen moeten hunnen Openbaaren Eer..
dienst te RIjsoord waarr.eemen. Bij Stnvelshoek is een groo.
re brllg over de Waal geOagen, voor den doortogt na Rot.
terdam.
STRTCI{, (JOHAN) Johnnszoon, is da eerfte, welken wij
als Sekletaris der Staaten van Utnent vermeld vinden, als
Vlln alle de drie Leden van St~at Commlsfie ontvangen hebbende, naa de verandering der Regeerioge bier re Lande.
Hij aanvaardde zijn Ampt op den twaalfden Januarij des Jaars
lS8z! en b~kleedde hetzelve rot in het einde des Jaars 1588,
:W~ :;;;.>c~ hij daar van afftand deedt, ren behoeve van den beo
Ja~:,d~;n GILLIS VAN LED!NBERG.
Het tegenwoordige nog
t.lof.;~t\dc Gtn~gt van sTRIeR, in het Sticht van Utrecht, is,
gtlij:t ons berigt wordr, van den Sekretaris van Staat af·
lWffi!tig.

STRmLAND, (WALTER ) Wij vermelden hier deezen Engel.
fehen Schildkt1a~p, om het aandeel, welk hij, eenige jaaren
v(;Ó,. het midden der jongstverloopene Eeuwe, hadt in de
Sc.mverrigt;IJGen hiar te Lande, welke ten dien tijde merke.
lljke h .. weef,;lngen veroorzaakten. Uit de Gefchiedenisfen is be.
k.,
hoe Koning KAREt. Dl!. I en het Parlement van Engelar;,) \ hans .overhoop lagen. Beiden zogeen hulp in Hollnntl.
Et' c:eidg [:lJ Lot midden Jes Jaars 1642 zondt het ParJe:,,,'r'l den Heer Wf1LTJl,R STRIKLAND na '50raavenhnge. In
'j;; blIgin van de maand Septe4j}ber verzogt hij openbaar gehoor.
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Op de Ilankanting van WILLIAM BOSWELL, 's Konings R.efiden;
în 's Hoge, wierde dit verzoek hem geweigerd, en hij alleen"
lijk geboord vilt eenige Gemagrigden der Algemeene Staaten.
Aan deeze vertoonde hij, hoofdzaakeIijk, 't dat de onlusten,
ti gereezen tusrchen den Koning en het Parlement, 'fan gelij..
" ken aut waren, als die, weleer, tUBfchen Spanjé en de
" Staaten • ontllaan waren: weshalven het Parlement zeer be-.
" geerig was om een naauw Verbond te nuiten met de Ver..
" éénigde Gewesten. Voorts klaagde hij, dat van hier, met
" kennis van den Prlnfe VAN ORANJE, Krijgsbeboeften gele-" verd waren aan den Koning: waar omtrent hij vervolgens
ft verzogt dat bet verbod, des wegen gedaan, beter naagekoo" men, en eene naauwkeurige onzijdigheid tusfche.. de ge" fchilvoerenrlen moge gehandhaafd worden." 't Liep aan tot
den eerilen November, eer STRIXLAND bier op eenig antwoord
bekwam. Het behelsde eene aanbieding der Algemeene Staa.
ten, ter bemiddelinge der gefchillen tusfchen den Koning ell
het Parlement, en van eene nadere opening omtrent een Ver..
bonrl met Groot - Brilonnie. naa dat de voorgaande eensiezindheid zou herlleid zijn. Op de k!agte, raakende het Ie:.
veren van Krijgsbehoefcen, wierde alleenlijk tot antwoord gegeeven, dat het onderCleunen van de eene of andere partii
met wapenen ujt deeze Landen, bij openbaare afkondiging.
was verbooden. Doch ~TRIKLAND, weeteude wat 'er in den
Lande omging, was geenzins voldaan met bet Verbod, aan
't welk hij meende, dat men geenzins de fierke band hiildc.
In zeker Vertoog, welk bij. t'eenigen dage, ter AIgemeeM
Staatsver~aderiDge, inleverde, viel hij klagtig, dat ondanks de
Afkondiging van hun Hoog Mogenden , Koning !(AllEL, vaD
hier, met Wapenen wierdt voorzien; zelf maakte bij geen8
zwaarigheid 'er nevens te voegen, dat zulks gefchiedde met
kennis van Prinfe FREDRIK IJENRIK. Zeer kwaalIJk , intusrchen.
wierdt hem deeze beïchuldiging genomen: zo dat zommige
Leden der Vergaderinge zijn gefchrift een Smaadfchrlft noemden, en den voorfiag deed en om hem deswegen in regten til
vervolgen. Diensvolgens ontboode men den Engelsman in cr.
Vertrekkamer , en vraagJe hem aldaar, of hij last badde YBn
het Engelfche Parlement, om dea Prins VAN ORANJE te befchul·
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{chu!digen? Hij antwoordde. daar toe last te hebben; doch
als men hem daar van bewijs vraagde, ontkende hij zijne ge-

houdenheid tot het verWonen van bijzondere blijken, behal.

ven zijne Gdoofsbrieven, op welke men hem omvangen en
gehoord hadt. Naderhand, egter, vertoonde hij een gelèhrift.
door tWee Klerken van het Parlement ondertekend. waar bij
hem bevolen wierde te klaagen, " dat twee fchepen, uit de
,. Duinkerkfche Vloot, onder Engdfche Konlngsvlaggel1j ge.
" zeild waren ~a E~;ge!and, met bijzondere toeJaating van
" den ,Prinfe VAN ORANJE." Gunt1iger gehoor, dan bij de
AJgemeene Staaten. voncit STRIKLAND bij die van Holland en
Zeeland; bij de eerstgenoemde hadt hij, nu en dan, gehoor 1
en wierdt hij zeer heufchelijk bejegend. VeelJigt zal de Engelsman. onder oogluiking de ez er meer genegene denkwijze i
het middel gevonden hebben, om in Holland eeuigen voorraad van Oorlog te verzamelen, en na Enge/tltJd aan het Parlement toe te fchikll:en.
De Heer STRIKLAND vertoefde, in zijne hoedanigheid, l'Il
'$ Hage tot aan het ramFzalig einde van Koning KAREL DEN J.
Niet lang daar naa keerde hij te rug na Engûa'Hd~ Vóór
zijn vertrek hadt hij gehoor verzogt bij de Algelheene Stàaten; doch dit was hem geweigerd, hoe zeer ook. door de
Staaten van Holland, op de inWilliging zi,ins vr::r loeks was
aangedrongen; 't welk, onder andere. dl! reden was, toen
vervolgens het EngeJrche Parlement over het g~drag dèl' VCféénigde Gewesten luidkeels klaagde. dat STRIKLAl';D trlkens
de zijde van Hoi/rtruJ hielde. en deszelfs Refen~en tragw~ te
verom[chuldigen. lil de maand Maart des Jaars r65 I k,,'erde
STRIKLAND te rug in 's Rag!'. Sim. den dw:l v.lU P;infe
lVILLE,M DEN II was de gedll:l~,te d~r Z:llHen derm32tc ver:mderd. dat hij, nevens zijnen Amptgenoot OUVIER s. JOHN , met
groote llaatelijkheid ingchaalJ, en in de grooce Vcr~aderjng.,
welke toenmaals zat, tot gehoor wkrJt toegt:)a::tc17. lIoo
gunfrig deeze behandellng. en a:mgcn:J~m voor de Gezanrm
ook zijn mogt, op het Arr. S. JOUN hében wij reeds vef'
haald. welke onaangellaamheden hUil van de zijJe van 11('[
Graauw, opgefrookt door anderen, bejeger.den. STRTKLAND,
r.evens den anderen, wierdt cerlan~ thuis olltboodcn, en ver'lol.

STROE, STRUDE, STRYEN. (fIet Land van)
'STRAAT.
volgens. gelijk bekend is, op zjjn verllag aan het Parlement.
door hetzelve de Veréénigde Gewi;!sten de Oorlog aangedaan.
STROE, een Dorp op het Eiland Wieringen, van geene
groo te uitgeftrektheid. Behalven de Hervormden, ontmOet
JIlen hier ook D()ollSgezinden, die, in vereeniging met dit>
van HiJpalitushoef, thans door éénen Leeraar bediend wor..
den.
STRUDE, waar van, misfchien, het overblijfzeI in het firaki
gemelde Dorp Stroe moet gezagt worden, was, eertijds.
een vrij aanzienlijk: Dorp, ten Oosten van het tegenwoordige
even vermelde Eiland Wieringen, voor dat hetzelve van hec
vaste land was afgefcheurd, en zijne tegenwoordige gedaante
hadt aangenomen. Volgens de Kaart van den Heere ALTING
lag het aan den Westkant van de rivier Ifo/a of de rfe!, zo
als dezelve, uit de Zuiderzee koolnt:nde, door het Land
firoomde, en zich, boven het Eiland Texel, in de Noordzee
ontlastte. Volgens een alouden Blaffen der Kerkelijke goederen vlln Utrecht, aan welke dit Strude al mede behoorde ~
zouden 'er ongeveer zeventig Hoeven of Uoerenwooninge~
gelegen hebben. Sints den verbaaz>'!nden aanwas van het binnenwater, de Zuiderzee, is Sirude, al voor lang, onder de
go!'ven begraaven.
Zie ALTING, Not. Germl1n. lnferinig.

SneYEN, ( Het Land va/l) gelegen in Zuidlzollnnd, !lrek",
kende, ten Oosten, langs de Kil, welke uit het IJ ollandsch
Diep na de Oude Maaze loopt, en ten luiden bngs het gemelJe Hollandsch Diep, Inde, in vroegere d2gen, eene geheel
andere gedaante, en m,:~kelijk grootl:f uitgebreidheid, eer nog
de bekende geduchte OverJ1rooming de Groote Zl1idhollandfehe Waard meestal onder water hadt gezet. Het voerde den
titel van Graaffchap, waar onder het Land van Zevenbergen.
Geertruidenberg, de Baronny van Breda en Bergen op dm
Zoom behoorden. Niet verre van Oosterhout, in de Baronnij
van Breda, ziit men nog eenige o verblijfzeIs van het HNi.
ie'
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Stdjen, de gewoonlijke verblijfplaats der Graaven van hec
Gewest. AI vroeg vinde men Strijen ondet den naam vall

Graaffchap vermeld. Volgens de aloude Kronijken zou xe ..
kere W!TGER, neef van de befaamde S. GEERTRÛID, 't eetst
de Landfireek, als zodanig, beheerd hebben, van den JaaCl~
664 tot in den Jaare 730' Sedert behieldt het den titel tot
omtrent den aanvang der Dertiende Eeuwe, wanneer het denzei ven fchijnt verlooren te hebben, ter gelegenheid een er verdeelinge, in de Landen van hetzelve voorgevallen. Strijen
kwam nu aan andere Gellagten, door huwelijksverbintenisren
der eigenaaren. Als den laat11:en van deeze vinden wij v~rmeld
Reer JAKOB VAN GAASBEEK , Heer VI11I Putten en Strijen.
lJeeze zonder kinderen overleeden zijnde ~ verviel het Dillrikt
aan de Graaflijkheid van Holland, en wierdt een afzonderlijk
Baljuwfchap, hoedanig het tot heden toe gebleeven is.
STRYEN, eene Heerlijkheid en Dorp, in het firaks gemelde
13aljuWlchap gelegen. De Heerlijkheid, beflaande uit verfeh ei.
den Polders. vinden wij, volgens zonlInigen , op ruim vierëndertig. of, volgens andere, en, misfchien, naanwkeurigcr
opgave, op ruim zesi!ndertighonderd Morgens LJ.mds begroot.
Van wegen de vrugtbaarheid des gronds, is het getal der
Huizen, van tijd tot tijd, vrij !ler k, te weeten • van
lweehonderdvierënzestig tot ruim driehonderdvijftig, toegenO'men. Het Dorp van dien naam, 't welk een weinig land.
waartS ten Noorden van het Hollandseh Diep legt, is vrij
groot en aanzienlijk, hebbende eene eigen Kerk, en eene be·
kwaame Ha ven voor de binnenlands vaaren'CIe Schep"n. Niet
'Verre Vlln daar, en aan den mond der lange Havell, ol1mid~
delijk aan het meer genoemde IIollandfche Diep, legt het
befaamde
STRYENSCHE SAS,

zijnde zo veel als de Sluis (hier en el'ders

-Sos genaamd) van Strijen; zij dient naamelijk om het bin~
nenwater der Polders door dezelve te ontlasten. Beh::lven

ten Gemeenelandshuis en een Komptoir van de Admlraliteie
op de Maaze. ter invorderiuge van de uitgaande en inkoo'
minde Regten • !laan 'er eenige Huizea van neetinge en verblijf,

STRYENSCHE SAS, STRYEN.

------
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blijf, voor zulke reizigers ~> welke, in groote getale., hier
lIan koomen en vertrekkep. Bekend, naamelijk, is het Yeeq
van hier op den Moerdijk en te rug, als den gewoonen overlOgt tusfehen Brabant en dit gedeelte van Ho/kmi. 'Hec
SI rtI tilde Sas is inzonderh.:id vermaard geworden in 's Land!
Gefchiedenisfen, z.ints de StaElhouder van Friesland, J0/fAN
WIJ:.LEM FRISO" op. den vetnienden julij des Jaars 17 Il, door
het omf1asl1' Viln \let Vaa· !Ui~, '[ welk hem van den jUoel'diJ1r.
overvoerde., hier zijn ongelukkig einde vondt,
STRYEN, (VAN) een deftig Hollandsch Gellagt, zeden bijkans driehonderd jllaren hier te Lande bekend, en, nllar hl:!t
fchijra, van Leiden afkom !lig. Als hoofd en Stamvader des
Gef13gts vinden wij vermeld,
JAN JANSZOON VAN STRYEN.
Hij moet nog voor het einde
der Vijfciende Eeuwe geboor<!n zijn. Immers vinden, wij aangetekend, dat bij in 't huwelijk tradt in den ja;<re 1516, met
eene MARIA VAN HEEMSKERK, Ji1ltsdogter, bij wel~l: hij yader wierdt Van
QUIRYN VAN STRYEN, Schepen en Thefaurier der Stad Leiden, welke geduurende het beleg dier Stsd door de, Span~
jaards overleedt. Zijl1e Echtgenoot was GEERTRUlD VAN HOGEd
VEEN, en hij bij haar Vader van,
1. ADRIAAN, die volgt.
2. Cat hm ina, en
3. Niko/aas, beiden jong gedorven.
Mr. ADi.l.IAAN VAN ETIlYEN was gebooren in den Jallre 1547.
en overleedt op den tienden December ses Jaars 1604,'- lJa~
laate!ld~, bij zijn Huisvronw MA!1~1\ VAN DF:.R MAST f RobIIregts
dogter , zes kinderen:
J. Geertrpid, getrouwd met Adriaf/..n van Boe1l.ek1'W.Iter, Schout en· Dijkgraaf van de WiJlemfl:ad, EdjnJlif[, Hl1 l t
ningen, enz:.
2. QUIRYtlT t die volgt.
3. Bet;trix., jong geflorven.
4· S?phi.l, getrouwd met· Pieter van der Wie!e, kiniet~
loos geUorvel1.
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5· Niltg/aas, wiens Echtgenoote was Elizabet van Gouds.
waart.

6. Maril1, gehuwd aan Daniel Suicker.
Mr. QUIRYN VAN STRYEN, Adriaansz, wierdt gebooren op
elen negenëmwintig!l:en November des Jaars 1575. en over.
kedt op den veertienden Maart des Jaars 1656. Voor de
eerlle maal tradt hij in het huwelijk, op den 'eerl1:en Decém.
ber des Jaars 1602, met MARIA VAN VEEN, dogter van Mr.
Simon van Veen, Raad en Advokaat Fiskaal van Holland, en
verwekte bij haar eenen Zoon,
KORNllLIS, die volgt.
Naa het overlijden zijner eer!l:e Huisvrouwe , bertrouwde
hij, op den zeventienden Januarij des Jaars 1610, met ALlO".
VAN MOERKERKEN , bij welke hij Vader wierdt van de vol.
gende twaalf kinderen:
'
I. ADRIAAN , die volgt.
z. Maria, getrouwd met Ja"(jb van der D'Jast, wel.
ken zij acht kinderen baarde.
3. Andries , Sekretaris van ûen Hove van Holland, ongehuwd overleeden.
4. JAKOB, die volgt.
S. WIJ.tEM, volgt insgelijks.
6. /lefgie, jong ge!l:orven.
7. Geertruid.
S. E/izabetlz.
9. Fraflço;s.
10. Johan.
11. Kornelis.
12. Simon. De zes laatstgenoemden zijn ongehuwd over..
Jeeden.
Mr. KORNELIS VAN STRYEN, boven genoemd, gebooren den
zevenden December des Jaars 1604, en overleedetl den vijf.
den September 1679. tradt, voor de eerfte maal, in 't huwe.
)ijk, te Haarlem, op den vierëmwintigften oaober des Jaars
1627, met ELIZABRTH VOGEL, en verwekte bij haar,
Elizabi!th, jong gefiorven.
Naa het overlijden zijner eerll:e Echtgenoote, hertrouwde
bij, op den tienden Julij des Jaars 1633, met ANNA VAN
IlI.R

STRYEN.
DER MAST,

(VM1)
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Hendlrs dogter , en wierdt bij dezelve Vader

Van
I. Elizabeth, naderhàód getrouwu 111 et lVIr. Pieltr
Schaap, Advokaat voor de Hoven van Ju!litie; welken zij

vijfden kinderen ter waereld bra::;t.
2. Qr!irijn, jong geflorven.
ADRIM~ VAr( STRYEN, reeds genoemd, gebooren den vijf..
den September des Jaars 161 r, en overleeden den tweeëntwintigften Maart des Jaars 1664, w~s Penfionaris der Slad
Haar.lem. en bij KORNELI/\ VAN DER MAST, met welke hij,
op den vijfdenden Januari] des Jaars 1634, in den echt trade,
Vader van de volgende kinderen:
J. QUIRYN j die volgt.
2.

Alidfl.

3. Hem·ik.

4. Frflnçoi[e, en
5. Fra"fois. alle vier jong ge!totvefi.
Op den eerften Oétober des Jaars 16471 tradt hij in Een
tweede huwelijk, met CATHARIN/\ KERKRING • 'en verwekte in
het zelve,
Kornel/a, die de Echtgenoote wierdt van den Heere
en Mr. Simon van Beautnont, Sekretuis van de Edele Gr.
Mogende Heeren Staaten van Holland en Westfriesland , welke
bij haar acht kindéren teelde.
Mr. QUJRYN V.~N STltYEN, Adriall11'zoon, gebooren den
zeventienden November des Jaars 163~" e'J ovedeeden dei)
tweeëntwintigllen Julij des Jaars 1668, was Schepen en Raad
der Stad Haarlem, en hadt bij zijne Huisvrouw ANNA FON·
TAINE de 'zes volgènde kinderen verwekt:
I. Anna Kornelia, getrouwd met Pie/er Ie Feburl' I
Sekretaris der Stad Haarlem, welken zij drie dogters baarde 1
allen jong gellorven.
:2. Alida COlharina, die de Ec1ltgenoote wietJ[ van
Mr. Arend de Rou, Burgemeestet en Rd~d der Stad ~Iaard
lem, Baljuw en Rentmeester van Bredctode, en bIj bem
Moeder van twee Zoonen, jong geftorven.
3. AdriQQN, jong overleeden.
Kkkkkkk
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4' FIIlI fuife Elizabe:h, getrouwd met haarell neef
ltTr. Phiitps Q]ûriJn "tm Bea:41110ht. Simonszoon • Raad en
Sc:"l<en der Stad Delft, en Sekretaris van DeJfld.nd, en bij
b"in Moeder van vier kinC:e~en.

5. /ldrirma 'johm1;J:l.
6. AJrtaa.'l. SCll~pen en Raad der Stad Haarlem. 00-

gèuwd overleeden.
Mr. JAKOB VAN STRYfN, Q'drijnszool1 , boven vermeld.
gr~(l ,ren I_kn zesëillwÎllligO:en Augustus des J:.ars 1616, en
ovcr:eedclI den nègen~iellden Julij des Jaars 1667. na de in 't
'huw~'Jijk, cJp den eenëndewg;ren December des Jaars 1658,.
tn~t MARGARETA TIlfERRY, en verwekte bij dezelve;
I. QurRlN, die volgt.
~.

:Jabb.

3. A!etta Maria, getrouwd met Mr. Ar/da(m Dl/ij.-efl I Z, Schepen van Amf!:erdam, e'1 naderhand. wegèns de
~,a j Enkhuizen, Afgevaardigde tcr Vergaderi!1ge van Hun
H'Dg Mogende de StaateJ"! Generaal der Veréépigde Nederlanden: uit dit huweJijk wierden, drie kï'ndcren gcb'Joren.
Mr. WILLEM V,\N STRYEN, !2!lÎrtjmzfloll, reeds vermeld,
geoooren den drieèlltwintigflen April dcs Jaar_s 161.9, en over-,
ke hen den achttienderi _l'Vlaij des Jaars 1670, was op dend· ieë,Jtwit tigl1en Maij des Jaars 1645. in den t'cht getreCdell
met MARIA VAN DER GEER, en bij haar Vader van
1. HUGO, en
z. QUIRYN, die beide volgen.
Mr. SIMOi'l GARLYN VAN STRYEN (*), gebooren den neETu.

den

t '")

lJier ofltmol'ten wij eent' gt1flping in de GrJ!.agtHjst,' De
aÜfiecl,[cll/lkdi7,g mçi de voorgamlde is hifr, afg,'bl'oken •
in zo vene althans, als wij de O/dels 'vtm deeun SIMON
nil't gonoemd ,'inden. ]I!JOl!t iemand aer nog leevtf,,}e Leden df'S aflr.:;;icl1ltil.:en G'jlagts ons n:T'zoek verhfJonn 0111
ilM,vltlltng Vtm dee'U gaa,f>i"Jge. als mede, 0111 het vervolg
de,. a[(ltpn111clingfll lot op den iCgel1wlwrrJlgm lijd! In
l'!?'1 A,m hmlL: zei , 't welk lvii :t;1J1:en genolJdzt../IJla ziJfi aan
fret 1{.7f1_JI te heg tm , ~nuden wij "tm de tOi'j{e2ondeflc het igto; pen getrouw gebnik maaker.
IPiJ lJ/!'/ienen onr
)an dee<;e gelegel1heiri tot ha doen van een gelijk verzoek.
n.;;.n at/en, die n'et eer.tge ~,adere opgal'e wegetlS hun1J#

jamillen 01iS ,rel ~Iulen gelieven

Ie

verieren.
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den Augustus des Jaars 163°, en ov.erleeden op den tw~nlf
den Maart, des Jaars 1670 , was, cp ~en zesden Del;embéf
des Jaars 1661, {;etrouwd met CATHARINA EVERSWYN, en bIj
baar Vader ge.vàrden van
J. Mafia, gehuwd aau Heu;lI ik Jllui/man, welken zij
vier dogters baarde.
!l. Q.tirijn, en
3• •1/iJa. beiden jong ge1torven.
4. QUIRYN, die v~lgc.
Mr. QUIRYN VAN STaYEN • J4!rnhSMfJn. gebooren den zevenden Julij de~ Ja~rs 161'0. en geHurven den :lchtëntwintig_
ften Julij des ].lars I7:? 4, was R~lId der Srad Amfierdam, zat
in Schepensbank In de Jasren 1692, 1702, 17°3, 17°5 e!1
1706 als Voorzittend Lid, en bdl.!ee.lde, in de Janren 1709
en 1710 de BurgemeeHer"ij1<e waardibheid. In den .l:lJre
1695, op den dcrtienàen November, t!adt hij in 't hllw,ehjk
met KORNELIA VAN BA~lBEEK. bij welke hij twee' Zoon,,"
nnlid:
J. N1K')CAAS, Sekretaris der ~tad Amll.rèam. gehoor'!n
den achlllcn Oétober des J3:1rs 17°0, en getrou wd, d.. n zeventienden MJart des Jaars 17!7, met SARA MARIA WlTZr.N,
in welk huweltjk kin,leren verwci{t zijn.
z. JAKOB, gebooren den viifd. nden Maart des Jnars T706 •
was Kapitc:m van eene Kompagnie Voetvolk ten (lie:l,lle declzllr Landen, en tradt, op den twaalfden Julij dLs Jaars 172'5,
in 't huwelijk met GEERTRUID ULAAU, bij welke hij kmètren
verwekte.
Mr. p.Kon VAN STRYEN, ja""bs~oon. broeder van flr~b
gemelden QUIRYN. wierde gebooren den zesden Maart ètS
Jaars 1663. en overlel.odt den achtëlltwintigllell FebrU:1Tlj d:s
Jaars J ';'29. Eerst bekleedde hij den pest van Sekretaris der
Stad 4mfl:erdam, en zat vervolgers in bet gellot'lte van Scl,epenen, in de J'laren 1701, 1707 en 170S als pr$(j(teerend,>.
Tweemaaien is hij getrouwd geweest: eerst met HENRILTTf!.
l'OPTA, Weduw wijlen 'den Heere Gerard Bors van Waveren ,
Sekretaris der Stad Am!1:erdam, bij welke hij eenen Zoon
verwekte,
Niko/aas, jong getlorven.
Kkkkkkk;)
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Zijne tweede Echtgenoote was Hes/er Rogge, die overleedt.
zonder hem kinderen gebaard te hebben.
Mr. HUGO VAN STkYEN. IPtllnmz on. gebooren den zeventienden April des Jaars 1646, en overleed!'n den etlr!1eu
Augustus 1710, was Burgemf'ester en Raad der Stad Gouda.
Op den tweeëntwintig!1:en April des .laars 1670 tradt hij in 't
huwelijk met Jonkvrouwe JOHANNA MARIA DE RA ET, dng, er
van Mr. Gualterus de Raet, R!dder, Baronnet , Raad OrdilJaris in den Hove van Holland. Zeeland en Friesland, en ver.
wekte bH haar de volgende kinderen:
1. Wil/em.
2. Elizabeth, beide jong ge!l:0rven.
3. Kornl'Iia, getrouwd met Mr. Davltl de Wildt. Se.
kretar;~ Vlm het Edel Mogende Kollegie ter Admiraliteit te
Amllerdam.
4. i/lar/a ff/i/lemira, jong ge(lorven.
Mr. QU!RYN VAN STRYEN, broeder der naastvoorgaanden,
geboor..n den eenëntwintigUen Jalluarij des Jaars 1648, en
overleeden den viC'rëntwintig!l:en Oétober des Jaars J 719,
was ecrfl:e p~:l:fideerende Raad en Stadhouder van de Lcenen
in den Souvcrdnen Raad en Leenhof van Brabant en Land
van Overmaaze. Bij KOP NELIA ELJZABETH DE RA ET , dogter
des bovengenoemden R~lIdsheeren, en alzo eene Zuster van
zijns broeders Echtgenoote, verwekte hij vier kinderen:
1. Elizab('t1, jong getrorvell.
2. Ma' ja E ïzaboh, gehuwd aan den hoogedelen wel.
gebo0renen Heer~ PHILIP JAKOB VAN BORSSELE VAN DER 1I00.
GE, Heere van Voorhome , Extraordinaris Envoijé van wej;e n de St~aten Gtlleraal der Veré~nigde Nederlanden aan het
Hof van Gr'lot· Britacnie, Gewoonlijken Afgevaardigde van
wpgen~ de Prvvincie Zeeland in de Vergadering van Hun
HJog lVIogende , enz.
3. Mr. WILLEM V.~N STRYEN, Schepen der Stad Gouda,
gebooren des ze~tienden Maij des Jaars 1687, en op den
derden September des Jaars 1715 getrouwd met Vrouwe
llLIIR~ MARIA SLlCflER, dochter van Jan Slicher, Raad en BnrgemeeHer, der Srad Delft, Ontvanger - Generaal der Kerkelijke
goederen vàn Holland, en Bewindhebber van de Omtindi[che
lV!aatfchappij, bij welke hij zes kinderen heeft verwekt.
a. Wig-
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a. Wigóold.
b. KorneHa Maria.
c. Q!llrijn.
d. Agat.ha Pltilippintl.
e. johanna Eizzabeth.
f. Joon Hugo.
4. Alida Korne/ia, getrouwd met Franco "on tie,. Gou.
J. U. 1.. Raadsheer in den Souvereinen Raad en Leenhove
van Brabant en Lande van Overmaaze, en Landdrost van
Delfiand; uit welk huwelijk zes kinderen gebooren zijn.
a. Addaan.
b. Kornelia Elizabeth.
c. Marta.
d. Mat;a Du/cia.
e. Philip Jacob.
f. Anna.
Mr. QUIRYN VAN STRYRN, 8;11I0n Ga,./ijnszoon, boven genoemd, gebooren den dertienden April des Jaars 1668, overleedt op den elfden September des Jaars 1714' Hij was Sekretaris der Stad Haarlem, en verwekte bij ISABELLA GE"
V IIERDS, welke hij, op den vijfden December des Jaars 1696 J
ter vrouwe nam, acht kinderen.
J. Catha,.ina.
2. Steven, jong ge!l:orven.
3. SIMON GARLYN VAN STRTEN, Schepen en Raad der Sta'
Haarlem.
4. Korne/ia.
5. Catharina, jong ge!l:orven.
6. Ma,.ia.
7. Ilabella, en
8. Steven, jong ge!l:orven.
STRYENE, weleer een riviertje, in de Grdote Zuidholland·
fche Waard, 't welk, vóór de zeer geduchte Over!l:rooming
van den Jaare 1421, Holland en Brabant plagt van een ta
fcheiden. Het Land, of Graaffchap Strijen, boven vermeld,
heeft daar van zijnen naam ontleend.
Zie B. v. LEEUWEN, Ba/avin IJ/ufo,..
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De legging deezes alouden Dorps wordt
zelven genoegzaam aangeweezen, te weeten •
~a!' ";,,11 L.lu ',; van het ltraks vermelde riviertje St, iiel1e. De
STny!!NMOI\DI!..

door' <,~

'~1rm

;;:e,'.le ramp, welke dit deedt vedwijnen, heeft ook het Dorp
011 .. ",

de wateren begraavell.
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leders gezegd)

WilS

een

beroel11:i Neder!andsen Schilder; aangaande welken, egrer,
g .... ne verdere biizond!'rheden' bekenr! zijn, dan dat hij om.lr<:nt .het midden der j,m;:<t"·'00pene Eeuwe leefde, en tef
vcrfi. rj'lf!e van hat Arnft r.\, ... i'; 5t~d~huis zijn Kunstpl'nfeel
O

geVziga net fr. Htt ~cho(.. 't.. "fluk in de Asfurantj~kdmer t
v.'roef; 'ende THE~EUS, die, lJ~a .~ verllaan 'het menschpaerd,
den kluw\!n, welkt: hem uit den doolhof van MINOS gehulpen heeft, aan AR[1'.DNE te rug geeft, wierdt, in den Jaare
JÓ57, door hem g\!fchilderd.
STRYP, een Dorp inde Meierij van 'sHertogenhMch. on.
der het Kwart ier ~an K<cmpe!anrl~, in de nabuurfchap van
Eindhwen. Omtrent veert~ig jaaren ge!eL'den, telde men hiel'
honderdeenënzeventig Huiz"",. De Hervormde' Kerk is een
luchti~ Krllisgebouw. uit hè't midden van wit:I1S dak een Torent)U zich niet ougevamg verheft.
l0 wel hier, als in het
nabuurig Dorp ~trathem. wordt de predil.rlicl1st dOOF den
J.. ct>I'~ar' van Ei.,dlzoven waargt:!,omt>n.. De We~verij en 'Linnenhandel is de 'tOOfdneerieg der Dorpelingen. Als eelle bijzonderheid I/ind( f.. en aangetekend, dat na of door .'ItrUp genoegzaam geene heirbaan of 'gru,,}tc weg loopt. In tilden van
Oudog is deeze eenzaa'ne J"gging v:m mer:;elill.en dhmsi, als
~ijnde het1.eJve hier donr, aan het bèzoek van vijandelijke
benden, minder dan andere Dl"rpen bloorgefteld. De Heer.
Wkheid van ':itrijp bt.hoort aan den Prinfe VAN ORANJt<:.
STUVFN, {~llJ;NST) oek w,;l ~TEUVEN genaamd, een Kunstfchi:;Je., gebor.ren te H,.,,).bu ~ g. dochl die, ajin het einde der
nnit,'n9l'l!,n~!lde Eeul,r,Ie" zich te /}11'(lerdam onthieldt, .om
~n l,~t de v ',"rthrengzels -van zijn penCeel ijCl1 kost-te win~~!l! Voor " oVt:r~ie~ famjne bjj een perfuon geweest te zi:n,
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wien de hand beter tot de behandeling van het p-=nf<!el di<:n.
de, dan bem het hoofd naar geregeldheid van wandel flondt.
Immers vindt men aangetekend dat hij meede handd~:!dig W?\.
:lan den Oproer, in den Jallre 1696, binnen AfrjLrtlti}}"
over. althans ter gelegenheid van eene Keure op r·, i,e\;faa_
ven vOQrgevallen. Onder andere wierde hij be[ch ,,; Jlgd, het
graauw te hebben aangefpoord tot het plol:o\!re'1 V"dl het hOi'
van den Burgemeester JAKOB BOREEL, fiaanue op de Hep,;,'·
graft bij de Leidfchefiraat. Daarenboven wIerdl, door tw,c
perfoonen, eene Verklaaring tegen hem ingebragt, volgens
welke STUVEN zelve, in de plondpring van het huis van den
Engeifchen Agent KERBY, de hand aan het werk zoude gdla.
geil hebben. Om 't een en ander voor Schepenen geroepen
zijnde, wierdt hij, bij handtas ting, ontflagen. mids belofte
doende, 't allen tijde te zullen verfchijnen, wanneer hij z"u·
de geroepen worden. ~iet zo gemaklijk raakte STUVEN vrij.
in het volgende jaar. WoordeR gekreegen hèbbende met eenen
zijner Leerlingen, mishandelde hij denzelven dermaate, dat
het gerugt veele nieuwsgierigen voor zijne wooning lokte,
zijnde op de B!oemgraft, en daar uit een gewddige opfcnu 1ding gebooren wierdt. Om den Kunstfchilder te vatte!], kwa..
men, eerlang, eenige Geregtsdienaars en Ratelwagten wefchie·
en. Door het fchermen met een en deegen en het werpen
met fteenen, wist bij, een tij d lang, dezelven af te wet'rel1.
Naa lang worftelen viel hij in hunne handen. Thans wierde
hij, bij Vonnis van Schepenen, verweezen tot eene opfluiting
in het Rasphuis, voor den tijd van zes jaaren. Zijne opnd
ting nam eenen aanvang op den tienden }ulij des Jaars 169".
doch duurde nu nog geene drie jaaren, vermids hij, aflIag
l>ekoomen hebbende, op den dertigfien April des Jaars 1;0 [ •
zijne vrijheid wederom bekwam. onder voorwaarde, nog.
thans, van de Stád te moeten ruimen. Doch hier aan voldeedt hij niet; hij bleef binnen de Stad, en verzwaarde decze ongehoorzaamheid met kwaliik fpreeken van de Wethou·
derfchap, welke hij, gelijk voorheen meer maaien , thans van
nieuws befchllidigde, dat zij, in den Jure 1696, onfchuldig
bloed hadt doen 'vergieten. Men nam hem dan wederom in
fefzekering, en bande hem andermaal in het Tugthuis, niet
Kk kk k k k 5
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STVL VAN DEN HOVE, STYL. (NIEUWE)

meer dan twaalf dagen, naa dl![ hij uit hetzelve omfiagen
waS. Thans zat hij 'er tot aan den derden Februarij des volgenden Jagrs 17°2, wannel'r hij zijne vrijheid wederom bekwam. Thans begaf hij zich met 'er woon, eerst na Haar_
lem, en vervolgens na RO'lerdtlm, alwaar hij zijne dagen
eindigde. Nu STUVEN in het Tugthuis zat, liet bij niet
af van de Kunstbehlndeling. In cen Vertrek, binnen de tweede Poort of Ingang van het gemelde huis, hangen twee kleine fruidlukjes, gedllurende eene zijDer opOuitingen door 4em
vervaardigd. In deeze fo:m van fchilder!1ukken fchijm hij
voornaamelijk te hebben uitgemnnt.

Zie

lJOVBRAIUN,

en J.

WAGENAAR ,

Be-

jèhrijl'lng pan Amf/et"dom.

STYL VAN DEN HOVE. Tot verfiand deczer uitdrukkinge,
welke, in de aloude gcdenkfillkken der Vaderl.màîche GefchiedenisCen, dikmaals voorkoornt, is het nit:t ondien!l:ig, hier
~an te merken, dat door dezelve wordt aangeduid de Jaartelling, van ouds gebruikelijk, volgens wellce het jaar met
Paasch, of met Goeden Vrijdag, zijnen aanvang nam." De
dagtekening der Brieven, ten GraafJijken Hove afgevaardigd.
was daar mede overeenkomfl:ig ingerii!,t. Door het niet in
agt neemen deezer gewoollte, zijn, meerrnaaien , in de bepallling der tijdfl:;ppen van gebeurtenisCen, groote onnaauwkeurigltedell ingefioopen.
STYL, (NIEUWE) ook wel de C,-ego,-illan[che Stijl, Ilaar
des zelfs uitvinder, Paus GREGORlUS DEN' XIII, aldus ge~:tamd. Het volgende berigt daar van, vemouwen wij, zal
den Leezer niet onaangenaam zijn. Op dat de Christenen niet
te gelijk en op ~énen dag met de Jooden het Paaschfeest
zouden vieren, hadt de Kelkvergadering van Nicea, gehouden in den Jaare 328, vastgefl:eld, dat het gemelde feest altoos zoude gevierd worden op den Zondag, die volgen zoude op den veertienden dag der Nieuwe Maane, welke naa de
Voorjaar. dag. eR nachtevening koomt. _Voor den dag deezer
dag.
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dag- en nachteveninge hadt men te houden den eenëntwintig!ien van Maart, op welken dezelve toenmaals viel. Voor zo
veel men, egtcr, (Oen en z.:<Iert de lengte van een iaar rekende op driehonderdvij[ënzestig dagen en zes uuren, welk.,
zes uuren, in de vier jaar en , een en geheelen dag uitmaaken I
welke men naa den vierëntwintig1len Februarij plagt in te lasfchcn; en vermids ~ intusfchen, de Zon elf minuten, na ge.
noeg, minder noodj,~ heef[. om weder te keeren tot het
zelfde pllllt, dan de tijd, op welken een Zonnejaar gerekt>nd
wordt: zo was hier uit ontftaan, dat, in het tijd verloop van
twaalfhonderrizeoëtlvijftig haren, dat is, tot in den Jaare 1584.
de Voorjaarsdng- en nachtevening. na genoe~, tien dagen
vroeger kwam, .dan (en tijde der Kerkvergaderinge, te wee.
ren, niet op den eer,ëncwimig!len, maar op den elfden van
1\1a1ft. Uit dit verCchil, tusrchen het Gemeene en tusfchen
het Zonnejaar, zag men zo veele verwarringen, vooral zulk
een verloop in de Feestdagen der Roomrche Kerke, te gemoete, dat, naa verloop van een zeer groot getal van Eeuwen, het Kersfeest I bij voorbeeld, in den Zomer zoude kunnen invallen. Hier bij kwam nog, dat de Landlieden, veelal
gewoon in 't zaaien en planten zich naar de vastftaande feest.
dagen te fchikken, zouden verlegen ftaan, indien dezelve in
andere maanden voorvielen. Om deeze en andere redenen
wierdt Paus GREGORIUS, in den gemelden jaare, te raade, ter
voorkoominge van foortgelijke ongelegenheden , eene dienftige
fchikking te beraamen, en beval dat het Jaar 1582 tien dagen
korter dan een geWOQn jaar zijn zoude, en dat, ten dien
einde, naa den Feestdag van den H. FRANCIS KUS , invallende
op den vierden Oaober, niet de '/lijfde, maar de vijftiende
van die maand zonde genoemd worden. Voor zo veel ~er_
evenwel, nog niets aan ontbreekt, dat het Zonnejaar geene
volle elf minuten korter is dan het gewoone of burgerlijke
j~ar, beval zijne Heiligheid, vervolgens, op dat diergelijk
een verloop in 'e vervolg zoude voorkoomen worden, dM
men, naa het Jaar 1600, de drie eerstvolgende honderdlle
ja::ren, te wellten , 17°0, 1800 en 19°0, voor geene zo gelIaamde Schrikkeljaaren zou hebben te rekenen, gelljk, naar
den Ouden Stijl, zpq hebben moeten gefchieden, maar wel
het
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het Jaar 2000, en zo vervolgens; waar uit ontfiaan moe~t.
dat de Oude en de Nieuwe Stijl, die nu tien dagen ver[chil.
den, naa ieder der driehonderdl1e jaaren, een dag meer ver.
fchillen zouden: door welke fchikking een merkelijk verloop
in de feestdagen, voor veele duizenden jaaren, genoegzaam
voorkoomen is. In zommige Landen. onder andere in de
Nederlanden. wierde de Pauslijke fchikking terf1:ond, doch
elders niet dan zeer lang daar naa aangenomen.
SUFFREN • CBAILLI DE) een Fr:ttisch Vlootvoogd, doch,
die, geduurcnde den jongfiell Oorlog tusfchen Engeland en
de Algemeene Stn~ten, den Nederlanden geene minder ge wig_
tige dienllen dan zijn eigen Vaderland heeft' roegebragt. Bek'nd, en l10g bij veel en in verfche geheugenis, zijn deeze
dienllen, en de voornaamfle derzelven , de verijdehng van
den EngeIfchen Vlootvoogd JOHNSTONE, in deszelfs toeleg ter
bemagtiginge van den gewigtigen Uithoek van Afrika, de
Kaap de Goede Hoop; als mede de herovering van Trincofloma!e, 'e welk als een gewigtige roof, door de Engeifchen ,
aan de Nederland2che Veréénigde Oostladifche Maatrchappij
ontweldigd was. Dus in 't oogloopend allerhdlZllllmfl:e dienstbetooning~n vorderden, van de beweldaadigden en befchermden,
eene dankbaare erkentenis. 's Lands Staat~n, zo mill als de
Heeren Bewindhebberen der OostÏndifche Maatfchappije, bleeven des wegen geenzins in gebreke. Naa voorafgaal1de raadpleeging , over de foort en waarde des Gefchenks, den dapperen en trouwhartogen DE SUFFREN aan te bieden, wierdt
men 't eens, ter Vergaderinge van Hun Hoog Mogende, de Stanten Generaal der Veréénigde Gewesten, daar roe te bepaalen ,
een gouéen Degen, met Edelgefl:eemen omzet, ter waarde
van vijfribduizend Livres. Dit Eergefchenk zandt men aan
de Heeren LJ<:<TI':VENON VAN nnRKENRODE en BRANT5EN. thans
Gewoone eu Buitengewoone Gezanten aan het Franfche Hof.
met last 0;11 hetzelve, uit naam van hunne Meesters, aan
den verdienfreliiken Zeeheld te overhandigen. De fiaateIijke
opdM.gt geCch!edde te Parijs, onder het doen van eene ge.
paste aal1 rpraak, in welke, onder andere. de Heeren Gezanten aal1 den Vloo~voogd verzogten , het Wapentuig te willen
aan'
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aanneem en , al. een onderpand der gevoelens van dankbaarheid, welke, voor ontvangene dien !ten , Hunne Hoog Mogen..
den bezielden. De Heer DE SUFFREN betuigJe daartegen zijne
uiterile gevoeligheid Voor de eer, die hem wierdt aangedaan,
met verzekeringen van het belang, 'c geen hij !leeds gefield
badt, en altoos zoude !lellen in den bloei van een Gemeenebest, 't welk, zints deszelfs eer !te opkomst, zl,) dikmaals
uitgemui:t, en de doorJuchtigfl:e Zeehelden hadt voortgebragt;
verzoekende voorts, dat hem mogt vergund worden, den
Degen zo lang ter zijde te leggen, tot dat hij aan den Koning, zijnen Mèester, verlof gevraagd, en vriiheid, om dien
te mogen aanneemen cn draagen, zoude bekoomen hebben:
in welk verzoek de Heeren Gezanten gereedelijk bewilligde.

Zie N. NederJ. jtlar!;!)e!ten, 178+

SUNDERDORP, een der vier Hoofddorpen van /Paterland,
hebbende een lamelijk uitgebreiden Ban, ais !trekkende,
in zijne grootae lengte, van den Ban van het vermaarde
Broek in frater'lllt/d af tot aan het Y of den Waterlaudfchen
Dijk. In de breedte loopt de Ban van Landsmeer, ttln Wesren van Buikfloot , [Ot aan de Bannen van R(/tIsc,;-p en Schel!i1Jgwoude. De Ban van Sunderdorp {laat, in èe Lijst der
Verpondingen, aangefchreeven voor zeih(lodcll.lv;,I(;!.~eventig
Morgens en honderdachtënzes~ig Roeden Lands. In het tiid~
verloop van .honderd }aaren, ce we&en, van clt'n Jaare 16:}2
tot in den Jaare 1732, was het geul! der HUIzes, van bonderdeenent~'Jintig, tot hOllçlerdzesënzevendg aani-e;;roeid, en
daarenboven met acht Molens vli!l'me.erderd. ,'l:lt ,het Dorp
,Sunderd()rp aal1g~at. het legt ongeveer een h3~r uur~.,gqaIl5 teo
Noorden van Nieuwendam. rondom in vruglJ:!are W.eilandeu.
De Huizen !taan, tegen de t.ouworde der :m,estl! WJterlaniifehe Dorpen, bier en daar verfpreid. De Kelk is" eeD gebouw van de tegenwoordige Eeuwe, In den J~::.re 1'Z,I9" wierdt
het voorgaanûe gefiigt dour blixt'IU vuur a:lIlgdlok.eD. I:n
noegza.am ten eenemaale in de Bhfche geleid. De Toren blee(
onbefchadigd. Het is een fraai en hoog gevllarte, pror.kende
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SURICH.

D1et (w~e vierkante Tranren of Omgangen en een fierlijken

boogcn Spits. De IIlbe~eetene!1 beb~en bijkans al hun bellaan
je Vct:fokktriJ, en het fiijteu van Koemelk, welke zij
dagelijks na Amfltrdam VOeren.
v
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bij verkorting, meent men, dus genoemd, voor

Zuiderig, zo veel als Zlliderho~k, naar deszelfs gelegenileid

aan den Fri(!fchen Zeedijk. Het is een DOl p in het Friefche
Kwartier Wcstergf}, onrler de Grietenij van tf/onzcradeel, na
genoeg ter huiven wege tusrchen de Stad Horllngen en het
Vlek ,'VlnHul11. Het getal" der Huizen, die hier en daar ver(preid llaan, is zeer gering. Voor eenige jaare heeft men de
Kerk afgebroken, doch den vrij zwaaren Toren in wee zen
gelaaten, alzo dezelve voor de Schepen, die den Vlie!lroom
bevaaren, tOt eene Baak ver !lrekt. Zurich brengt, in d'e zaaken
der Grietenije, elf Stemmen uit. - Nabij dit Dorp, ten Zui.
den, flrekt de Zeect'Jk rechtftreeks ZeewaartS uit, na genoeg
na het Zuiuwesten, waarop dezelve, ijlings, eene wending na
het Zuidoosten neemt. Vermids de Dijk hier niet zeer zwaar
is, en door deszclfs gedaante en legging op en bij den uit1l:eekenden hoek een zeer 1l:erke Stroom liep, was men, ft
eenigen tijde, voor eene doorbraak bedngt: waar door een
aanmerkelijk gedeelte der Provincie een prooi der Zeegolven
zou geworden zijn. Om dien ramp te voorkoomen, wierde
men, meer dan eene halve Eeuw gcleeden, te raade, door
het leggen van eenen zo genaamden S'(Japerdijk, daar in te
voorzien. Met de !lraks gemeide [wee uidleekende dijkllreeken, maakt dezelve een regelmaatigen, bijkans rechthoekigen
Driehoek uit. Met veeloordel!! , en genpegzaam in den
[maak van den vermaarden WeJtkappeljchen Dijk, op het
Zeeuwfche Eiland WolcIteren , is deeze Slaaper aangeleid ;
als zjjnde van eene aanmerkelijke hoogte, en van binnen en
van buitén met eene langzaame glooijing afloopende.
'STRAAT.
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SURINAME. Toen de Koning van Enw'la"d, KARF.L DE 11,
In den Ja:lre 1666" lest gt'geeven had" om de Nederlan,jers,
uit derzelver VolkjJ'antingcn, in Ameri1fa, re verdrijven, waren ae Zeeuwen voor anderen in de weer, om het uitvoeren van ait bevel den Engeifchen te beletten. Zij rustten drie
Oorloglchep:.!n uit, order den Kapitei~ ABRAUA~l KRYNSlOON.
en fia!ren, in den Wimer des gemelden j~ars ,. in Zee. IQ.
Maart van 't volgend(> jaar. kwamen ze aan de Rivier
Surii,afne, alwJldr de Enge/feb,n eelle Vol~planting aangelegd
h(dden. 'De Z<'euwen lieten de Engelfche Vlag waaj~n. en
zeilden de Ri l'Îer op, tot onder oe Sterkte der Engem;h.:n.
Doch alzo zij onkundig van de Seinen der EngelCchen waren.
deedt de Bevelhebber der Sterkte terfl:or,d op hen los bran.
den. Zij gaven hem de volle Jaag wederom, fhplen aan ,Land,
en maakten zich wel haast meester van de Sterkte. die l1eg~
voorzien was, en bij verdrag overging. De Zeeuwen maakten vervolgens een verdrag met de Ingezeetenen en SuiKerplanters, aan de Rivieren van Suriname en Kommawine. die den
Eed aan de Staaten van Zeeland afleiden. De Goederen en
Landerije9 van de weigerigen , en van den EngeIfchen Bevelhebber, wierden tot buit. en de Soldaaten tot KriigsgevaDg~
nen gemaakt. Ook moesten de Ingezeetenen tl'rfl:ond honderd
duizend ponden Suikers voor de Staaten van Zeeland opbren.
gen. De' Zeeuwen lieten VAN ROMEN tot Btlvelhebber van
Paramaribo, en eelle Bezetting van honderdëmwimlg Man,
in de Sterkte, die toen den naam van Zee/elndia kreeg. Zii
zonden den gemaakten Buit met een Flui~fchjp na Zeeland. De
Stalten vm Zeeland bleeven eenige jaaren in 't bezit de~
overmeesterde Volkplanting ; doch wierden. in 't Jaar 16811 ~
te raade, dezelve aan de Wes.ïlldilèhe MaatCchJppij, die toen
pas van haare drukkende fchulden ontlast was. voor eene
fomme van t\veehonderdëniestigduizend Guldens, over t~
doen. De Algemeene Staaten verleenden 'er, den drkëntwin.
tigften September des gemelden jaars. Oktroi op. De WestindiCchc M<latCchllppij, ziende, welke zwaa;e kosten 'el' tot
het in fianq houden deezer Volkplaming vereJscht ZOUden
wOT/jen, eer men 'er ccnige merJ:eIi1ke voordeelen van kOIl
trekken, be/loot,
't volgende Jaar 1683, twee derden deelell
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Ie" nn dez,lve af te fiaan; van welken het ééne door de
$tad .Am/lerdam, en het andere door KORNELIS VAN AARSSENS ,
Hl'er van Sommclsdljk, tot den zelfden prijs wierdt olTergenomen; behoudende egter de AJgemeene Staaten de Oppermagt over de Volkplanting. De Stad Amflertiam, de Westindifche MRatfchappij en de Erfgenaamen van den Heere VAN
SOMMELSDYK, maak en dus gezamentlijk het Genootfchap of
de Soeieteit van SUf"ifltlme uit.
De Reer VAN SOMYlELSDYK trok zelf, in September des
Jaars 1683, na Suriname, en aanvaarde de Landvoogdij O\ltf
die Volkplanting. Hij fiigtte 'er twee Sterkten, die hij van
behoorl1jke Bezetting en Oor~gsbehoefcen voorzag. Niet
lang nan zijne aankomst, vielen 'er eenige klàgten over zijnê
befhering. Men befchuldigde hem, dat hij de Raaden van:"
Jullitie en Politie niet vroeg genoeg aange(leld, noèh behoorbik gektnd hadt. Ook waren de Opgezeetenen hooger door
hem bezw~ard geworden, dan volgens 't Oktroi gefchieden
D'logt. Hij eisl"h~e, zeide men, twee en een half ten honderd
van alle Gne,','cn, zo c'ikwils als zij verhandeld wierden, en
volgens 'c Oktroi mogt' zulks alleenlijk van de Goederen, die
uitgevoerd wierden, gevorderd worden. Verdefs bragt lllen
tot zijne be? waaril'ge In, dat hij een Pakhuis hieldt van allerlei Goederen, tot merkelijk nadeel der Opgezeetenen. Ook
W3~ 'er een Schip, voot rekening van eenige bijzondere Dirroktturer, aangekoomen, dat in Ierland aan geweest was,
el ..... án (]nar gezouten OsCen- en Verlrensvlee5ch op Surlname
g'!bra!!t b,h; daar, volgens 't Oktro!, de Schepen regelrecht
u't het Vaderlar.d komen moesten. De Heer VAN SOMMELSDYK
had~ ,~aarc'1b')ven twee Roomrche Geestelijken, tegen ft oogme: Ir der Staaten , in ce Volkplanting Ianten komen. Ook
bragt men tegen hem in, dat hij den eene~ boven den ande.
rên begunfilgde, ill het waarderen de~ Suiker, die men tel'
wangt: a:mbragt, en waar van twee en een half ten honderd
betaald moest worden. welker prijs fomtijds op zes, fomtijds
op :!gt en ook wel op tien Duiten het Pond gefield wierde_
De Algemecne Staaten fèbreeven, over deeze bezwaarnislèn.
aan (1.'n Heere VAN SOMMELSDYK, die 'er zeden verandering
in fchiJm gemaakt te hebben. Immers fommigelil getuigen. dat
hij
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I!lj dè Volkpl.nting, eenige juren, tot genoegen det Opge~
teetènen, befrierd beeft; Doch in 't Jaar 1688 ondlondt 'er
eene gev811l"Jijke muiterij onder 't Krijgsvolk, die den Land..
'Yoogd het leeven Iwstte. Bij gebrek van toevoer uit het
VliderJsnd, Wal men genoodiaakt geweest, het dagelijks deel
der Soldaaten te verminderen. Dit hadt Iten baloorig gemaakt.
en de Wapenen doen opvatten. De Opperhoofden der Rea
geeringe flonden Hunner woede allereerst (en d(JeJ~ De L'Ilnd'
voogd ontving; ib deezen' Oploop; zevenën'Veerdg wonden,
nn welke hij op flaanden voet overleedt. De Bevelhebber
'VERBdoM; die anders wet bij 'e Kriigsvolk gezien WIS. wierde
met eenen Kogel in den Buik getroffen. waar Ilm hij naa negen dageN mert: De Muiters maakten tieh meester van de
Sterkte en van twee Schepen 1 die op de Rivier lagen. Zij
waren van zints te vertrekken; wanneer zij Van 't Volk vasi
eenige Schepen,. die in Kommelfin~ lagen, en van de Opg••
zeetenen det Volkplàntinge, die zeden in de Wapenen gebrag
waren,. zo hevig wierden aangevallen, dat zij zich, op geft
nade en dngenade; moesten overgeeven: Acht varr de groo...
tie Belhamels Wierden, met de dood ge!1:raft, en daar op allel
in rust gebragt; De Heer FRANÇOlS VA'N AAII.SSEN, toen Hee,.
flan Chatil/ón, en ,zoon van den omgebragten Landvoogd,
was Luitenant ter Z.ee voor het Kollegie rel' Admiraliteit t te
.'[lmflerda111, en verkreeg verlof om na Surlndme re ga~ toC
~et bijeen iamelen der verftrootde naalaltenfehap zijns Vaders.
Deere Heet l;ekleedde; zedert, het Ampt van Vh::e-A'dllriraall
onder Iret zetfde Kollegie te .dmjlerdam, Be Vo1kplaucin~ il
onrlertnsfthen van tijd tot tijd toegenomen. Veele NederlatlIl.
fehe Huisgezinnen, en een goed getal van Franfclre Vlugte}ingen om den Godsd:enst. zijn 'er na toe getrokken; 'e weltt
.-lIes' veel toegebragt heeft, om' Suriname in tenen bloeiod.
aen fiau te Rellen.
In Oktober de~ JlIars 1712.. kwamen de Franfchen, n:ret'
ieV'en Oorlot;fchepen en vijfendertig kleiner VaanuiHen, onder
'e bevel van lAQuES DE ~ASSAUD, de Rivier van Sur/nn!1J'
.pzeilen. Zij zetreden terflond een goed getal Soldaaten atIlT
L.nd, die alles verwoestten Wilt hun voorkwam. PárQmfJriIJ,
wlerdt gebombardeerd. Van het KaReel Z",III1UIIlI en Vtll
XXVI1l. DiaL.'
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eenige Koopv:rardi jfelrepen, ,die Gefchuc op hadden, gaf mel1
dapper \tuur op de Frllnfchen. Deezen hielden ondertusfchen:
:r.m met plonderen err vernielen; tot zo lang dat de Opge:teetenen raadZ1lams.t oordeelden, met de Franfchen te verdrllugen, en de verdere verwoesting hunner Huizen en Goederen,
~or eene fomme van omtrent zevenhonderdënvijftigduizená
Guldens, af te koopen. Men kJ~agde uit Suriname, dat dil!
ongeluk voornaamlijk ,te, wijten was, alUl de fiegte beHiering.
hier te Laude. De Opgezeetenen der Volkplanting beweerden', dat de Direktéurs geeue genoegzaame zorg hadden ge~
drallgefl, gelijk ze, volgens het Oktroi, moesten doen, dae;
de Vestingwerken in behoorlijken {laat, VIIll 'tegenweer geUcld,
en van Manfchap voorzien gehouden wierden.: De Direktcurt
verdeedigden zich egter za wel bij de Algemeene Smaten,
dat die oordeelden, dat zij ten onregr bef-chuldigd wi-erdett;,
Ondertusfi::hett heeft men, naa dren tijd, zo wet hier als in
Suriname, met ernst, om de verllerking dier Volkplantingbeginbèn ,te denkèn~ In '[ Jaar 1733. ltreeg<:n de Sari...
naamfche Gemagtigden alhier bevel, om met ':de 'Direkteurs
der Societeit over een Omwerp des l1ang-aande te handeleni
Men is eindelijk overeen gekoomen; Jè A:!'tikélen der OveN
eenkoms't zijn, den 19 December 17 :53'~ d'Oor, hunne HIlOg'
Mogenden bevestigd, en 'ru eene RefgIUtie der Algemelll16!
StaittéiJ veranderd. VoJge11S dezelve ttloe'St de Volk~lancing
Sur;namê, doof het maalten en voltooil!il,der, Vestingwerken ~
binnen den tijd van zeven jauell ~ in vQ!kOnlèn' fiá'át van te.
genweer geflf'ld worden. De Direkteurs zijn verhonden de
nodige' Werklieden én &uwfidfen van hier.. ná Sw irame teiendérr; en de Gouverneur en Raa-den \P,Ill Politie in S"dnfl~
me moeten een b'ekwll'lln getal van Sl~a\'en 'vê'rfchaffeu, toll
het vervaardigen dêr vereisehté noodwenàiglreden, en het '8rbeiden aan de Vestingwerken. Gel1Uurende 'dè gemelde zevel)
jaaren, zijn de Direkteuren gehouden. tWintIgdUizend GUldènG'
jaarlijks tot de Kosten ti! drnsgen. De üpgeieetenen en Plan!
ters moeten d:rnr toe jaarlijks zestigduizend Gul-dens opbrengen.,
MIe deeze t>ennÎngeri mogen tót geen ander einde, dari
liet manken en verbeteren der Vestingwerken, befléed worden.,
ZIj worden ~efi:ierd doer eenes bijzonderen Ontvanger, die
I
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Voor zijne Wedde een en een nalf ten honderd "an 't geene
hij ontvangt, geniet, en jáarlijks met open' deuren Rekening
van Ontvangst en Uitgaave aan den Gouverneur en lbaden
doen, en een Affchrift van detelve llan de Direkteuren der
Societeit alhier overzenden moct. 't Geene 'er van de opgea
bragte Penningen, naa het voltrekken der Vestingwerken, mogt
óverfchieten, moet aan de Direkteuren voor een vierde, ed
aan de Opgezeetenen en Planters voor drie vierde deelen wederom uitgekeerd worden. Om de zestigduizend Guldens, die
~1 Surinqme moeten opgebragt worden t te vinden, tijlll
's, La!ldS Vrugten belast. Ook is er eene Belasting gelegd"
op zu1ke Perfoonen, die hun beflaan niet in het plallten vinden. De Direkteurs moeten, op hunne Kosten, vier Kolll"
pagnien Soldaaten, ieder Kompagnie met de Officiers vijfentwintig Kopp'en frerk, l,n de Volkplanting onderhouden; die.
zesmaal in 't jaar, door den Gouverneur en de twee öudfte
Ibaden; moeten gemonilerd worden. Zo men, door den
tijd, eenige' Goud- of Zilvermijnen in Suriname mogt Ont..
Çlekk'en J zijn de Direkteurs gehouden J een derden deel van ft
geene zij daar uit genieten, te Teveren in de Kasfe der O'pge..
zeetenen , genaamd de [{asJe der tnodique LQutn, tOt ZO
tang dezelven of hunne Erfgenaamlm voldaan zullen zijn vam
;t geene ziJ, tot het maaken en vetbeteren der ~estiDgwer..
ken, hebben ópgebragt.
Alle Ingezeetenen der Veréénigde Nec;!erlanden hebben "rij?leid, om op Suriname te handelen, en zich aldáfr met 'el
woon neder te tetten. Doch het Genaotfchap vordert vad
alle Schepen J die binnen de Haven van SurinQme koomen i>
of uit deielve vertrekken, drie Guldetls van 't Ust; en vant
feder Ingezecrell. zwarten zo wel als blanken, eén I1oofdgel<f
van vijfdg ponden Suikers jaarlijks. De Koopmanti;happen ~
die herwaards gezonden of In 't Land verkogt worden, betaaIen twee en een ha1f ten honderd voor waaggeld.
De VoIkp1anting van Suriname, Îl'l het Landfchap Cuft/n.t ~
een gedeelte van Z uiJ - Ame riha, legt tusfchen de zes ed
zeven graaden Noorderbreedte aan eene Rivier vau den zeI!'':
den naam. Zij wordt door verfcheiden' a,ndere Rivieren eä
~reeken befproeid en doorfneeden, als door di Klirrmtiflls
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Komrnewinl!, Ko/tika, Peri/{II. Ma"~Jlline f enz. De Volk...
plaming fir.ekt zich wel dertig mijlen boven den mond de~
ltiviefe v_n Suriname uir.. De Rivier behoudt de wijdte
van omlreflt eene tl,ijl. tot daar zij de Rivier Kommewtne
ontvang~. Verder landwaards in zijn bdde die Rivieren omtrent een kalve mijl wijd, en zo diep, 'dat zij van de grooe.
lle Si:Bepen, tot zo verre als zich de Volkplancing uftffrekt J
bevaaren kannen wo,den. Twee mijlen van den Mond der
Riviere Vlm, 5uriname ({aar oe Sterkte Zeelandia,. die van
Schelpfteen, geDouwd en met lI!1l'den Buitenwerken voorzien
is, ZIj dekt het Vlek Paramarih(), dat omtrent viurhonderl
Huizen groot is. Hooger op ontmoet men het Dorp Zand.
punt, dat uit omtrent dertig Huizen en eene Kerk bei'laar;,
Nog meer landwaards in. flaat 'een ander Dorp, de Sa,'one
genoemd. lIet wordt meest door looden bewoon'd. Hier
was eertij'dit het einde van de Volkplaotfng; doelt toen de
Zuster des Heeren VAN SOMMELSDYK in Surina,he kwam,
bragt zij een aanmerkelijk getal van Labadisten n'leêde. die
nog hooger op PlaDtaadjcll aanleiden , welken nog naGr hen genoemd worden. :let Krabbenbosch , eene moerasfige Land{heek, is gelegen tef plaat[e, daar de Ri vier van Su, hlomb
en de Kowmcwisu z~menvlOeÎ'en. nier heeft men, zecrert
het Jaar 1733, een geregelde SterKte beginnen te bouwen ~
die thans in flaat van tegenweer is gebrngt. Zij fl'aat een wei.
nig beneden de plaats, alwaar de Frallfchen. in 't Jaar 171z.
Ilmdderr., ell dek.t de beide Rivieren, op eeue uer bekwaame
wijze. Ter plaatze, daar de Ri vier f(6tnmeW;ne zich in twee
Armen verdeelt, waar van de éélle den naam van Komtllewine
behoudt, en de andere dien van Ko/tika aanneemt, flaat nog
eene Sterkte ~ die naar den eerfien 8eftierder der Vo~planting •
van wegt'n de ~genwoordige Socleteit, SOMMELSD'YI( genoemd
is. De Rivier van Srl1iname heefe een gro<>t getal van TIkke'l en ~prugtels, langs welke, men overal Suikermolens g'-.
bouwd en Plantaad}en aangelegd heeft. Men telt 'er in 't bijzonder zeer veele, laDgS den gemelden Arm KDltika" en langs
een ander klein Rivienfe, Perilta gehecten. dat uit KOlltk4
in Ko,,,,,uJlline valt. Het getal del' SurinaamLChe PlantaadJcn.
wordt iel 't geheel op meer daiJ vierhonderd beiroQt.
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De grond van deeze Volk planting is ovenil niet eenerlei.
Hier valt ge bergagtig; elders hag en moerasfig~ Men badt
·er verfcheiden' !8osfch<!n., die door de r»pgezeerenea Olll ver
gehou wen, en op de plaRfS, daar ze ftouden., veri>rand lijn;
waar naR moo den grond met SUIkerriet beplant heeft; dat 'ér
zeer wel tiert. De Luchttlreek ,is 'er vnj I;ezoud" onaaoge.
zien het Land zo digt aan de EvenoagtsIijn legt. Zelden
verneemt men 'er zwaRr.e Sconnen. V.u het einde van No\'ember cot a8ft het begi-u van Junij, is 'er de hitte gemIlI.
cIgd, om dat de Lucllt dan rloorgaan. zeer betrokken is, en
'er veel regen 'vait. Ook waait 'er de Noordoo"te wlOd dan
{chier zonder ophouden. In 't overige gedeelte van 't jaar
is het 'er geweldig heet, bijzonderlijk wanlleer het niet regent. Nagt .en dag zijn 'er altijd ·omtrent evell lang. De Zon
gaat 'er ten "ZeG uuren. of een half uurtje vlloeger of .aater,
op en onder. Men merkt aan, dat dit Land veel gezonder
is voor oud~ Iiedel'l, dan voor jongeli!.
De zaaken der Societeit worden, hier te Lande, beaierii,
dO.Jr Direkteuren of Gemagtigden der dde Leden, de Stad
Amflerdtlfn ~ de Westindjfche Maatfchappij en het Huis vau
$OMMKLSDVK.
Elk Lid mag zo veéle Direkteuren fietIen, .als
}tet goedvindt; want het getal der Stemmen wordt, in de
Vergaderingen der Societeit, niet gerekend, volgens 't getal
€Ier DIrekteuren, maar volgen. dat der EIgenaaren van de
Volkplaming; zo dat 'er in 't aeheel niet meer dan drie
Stemmen zijn. De Dirèkteuren hebben volle trulgt, om aIJe
zlaken der Societeit te bemeren en des wegens te belluiten.
Zij trekken geene Wedden ten laste der gemeene Mutfchappije; doch het flaat elk der drie Leden vrij, zijne Gemagtigden naar eigen goedvinden te beloonen. Tegenwoordig zijn
'er vier Direkteurs van wegen de Stad Amperd4111" vier wegens de Wettfndifche Maatrchappije en drie wegens het Hui.
van SOMMIi:LSDYK. Zij hebben éénen Sekretaris, verfcheiden'
Boekhouders en andere Bedienden in hunnen dienst, en hou.:"
den hunne Vergaderingen, den eerfien Woensdag in ieder
Rlaand, te AmflerrJam, op het Westrndisch Binnenhuis. D~
Boeken der Societeit moeten, alle jaaren, ten minilen binnen
4e cerile zes II13andeu naa het einde van 't jaar, gel100tea
Lllllli a
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JVordel2. In de Volkplanting zelve wordt èe regeering waarcenomen door eenen Gouverneur en bijgevoegde Raaden.
pe Gouverneur. die te gelijk Kolonel over het KrijgsvollJ
js, heeft het oppergebied over de Volkplanting , zo wel in
Jtegeeriflgs- als in Krijgszaaken, in handen. Hij wordt door
de Spcieteit verkooren; doch die verkiezing moet bij de AI,emeene Staaten ~orde!l goedgekeJlrd, In gewigtige zaaken,
is ltij ge~ouden den Raad yan Politie bijeen te roepen. in
welken hij altijd voorzit, zo wel als in den Raad van JUtlitiL
De openvallende Alllpten worden door den Gouverneur bij
yoor~ad begeven,' tot dat 'cr, van wegen de Direkteurs,
JIlder 'bev,1 koome. De Gouverneur draagt zorg voor do
beveiliging der Volkplanting , en geeft deswegen de nodige
beveelen; doch wanneer dezelve tegen vijandelijke aanvallen
befcnermd moèt worden, vergadert hij den grooten ~rijgs!,
raad, die uit den Beyelhebber. alle de Kapiteinen en ZO
.eele Leden van den poIitiken Raad, als 'er Krijgsofficieren
hi den Krijgsraad ziln, bellaat. De Gouverneur zit voor in
deeze Raadsvergadering, en Ilelt 'er voor, !t geene hij. tot
verzekering' der Volkplanting , nodig oordeelt. Eindelijk i,
de aouverneur, volgens zijne Infiruétie, ook gehouden dea
Hervormden Godsdien$t in Suriname te befchermen en voor~
ft' pl~nten~ De Gouverneur heeft een en Geheimfchrijver, die
.tOOT de Direkteurs betaald wordt. fier onderhoud van aUe
Bedienden' in Suriname 1Vgrdt, uit de Belastingen, op de In,e~eetenen gelegd, gevonden. pe Direkteurs bekostigen alteenUjk het Gouvernement, en voor een gedeelte de foldij
het Krijgsvol~ en het onderhoud van de Bezetting.
:", De Raad VI!l' '.poUtie en Crimineele jutlitie bellaat ui~ tien
lJalldsheeren, ond~r welken de Bevelhebber over de Sterk'len en het Krijgsvolk begreepen is ,I die den titel van Etlrjien
Raad voert; ~én' Fiskaal en één' Geheimfchrij\rer. Wfj he\)..
hen' reed. aangemerkt, dat de Gouverneur altijd in deezen
llaad VOC>fzit.
" :qe Raad
Civile Juftitie bellaat uit den GouvCl'neur en
'Jes Peffo~eD ~ llenevens eenen Geheimfchrijver. De burgerrlijke ~aaken worden voor deezen Raad afgedaan. Doch men
•
VIID deszelfs Vonnisfen bij de AI,emeeuc Staaten R,,,jjU
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\lerzoeken. Di Gouverneur heeft 'er maàr ééne Stem:" be·
hal ven wanneer de Stemmen [haken; in welk ge~lll zlj.à· ge~
voelen gevolgd wordt. De Ralden van Politie en', Ju(lltie
trekken geene Wedde. Zij worden door den GouverneUr gt.kouren uit een dubbel getal, dat bij meerderheid vanScemlllêa
,van alle dl> Opgezeetenen benoemd ,is. ,ZIj moeten allen, bij
plegtigen eelle, verklaaren , dat zij het üktrQÎ, do()r de Algemeene Staaten aan de Volkplaming verleend, -in allen deele
zullen naakoomen en handhaaven: en dat zij zieh, ~n ane
,andere zaaken, fchikken zullen llaar de bevelen. die hun vaa
.tijd tot tijd d90r de Direkteurs zullen gegeeven worden.
Men heeft te Parnm.'l1ZÓ(/ oOk eene Kamer van Kleine
Zaaken, en eene Wees- en onbeheerde Boedelkamer. De
:eerlle bellaat uit .zeven Kommbfarisfen en eenen Geheimfchiîjver; de andere uit vier Weesheeren, die eellen Klerk én
eenen Boekhouder tot nunnen dIenst hebben.
D~ Krijgsmagt, die in Suriname gehouden wordt, bellaát
uit vier Kompagniën Voetvolk. De Gouverneur iIJ Kolonel
~vcr dit Krijgsvolk. en Kapitein van de eerfie Kompagnie.
De Bevelhebber der Sterkten heefe het gebied over de tweede. Hij maakt. nevens de Kapiteinen; Luitenantcll en Va~n
drigs, den kleinen Krijgsraad uit. De zeven Provincien hebben belJofd dé kosten te draagen van eeu' Man van h~deF
Kompagnie, op den Staat van Oorlog gebragt , tot befclterming van de Volkpla11ting Suriname.
De gantrche Volkplanting is in acht deeien verdeeld: volgens welke Verdeeling, men een gelijk getal van Schutterijen
tlf Bnrgerkompaglllën heeft o~eregt; over ieder van welken
een Kapitein het gebied heeft. De twee eerfre Kompagniën
bellaan uit Inwoollers van Paramaribo; de derde bellaat uit
Ingezeetenen der ~rdeeling van Thorarika; de vierde is uit
de Boven- Verdeeling van Kommewine; de vijfde uit de
Beneden- Verdeeling van /(o1Jlmewine; de zesde van Kottiki$
en Perika; de zevende van Para en Paulus KreeK, en de
Rchtn!! is van de Joodfche Natie.
In de gamfchc Volkplanting van Suriname zijn drie Hèr·
vormde Kerken: ééne te Pal'amaribo, die van de Nederlanders en van de Fr:mfche Vlugtelingen gebruikt wordt; ééne'
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4e ~en.ed~n. Verdee1ing van Kommewitu, en ééne in de
V~mieeIlDg 'Van KlJuika en PCt ifta. Deeze drie Kerken WOfpep door vier Pre~lkanten, drie Nederduitfchen ~n een4ll1
FralJrchelh bediend. De Kerken, l1redikamen en Vporleeurs
~ordell, ~p kO$ten van de lngezeetel'!en der Volkplanting •
Plld~rhoude!1. De Predikanten genieten, bQvep vrije wooDing
en l!eDige andere voordeelen, eene jaarJljk(cheWedde VllIl
twaalfhonderd Gulden'. Hunnen Weduwen wordt een Weduwen· Trakt:~ment van vierhonderd Guldens t'Jegelegd. Eens
" jaars, in de mallnd februarij , Jtoomep alle de Predikanten
met «je Opderlingen aan de Boofdplaat$ Paramarióo bij een,
Ptl1 den fiaat en behoeften der Kerken te oVCTweegen. In
deez!,! Bijeenkomst, bekend onder den naam van çrJtlventus
.D,~putatorZlm, heen een Raad~beer uit ltet BQf van :politie
~e yoorzitting, als K~mmisraris politiek.
De Waaren, die mep na Suriname +endt, zijn de zelfdE;.
wel~e men gewoon
pa andere Plaat~en in de Westindi!n
~e vo~rell. pe voortbrengzcl$ des Lands, wel~e ~en h~
~lIards brengt. zijn ~uiker, Koffy. Kakao. Katoen. Hoqt
tot Schrijnwerk, en Verwfioffen; nog eenig Limoenfap. kleine
gekonfyte Citroenen of Limmetjes, Gengber en andere kle\-

i,

J'!~bede~.

Qe ~uiker geldt 'er ~oorgaall~ v,n ze, to~ twaalf duitC'lt
bet pond. Het Riet. daar dl! Suiker uit geperst wordt, \S
zes of zeven voeten boog, en drie of vier duimen di~. H!:t
wordt oJU '~ jallT geÇneeden. en bet fap wordt 'l!r ~ door mid.
del van e~nen Molen ~ uitgeper~t. l\Ien kookt bet, ~ot of'
~ene matige di~te. in koperen Keteis , en doet het vervQlgen~
~q vierkante Kuipell, die boven wijd ~ijn, en naa ondere~
~lIengskens naauwer worden. Onder aan deeze Kuipen is eejl
gat ~ zo groot als een Stuiver; dat men toehoudt, tot dat de
~uiker koud geworden en gdlold is. Dan opent met het
'!elve, om 'er de Siroop te laaten doorloopen. De Suikl;r
blijft DC!g eenigen tijd in de Kuip, eu IIls men ze 'er uit
ffhept, wordt ze in Vaten sedaan en alzo verzonden. V~.!l
de Siroop wordt zekere fierke drank gefiookt, Drum geqee·
~f~ ~ die l\Ier~elijk fterkel" dan Brandewijn is, en veel na '-\~
~ngelfche VoJkplamiDge~ vervoerd wordt.
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De KoJfy beeft men, zedert eenige jaaren, eerSt in S#lrl.

Dame beginnen te planten. Zij koomt 'er zo wd voort, llU
men 'er groote partijen herwaards van overgezonden heeft ~
dat niet verminderen, maar veel eer toeneemen zal, onaan·
gezien verfcheidetf in- en uitlandfche Maatfchappijen, door
het rijkelijk aanbrengeR van KofFy, di~ Koopmanfchap op
eenen zeer laagen prijs gebragt hebben. De Vulkplanting
Suriname ia zo nabij gelegen; ~n de Koffy kan aldaar met
zo geringe kosten aangekweekt worden 1 dat de Societeit
meent in fiaat te zijn, om dezelve altoos beter koop dan
andere Maatfchappijen herwaards te kunnen brengen. Surl.
name leevert ook Tabak, en eenige andere Gewasfen uit.
daar egter weinige of geelIc verzending in is. De Tabak i.
zo goed niet als de Virginifche: zij wordt alleen onder de
Iftboorlingen, Indiaanen en Zwarten, gefleQten; want allil
rookt 'er, tOt de Vrouwen en Kinderen toe.
De Surinaamfche Plantaadjen worden door Afrikaanfche
J)laaveu bewerkt. De Westindifche M:tatfchappij heeft alleaa
regt, om Slaaven in Suriname te brengen. Zij moet 'er, z()
lang als baar Oktroi duurt, jaarlijks ten minnen tweeduizendvijfhonderd Slaaven leevereo, en zo de Volkplanting
\'erder uitgebreid wordt, een grooeer getal, naar evenredigheid der gemelde uitbreiding. De gefchillen, over den Slaa..
venhandel vallende, worden door den Gouverneur en Raaden afgedaan. Doch de Westindifche Maatrchappij kan zich
van der zelver Vonnisfen , op den Hoogen Raad in Hollalld beroepen. De Slaaven worden in 't openbaar aan
de meestbiedenden bij Paaren tevens verkogt. Men onder.fcheidt ze in Piete ti'india of leeverbaare, en Makltaroens of
onleeverbaare Slaaven. De leeverbaare Slaaven gelden 'er doorgaans omtrent tweehonderdvijfentwintig Guldens het Stuk.
Doch wij hebben te vooren reeds aangetekend, dat men,
zedert eenigen tijd, de Prijzen der SlaavelI, op Suriname".
merkelijk gedrukt beeft. Hoewel 'er onder deeze Slaavea
eenigen gedoopt zijn, hebben de meesten nagtatis genoegzalllll
geene begrippen van Godsdienst. Zij gelooven de Zielver·
huizing, en hebben hoop van, naa hUlUIeD doo4, wederom ia
hun Vaderland te zullen koomep •
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SWEERS, (DAVID)

•
een vermaard Nederlandsch Zeeoverile •

.,uit een aanzienlijk GeGagt gefprooten, waar van, onder het

·volgende Ar.tikel, nader verOag zal gedaan worden. De
-plaats. zo min als den tJjd ,z'lner geboorte', vinden wij niet
'.anget.ekend. Met') vèel waarfchijnlijkheicls Wordt de laatfie
'gefield, reeds vóór het midden der jongst voorgaande Eeuwe•
.Grond tot deeze gisûng geef[, dat hij, in d~n Jasre 167 I ,
lOt Kapitein ter Zee wierdt aangefteJd, .en wel met naame
onder het Edel Mogende KoJlegie ter Ad.miraliteit te Am/Ie,'.
dam. In dat zelfde jaar voerde hij. in de opgemelde hoeda,lligheid. het bevel OVir het Fregat van Oorlog de Br~k ..
.onder het Eskader van den Vice - Admiraal WILLEll4 JOZEF,
,Baron van Gend, ten tijde als deeze, met het EngelCche
Koningsjagt, de Mq,-Jin. de bekende ontmoeting hadt, waar
,over naderhand zo veel te doen viel. 111 het volgende Jaar
16i 2 voerde hij het Schip de Befchermer, onder het Smal:.deel van den Luitenant Admiraal Gencr4al MICHIEJ, DE RUC.
'IER, en was, als zodanig. tegenwoordig in den vermaardep
Zeeflag voor Sou/sMai. in welken hij, door zijn beleid en
dapperheid, geeueD kleinen roem behaalde. Elders, in ons
Deel xx. blo 463. hebben wij reeds verhaald, hoe de wak·
kere en Vaderlandlievende Amfl:erdanuner, GERARD HASSELAER.
zich als Vrijwilllger aan boord van onzen Kapitein begeeven
badt, en, v"or het Vaderland firijdende, het leeven liet.
'g Jaars daar al'ill, voerende het zelfde Schip'. thans gewapenll
met vijftig Stukken GeCchu r • en bemand met lweehonderdzestien Matroozen en eenëntwintig Soldaatel) , behaalde hij
geen kleinen lof in de Zeegevegten, in de maanden Junij en
Augustus voorgevallen. Met ijver zijne manfchap voorg:rande.
en firijdende met zijne gewoone heldhaftigheid, ÎIleuvelde hij
Jn het laatstgemelde gevegt, op den eenëmwintigfiell der
lIlaand. De nu gemelde bijzonderheden zijn algemeen bekend.
Wij voegen nog daar nevens de volgende, uit den Heere
J. WAGiNAAlt, wie» 'dezelve van goederhand waren medegetleeld. D:; kogel, die hem het deeven kostte, hlldt den Held
èe beide helmen tevens weggenomen. In den waan. dal:
l!WEER5, die, door den fJ~g, op bet' Schip was nedergezegen ~
a;::t eeD den adem hadt uitgebllla~e!l, hade ,men hem in de
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tÇajuit gehragt, ,en op den tafel nederge!eid,. het vertrek
Voorts geilooten hebbende. Hij bekwam, nagthallS , eerlang,
~n van den tafel geklommen zijnde. kroo)? hij op de fiom pen
\tot aan de Kajuitsdeur. Deeze genooten Vindende, zogt hij
Ie vergeefs, door met de vuisten op de de\1r te Idoppen, ge.
lloor te vinden. Door verlies van bloed, bezweek hij allengs.kens. Dit alles bleek. naa het eindigen van het Gevegt, wa~
neer men. van buiten, de Kajuitsdeur geopend ,hebbende,
~en wakkeren fIeld dood op den grond voudt leggende, hebbende zijne handen, dOQl' het kloppen en naan op de d~ur,
"merkelijk beze,erd~ SWEERS was' in de maand Januarij de,
.zelfden Jaars ,673 gelrouwd, met MARIA VAN BAARLE. Zij
~as zwanger t toen haar Echtgenoot l"'~t leeven liet, en baat:..
~e, in de maand November, eenen Zoon, die Oegts ,w~ini~
Jllaanden leefde. Met veel ,ftaatelijkheids wierde onze Zeeheld·,
Je 4'11fterdam, in de Nieuwe Kerk begraaven. Mep' ziet
ïddaar zijne Grafftede, ten Zuiden van het Choor, tusfchen
~wee pilaaren. Boven dezelve hangen het Wapen, de Degeu
en de ijzeren Handfchoe~. Onder aan leeát men dit Opfchrift :

DAnD SWEERS, CAPITETN, GETROUWEL21{
VOOR HET YADERLAND GESTORPEN
IN DE nCrDRlEUSE BATdILLl!. TE.
GENS DE TWEE KONINKUrKE
YLOOTEN VAN VRANKRTK
EN ENGEI.AND, OP
DEN XXI AUGOSTT
MDCLXXIII.

Op 's Mans begr-aafenis wierden, ter zijner eere, gopdeu
zilveren Gedenkpenningen uitgedeeld. Men vindt van de;elve eene afbeelding bij VAN LOON, in zijne Nederkmdji:lte
Bi/loriepennJflcen. De Heor WAÇEbl.A~ verhaalt, een dier
(iédenkpenningeu in, handen gehad te .hebben, met de afbeel·
~ing, door VA~ LQ9N gegeeven, vQlko"men overeentlemme~·
p.~ ; ~oçh lIlet eÇl1 IRdu lblldfch~if" " wolk dus luidd.~:
" lek
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lek hielp twee Coningen, viermn-l, Î11 foo veel fiagen
T-er Zee vyt donderen tot beider lang verwyt:
" Doe nllm my, daer ik -vecht, een yrer vyter tyt.
" Wie foud een 1l:erflyck lyf vQQr {oo veel eeta Diet wagen f ~
IJ

SWEEttS, (IsMe) Wiens leeftijd vroeger dan die des nu
gemelden was begonnen, doch flegts twee dagen laater ein.
digde, w~ ten der grootile Zeehelden, welke de Nederlanden
'bel1ben voortgebragt • en .door eene :Iangduo:rige ondervinding
en 'veelerhande kanswisfeHngen des geluks , opgeklommen lot
den boogen ran~, welken hij, 'e eenigen tijde, heeft bekleed.
Op den eeTilen dag des Jaars 1622 kwam hij ter waereld te
Nie'fwmegen. Volgens gelo()fwaudige LJerigten, ~ou hij Vlft
tldehjke afkom{le geweest zijn, als gefprooten uit het gel1agc
~an >LANDM, 't welk, reeds in de Dertiende Ef;UW, in Bril.
Ilont, en in Luiker/an';, bekend en vermaard geweest wu.
De Vader van onzen 5WEER.s~ was ARENT SWEEJtS. z.jjne Moecler AUDA of AALTJEN BRONXHGIlST. Ueclen va.n geen gerin,
aanzien en vermogen moettn deeze Ouders geweest zijn, alzo ARE NT SWEERS, in de gemelde Stad, niet l1egts de waardigheid van Schepen bekleedde, maar daarenboven, in den
Jaare 1629, wegens Gelderland wierdt verkeo:r;en tot Rewindhebber der Oostindifche MaatlèÀllppij ter Kamer Amf/erJam. Dit was de reden, waarom hij. met zijn gezin, ia
deeze Stad, ..een geruimen tijd, zijne woonplaats nam. WeiJlige jaaren Jaater verloor ISAAC zijne Oltders. te weeten , in
den jaare J635. Van toen af namen zijne omzwervingen eR
wederwaardigheden .eenen ~lInvang. Eerst woonde bij. eeni.
«en tijd, te Hoo,.", alwaar men bem tec fchoole badt belleld.
Nog geene zestien jaarelI oud zijnde, zondt men hem na
Spanje, om 'er op een Koopmans Kantoor te dienen. Doch
alzo bij in dien leevensftand geen genoegen vonde, keerde
hij, reeds in het volgende jaar. in het Vaderland te rug. lil
èen Jaare 164-0 vertrok hij, ats Swper - Cargo, na BraziI.
Hoe jong van jaaren en Y31'l gecinge ervarenistë, zijne onge.
Jfteene begaafdheèen, egter, deedea hem hier, binnen kort,
pst, agting en vertrouwen winnen, wordende hij, onder
1ln4era, tOl Nouris en Pro\:ureor IlIJgefie!à. Hadde SWEEi\S
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tene geaartbeid bezeeten, tot ftiJzitten geneigd, de kans zo.
Jaem feboen geaaau hebben, tOt het bekoomen van een ruim
beftaan. Doch eene zittende leevenswij21e vlei geheel niet
zjjnen {maak. In de Oorlogen, welke de Portugeezen tege.i
de NederlandeN op Brazil voerden, vondt hij ,gelegenheid.
om zi]Qer neiginge tot heo' Krijgsleeven bot te vieren; van tijd
tot tijd deedt hij eenea togt ~ als Vrijwillige, te paerd.. 111
den Jaare 16-45 bevondt ziah SWEEQ.S in eene Sterkte. aan d.
Kaap S. AUgUItij", toen dezelve, door den Bevelhebber,
JDet eene fchandelijke 11fha~lighei-d, aan den vijand wierd~
overgegeeven. Eene proeve van-. zijn@ Vaderlandsliefde ell
uouwe gaf de jonge SWEERS bij dteze gelegenheid.- \VaDl
terwijl de Bevelhebber der Sterkte, om in het bezit van zij.
gen post te bliJven, in den dienst der Portugeeaen overging.
liet zIch SWEERS. nevees eenige anderen, gevankelijk na het
vijandlijk Fort S. An/ol/io voeren•. Eene ander blijk van lief.
de voor zjjn Vaderland gaf thans de gevangene. Vernomen
Ilebbende, dat de vijlnd eenen aanflag op TtJ11Iariça in deR
zin badt, beraamde en vondt hi} een middel, om aan de
Hooge Rege~ring. in 'c Redf van Braail, daar van kennia
te geeven. Bijkans bet lee ven zou hem ueeze trotlwhartigbei41
gekost hebben. 'Er was, Ilaamdijk, iets van zijne veuigtÎn.
,en uitgelekt, en diJ: de oorzpak, dat eerst zîjne opfluitini
verzwaard, en hij vel'volgens, om hem tot bekent-enisre van
ziine verrigtingen te brengen, ter fcherpe;: proeve gebragt.
wierde. Doch boe zeer men hem, zeif tot bezwjjmen~ toe,
folterde, hij bleef velfiandig in zijne weigering om iers te
openbaaren. Men omQoeg hem oan in zo verre uie zijne
begtenisCe, dae hij eerst na Bah;,., val) daar na Ter,.6ra, eG
eindellïk na lis/dIJn gevoerd wierde. Hier vondt hij middel,
om met een Holhmdsch Schip te rug ce keeren na het Vader·
land, alwaar bij. in 't einde des Jaars 1646, aankwam. Zij.
vertoeven aal) kmd was van geen langen duur. ISAAc badt ~
onder andere, elnen broeder. SALOMON genaamd. l\even.
deezen en eel1ige andere àeelgenooten rus. Ie hij een Koop·
váardiifchip uit, na Yirginle bellemd. Als Koopman li~p
onze SWEERS daar mede in Zee, tegen het einde de~ Jaar.
1647 j doch hij hadt heG onie1uk, og de EIltelfcbe Kust "
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Met ioveele goederen, aIS' hij'

~adt

kunnen

ber~

in tweeafgeltuurde VAanuigen gebraden, keerde hij
en kwam behouden te Rl)tlertialn~

ie l'flg-,
Tot nog toe hadt 8WEEltS het
tearend. Daar toe: IYekro'op hem
teluk {eli Oorlog te \ (j~proeven.
f649' ondernam hij' '2:ijn~n :eèrll:en

Vaderland lniet onmiddelijk
thm1§ de hm, en om zij1'l
In den allnvrng des JlllIrs
togt te'rt Oorlog, als AdelJ
fstlr~t, ondllr den ·K&mmandèur JAN VÁtf GM;I1N, en hielp'
gerfcheiden Turkl'che' ·~aperlr veroveten. Het jaar, met dee;
1:èl'l togt, bijkans verroopfm zijnde;. liep hij, in de maand
Maart des vOlgentlen -jáári.. onder den ~èlfden VAN GALEN,
van nieuWs, in Zee, in de hoedanfghéia van Sekretaris vati
!ert Eskader', be11:emd' om - de ~oopvaarätj in de Middelandj
fehe Zee te beveiligen-. 6ecfnmende dit alles hadt hij zo veèf
kunde én ervarenisfu 'o~aan, dat hem eenig bevel wierdè
toevertrouwd. Nn dat hij; 'in ,den Jaare r6sr, eenen Kruistogt, in de hoedanigheid: van Luitenant, hadt bijgewoond ~
voerde hij, 's jaars 'tl aar aaÎi, als 'Kapitein, het bevel over een
Oorlogfchip, en Was in her gevegt tegen den t:llgelîchen A'd';
$tiraal MKU& tegenwoordig; Eène merkwaardige proeve vandapperheid vertoonde "SWEERS in den Jaare 1653. Neven~
dèn Admiraal Di ·'R:UITER' en KRUII{ fiteedc hij tegen zeven
Engel(èhe Oorlogfcliepen i en raakte vervoigens alleen aan
vier dier fchepen, welke het zijne in den grond boorden.
Met moeite bragé 'hij 'èr 't 'leeven , en vervolgenS' de vriîheid:
sf. Want van den vijand geborgen en te Lo,ulen zijnde opgebragt • omkwam \jIj de gedreigde hegtenis, door zich voor
'fenen Spanjaard uit te geeven, ,alzo hij goed Spaansch fprak.
'Onder Cchut' en fcherm valt een Paspoort, van den Spaanfchen
Cezal'l1: verworven, kwain' hij behouden in Aet V:Jderland.
Spoedig wierdt hem wederom het bevel over een fchip opge.
drugen, en deedt hij vervolgens verfcheiden togten, zo om'
de Koopvaarders te geleiden, als om den vijand des Vader.
lands afbreuk te doen. Naa iu deu Jaare 1665 tot den post
Tan Schout bij nacht te zijn bevorderd, badt hij. in 't vollende jaar, geen klein aandeel in den verlllaardeu Zeeflag van
vier dagen, in welken 'e hem gelukte, het fchip "Van den
.~4mitaal (';EORGE ASIWII, 't welk op de Galpe aan del,l grond
walt
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gera.kt" te' bemagdgen en te verbranden; geni~tendê'
VOorts <ie'''el!t', det'1 Admiraal, tot 's~nderendaags, op zijn'
khip in beW'lIil"ing te houden. De Reer WAGENAAlt verhlllllt~
dat in he, naageHagt van SWRERf ectHg Zilverwerk bewutd
wordo, 't geen de Admiraal .hSIWI: weleer bezeeten hadt. TOt
loon van betoonde dappetheid; 'klom hij , nog in het zel.fd'e
jallr, tot den rang van Vice - AamÎraal. In die hoedanigheid
verzeide hij dea Admiraal DE RUI'l'ER op den venn:lard~Dt'ogt
na Cflattll'fll, en vertoefde, naa het atroopen van denzelVeIJ,
met tijn EskadeF, op de Engelfche Kust, tOt Daa het flttlteD
van den Bredtfclren Vrede. Sints dien tijd, tot ió den Iaare
r67I, rigtte hij niets anders uit, dan het doen vlfn ee'l1td
Kruistogt; ontMudènde zich, VOdt 't overige, te Amfler..
dam, om 'er, in den fchoot van zijn Gezin en Vrienden,
èenige verpoozing te genieten. Wanneer's Lands Staaten • iIJ
hét gemelde jaar, eene Zomervloo! il1 Zee bragren, .,.oer~
S~VEERS het Bevel over een E&tader van dezelve. Dl! Oorlót
van den Jaaie 167.2 verfchafle hl!fn niéuwe gelegenlreiä. om
van zijnen moed en beleid nieuwe blijken te geevel'l. In 't
gévegt van den zevenden Jbnij fchoot hij het fchip van dera
Engeifchen Admiraal MONTAIGUE in brand. Uit Zee te ru,
gekeerd te AtiJll'erda:lI, zat hij geenzins ledig. Om den gedreigden aanval der Franfchen op de Sta'd te weeren , hadden
nurgemeestèreh twaalf Kompllghièrl' gewapend Bóofsvolk
genomen; welke, vervolgens, onder bevel van onzen VictA:dmiraal gefteld zijnde, voor een - gedeelte als Uitleggers
in het Y en in den Amfiel geplaatst wierden. Met de óvetfgen trok hij, op' last Vim Burgemeesteren, in het begin des
jllars 1673, na A!fen, alwaar toen het Hoofdkwartier gehouden wierdt. 's Lan'ds Vloot, in den :JBnvang vaa den Zomer,
wederom zijnde in Zee geloopen, voerde SWEERS wederom
bet bevel over een Eskader. Men weet, hoe 's Lands Vloet.
met de Veréénlgde Franfche en Engelfche Zeem3gt', verfcheiden maaien handgemeen wierde. In den eeriten ZcelJag raakte
SWEERS, door d,e ongemeene bezeildheid van zjjn fchip, zo
verre vooruit en onder den vijand. dat hij in een hevig govegt raakte met den Engeifchen Vice -Admiraal der Blaauwe
Vlag, en zo .zwaar &ehavend wierde, rut hij genoodzaakt
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tri. ce deinzen. De Admiraal KORNELIS TROMP befchnldi,clè
Jlcm deswegen van lafhartigheId, alsof hij het gevegt on~ •
• eeken ware. Doeh door verfcheidetr verklnrin~en van de,
~lIIJdi,el1, wist hij zich van dien blaaM te zuiveren. In deá
Iweeden Zeeflag ; welke" op den drieëntwintigfteD Augustus,
op de hoegte van Ki} Itduin én de HliJer voorviel, vondt d.
dappere Held het einde van zijn roemrugtig leeven; Striid~.
de in 'c heedle van 't gevegt. wierdt bij, van eenen vIeréntwintig ponds Kog~1 dermaate in den buik getroffen. dct hij
:tiet. nog dien zelfden dag, beftorf, in den ouderdom va
l'DÏm eenEnvijftig jaaren. Het Lijk wlerdt óa ÄmpmJllfII ge"oerd. en in de Oude Kerk ~aatelijk begraaven, in de l{ape~
~ I!.LIZA~ETH GAEF, ten Westen van het ouie Handboog..
{cbuttf'JI> Choor. Tot eete vàn den Held heeft meD aldaar.
eenig en tijd Illter , eene aaltZienlijke Gramede opgeregt. Op'
ele Kroonlijst van een vierkant Tafereel, voerende eeu Opfebrift, tt welk wij vervolgens zullen melden ~ vertoont zich
bet B')rst~eld van den H~ld, van wit Marmer kunftig uitge.
Ilouwen ~ en daar boven liet Wapen der Veréénigde Ne,derlanden. ter rechter zijde 'van dat des Prinfen VAN ORANJE. Tet
wederzijdeft vau bet Borstbeeld en van het Tafereel, ziet>
men verfcheiden Vlaggen, Wimpels, Gefehut en verdere
Sellel'pSgereedféhappen en Krijgsooodwendighedeo 1 en voortS i
cnder aan, beneden het Wapen van den V'lootvoogd. de a[.t
beelding van den Strijd, in welken hij het ieeven liet: terwijÎ
Ilen, aan den voet van net geheelc Gevaarte, in éénen reset
feest:

Graelede geffelt ter eere'n van den Ht. riaak
SweeriuII Vice Admiraal van Holrandt en
West - Vrieslandr..
Het Opfcllrift, op liet gemeläe Tafereél J, ter eere van" d'e~
4&pperetl Vaderlander gefteld. luidt aldus:

fIk fitus ef!

ISAACUS SWERIUS..

'2Lli. eam. quam

nafcendi. forte. et.. folicitl. educat!one.-
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pr2: :::l:mtm. acccpernt. intlolem.

Deo, Ct. patria? devovit.
PrilJll\ln. terrd!:ris. et. maridmx. militin~. tYl'ocillium.
In. Indh. OcciJentali. depoCuic.

In. parriam. redux cum. [eueret. m;imo.
Rcgia. via. :Id. hOllore,. grasf~ri.
Terra. fe. contiucre. nOI1. potllit.
M3rc. ingl'Cs[us. omnes. inili:i~. ordines. infimOil.
Ét. !11Ldios. I!luéhri. in. juvelJtute. necesfe. habuit.
Pirntas. mahumedauos. frepius. profligavit.
Tumrnque. B:uavls. m&re. meditertaneum. esfe. judir.
Edidit. tanta. virtutis. fortitnàinis. et. prudemire. ipeciminà:
Ut. omnia. [umma. omnium. judicio. mcritus.

ProximulTI. a. primo.

inter~

thalasfiarchas. locum.

Arere. maritirrre. pr::>;icétus. adeptus. fit.
Quo. honore.

Cllm.

fungeremr.

In. nupero. illo. tertio. ct. ultimo. contra. Gull:"".
!)ritan:li[~que. I~egu;n.

ini1ruébsfimas, clas[es. pra:lio,

Fortiter. er. gencroiè. pugnando.

Glande. trajtétus.
Xi. Kalènd. Sc·ptemb.

Anno. Christi. JVrDCLX:mlc
Glor:ofc. (;cclimir.
Patria:. viaoriam. civibu ... [ui. ddiderium.
Eiemplar. polleris. imüalldum. reiiquit.

ri'I :\ G N A N I :\1 O.
Hoc. quod.

XZVHI. nrm..

d~.

HER 0 1.

Rt'publ. bene. meruic,
1V1 m I;1 In

iJl

m II\

Mo-

'STRAAT.

SWEERS. (ISAAC)
l\<Jonumentum. pofuit.
Senatus. maritimus.

Foederatatum. provinciarum. Am!1:eledamenfis.
Anno. 1674.
De zin deczt3 Graffchrifts koamt hier op neder.
Hier legt
ISAAC

SWEER:S",

die den voonrefI::lijken inborst, welken hij, door geboorte en
door eene zorgvuldige opvoeding, van zijne ouders ontvangen
badt, aan God en alm het Vaderland wegewijd heeft. Hit
leide de eerUe gronden 'Jan den Krijgsdienst te water en te
lande in de Westindj(!n. Jn 't Vaderland te rug gekeerd zijn·
de, vermits hij eell gemoedelijk voorneemen h~dt, langs den
weg der braafheid na waardiGheid te Ilreeven, konde hij het'
aan 't vaste land niet houden. Zich ter Zee begeeven heb.
bende, moest hij, in zjjre je': gd, alle de langere en middelbaare Krijgsfiandell doorworfielen.. Meermlalen heefe hij de
Turkfche Zeerovers geOagen, en de lVliddeJandfche Zee voor
de Nederlanders beveiligd. Zo veele proeven van d~pperheid,
fiandV:lstigheid en beleid heeft hij g~geeven, dat h,j, die,
naac aller oordeel, alle de hooglle posten hadt verdiend, de
terne pla3u naast die van den Orperbe'lelhebber tef Zee verkrregen heefe. Met deeze eer bekle:.:d, is hij. in den jOlJgst.
lecden derden en 11Iadlen Zeeflag , tegen de magdge VlOOIen
der Koningen van Frankrijk en Groot - Britannie, dapper en
gcoOtmtlt'dig firijdt'nde, met een Kogel doorl'chooten z;Jnde,
op den tweeëmwintigllen i\l1gllstu.~ vnn het jaar des IICêfen
ustienhonderd dcieë!lzevemig ~ roemru;tiglijk gefneuveld: aan
het

swtERS.

(ISAAC)

'STRAAT.

het Vaderland de Overwinning. aan de medeburgers de be-.
geerte om hem wederom te hebben, aan het naageflagt (!e~
voorbeeld (er naavoJginge agterlaatende. Voór den

GROOTl\10EDIGEN

HELD'

fleert de Admiraliteit der Veréénigde Provincien te Amffer,;
dam, dit Gedenkteken, welk hij van den Staat 't ()ver
verdiend, doen oprigten I in 't Jaar 1674.

had~

In de Gedichten van den Hoogleeraar P. FRANClUS ontmoe.
ten wij een Graf(chrif[ op onzen Zeeheld, 't welk wij, om
tleszelfs fraaiheid, ten dienlle van zommigen onzer Leezeren;
bier zullen p!aatzen.
" Hoc tegitUr fa"o, qui fe fibi debuit omnem
" SUlmIUs: ille Euro cogllitus, et Zephyro.
" Americes Lihyreque tremor: quettî ilillouis ori
" Horruit , et gelido Mrenalis urfa polo:
" Ter conjuratos Batavo de Wtore reges
" Reppt.lit: asferto ter fale, vittor obit.
" Da lacrymas. pater Va, viro, pacemque precare'~
" Ut voveas iIli, quod dedit ille tibi.
" At vos hinc, host es , discedite: prrelia fpirant,
" Herois cineres, offaque bella movent."
Van het huwelijk en nallgeflagt vin den Heere JSAAC SWEE~i1
fnoeten wij nu nog verflag doen. De VIce - Admiraal, terwijl
hij r:ög Kdpitein 'Was, 11l1de zich, te /lmflerdatn; in dea
Jaare 1655, in 't huwelijk begeeven met Jonkvrouwe COl.'(STANTIA nLoM~IAART; Dogter van den Heere SAMiJ~L ELOl'llMAART, Bewindhebber der Weslïndifche Maatfchappije tet
Kamer Amjierdam, en vnn CATIHRINA REYNST. Uit deezed
Mmmmmmm~
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echt wierdt, behalven vier Dogters, gebooren één Zoon,
even als zijn Vader, ISAAC genaamd, til die insgelilks het
Vaderland (er Zee gediend heefe; hebbende hij bekleed den
pO~t van Kommandt:ur en van oudilcn Kapitein onder het
KoUegie tcr Admiraliteit te Amflcrdt11lJ. Hij was genouwd
met CATflARJNA LA CLé, Dageer van den Heerc REJNIER LA
CLé en van ]OHANNA nCEcKMAN, bij welke hij niet meer dan
eenen Zoon verwekte, te wceten den Heer en l'IIr. ISAIIC
SWEERS, Schepen en Raad. vervolgens, valJ den Jaare 1; 63
tot den Jaare 1768, Hoofdofficier der Stad Amflerdam, en
eindelijk. wegens dezelve. afgevaardigde in bet Kollegie vaD
del! Raad van Staate. HIj is ongehuwd overleeden.
S"TINS, in rang het elfde en laat!1e Dorp, in de Friefche
Grietenij FraI1elru,'ldee!, onder het Kwartier van Westergo •
hebbende niet meer dan tien Stemmen. Het legt niet verre,
ten Noorden, van de Trekvaart, welke van Fr/weker na
LceUWtlnlen loopt. Bet getal der Huizen i~ zeer gering.... In
de plaats der ouJe bouwvallige, hee:t men 'er, voor niet
vC'elc jllaren, een nieuw zindelijk Kerkje gebouwd. uit het
midden van welks dak een fpits torentje uÏlfieekt, en '[ weik
van binnen met een fraai Orgel is voorzien. Van ouds lagen
hier omtrent verfcheiden aal1zienlijke Staten of adelijke landwooningen. Van deeze is nog overg"bleeven Gro"t lleerema,
door den Alnrterdamrchen DIchter W1LLll'K treffelijk bezongen, hoewel 'c "ude gebouw zedert afg(!brok"n. en op eeni.
gen afihnd van diens grond een ander Huis gel1:igt is; als
roede, meest in haare alonde geda2ntc, de a:wzit'nlijke lIil1gma
State, naar welke der zelver tegenwoordige eigenaar. de Heer
J. 1\I. VAN nEmA, S'2kretaris van het Kollegie ter Admiraliteit
te HeJy,tngell, den toenaam van TtluE Kll'lGMA voert.
SWICllEM, ook wel Sll'ichum, van anderen Zuichcm ge.
naamd, is een klein Dorpje in de Friefche Grietenij Leellwar~
derodeel, onder het Kwartier van OOItergo ; om geene andere
reden thans vermaard. dan om dat het ter geboorteplaatze
dIende van den vermaarden VIGLIVS ZUlCHEMIVS AB AlT A, die
'er eene aanzienlijke State of adelijke landwooning fiigtte, van
diepe

SYBEKARSPEL, SYLLA, (LAURENS) enz.

Tot

diepe graflell omringd. Van 'c e~ren and(!r zijn thans genoegZaam geene overbIijfzels meer voorh:mden.
SYBfKARSPEL, een Regtsban en Dorp, in het gedeelte van
de Vier - NO(Jrdcr - l:oggc1Z genaamd. Met het
nabuurig IJel1tlingbroek, heeft Sljbekarspel ecne zamengevoegde llegeering; zij beaaat uit een Schout Crimineel en Civiel,
drieëndertig Vroedfchappen, als achttien voor S,jbekat'spel cn
vijfden voor BfJl1ningbroek, twee Burgemeesters, zeven Sche.
penen en eenen Sekretaris. De uitgearektheid van den Regtsban van Sijbekarspel bedraagt, volgens de Verpondingslijg[en"
zeshonderdnegenër.zeventig Morgens en tweehonderd Roeden
Lands. Men telt 'er om en bij de zevcntig Huizen. Het
Dorp is in de lengte. hoewel met verfcheiden tusfchenruimten of ledige erven, langs het watertje de Gouwe gebouwd.
De Kerk is ecn oud gebouw.
Westfri~sland,

SYLLA, (LAURENS) uit Gelderl:tnd, was een der perfoor,en,
die door de A!gemeene Staaten wierden aangefleid , om over
de drie ver!l1uarde Staatsgevangenen JOHAN vfiN OLDENBARNE_
VELD, ROMBOUT HOGERBEETS en IlUGO DE G1WOT, d",n rost
van Fiskaal te bekleeden. 's Mans Amptgenuoten waren PlliTER,
VAN LEEuweN, wegens Uti echt, en ANTHONIS DUIK, wegens
Holland.
SYLVIUS. (CORNEL!U5) Naa 't fcheiden van het Dordrechtfche SiJnode, vondt men, onder andere fchikkingen, ook geraad en, het Leidenfche Hoogefehooi te reformeer en , dat wil
zeggen, het oog te lamen gaan op allen, die van Remonfiranterije of RemollUrantsgezindheid verdagt gehouden wierden.
Aan verfcheidcn Hoogleeraarcn. hoewel hun onderwijs met
de Godgeleerdheid niets gemeen hadc, kome dit hun beroep,
en zommigen derzelven hun middel van hellann. Onder deeze
bevondt zich CORNELIUS SYLVIUS, Hoogleeraar in de Regten.
Bet StaatsbeOuit , raakende zijne afzetting, wierdt hem door
den Heer GILL~S DE GLIHWES, Penfionaris der Stad Haadctn ~
aangekondigd. Doch, VOllr zo veel, in dit beOuit , geene
.. ~denen van h;:t over hem gevelde Vonnis vermeld wierdéll ~
Mmmmmmm 3
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en hij zelve zich geener misdaad bewust was, konde de
HoogJe(!faar SYLVm, van zijn gemoed niet verkrijgen, daar in
ftilzwiigellde te berusten, en alzo aan de waerdd ecn fehi]n
Vlln ze;foefchuldiginge te verlootten.
Hierom wicrdt hij Ie
,..aade, aan de Staaten van Holland, of wel aan derzelver Ge~ommitteerde RJatfen, eenen Brief te laaIen afgaan. van een
zeer merk';\'aardig~n inhoud; !)ehelzende een verzoek, om de
redenen zijner afzettillge te m-'i;en weel en I en zich Ie verantwoOlden. Met de p!aatzil1g des llriefs, oordeelen wij,
:lommigen onzer Leezeren geeuen ondienst te zullen doen.
Van woord tOt woord luidt dezelve aldus:
" Mijn Heeren.

" D'oude Rechtsgeleerden hebben niet [onder reden CQ
goedt f'Jl'!daID""t het Vcr lies vall 's menfchen goeden \lac",
.. en faem vcrgelc'éen bij 't verlies van fijn natuurlijk leven.
PI ten einde een iegelijk daer door Cou vermaent fiJn, daer
~. fulke furge "'Jor te draegen ~ls voor fijn leven. door foon dacnige v:'Ifcheiden mid deo, als fijn de handelingen. beo
t, dieningen, en bdrijven, Waer door defe\vc eenighÇtns wordt
" verkregen. Defa reden heeft mij van gelijken bewoogen
" gehadt, omme door het daegeHjks onderwijfen in uw Ed•
•, Mog" Univerfireit ~ mitsgaders door deÎe!ve te ilIu!lreren,
" foo veel in mij was, alle mogeliike vlijt en naer11:igheii
" àen te wenden; opdat Ji( rlaer door eenige reputatie mogt
" verkrik:!n, en 't geen alreedts in eeniger voeg~n moge fijn
" verkregen. te bewacrel1. Defe felve reden, mijn Heeren,
?' heeft mij ook bewoogen (21s mij eerg;~teren, door de"
" Heer Penfiooaris 'Jan Haerlem, uw Ed. l\log. refvlulie
" over' de Profedh, tot noch toe bij mij bedient, wierct
,~ aengereit) mij daer over eerigfints t'onullÖllen, en te vet:
" Coeken, de reGen van die refolutie Ie lllogen weten, en
H dat ik daer tegens mogt gehoort, en tot mijne ver;'Dtwoor·
~,ding toeg~laeten worden; :I~hteDde, (geliJk mede bij de
:t ouden overlang is g~Ceit) dat indien beCchuldigen genoeg
" is, DÎemant onfchuldig is, dan die niet berchu'digt wor.'t;
~) mij ook verkletende op alle de rechteR, foo IllltlJurlijke)
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JI burgerlijke en goddelijke, die niet feg;;en, maer roCp,::u •
• , dat elk tor fijn veramvJOor .• ing, het uj ter faeke van fijne
" eere, of leven, ,behoort loegeiaeten te worden. '1' welk
Jt bij oure
voorouders hier te 'Jan de in fulke lichting is ge,. houden. uatfe op de rolie des Hofs van Holhmdt, rClht
,. over de plaetfe daer de Raedtshéeren ter audiemie Gtten 0
" d.fe woorden deedi!1I freJlen, AUDI ET ALTERhM PARTll.M
.. (Hoor en wederhoor ." Dan daer op aenh~ll1dende, is mij
" ter antwoorde ge>geven, Ja, flJlks niet kon gefchirden fonn der Ja5t; dat uw Ed. ~;Iog. dit uit bun eigen recht kouden
., doen; d~t 'er ir.fkhten konden fijn. daer meI') niet gewoon
" was reden van te geven. Waer op ik mij fdve heb onJer.
" tast, en overdacht dat hetgeen. 't w~lk tOt mijnen laste
" mogt fijn. noodtfaek'.'lijk moest ont!1:aen uit de bedit.ning
" der Profesfie; of uit mijn levcn; of uit mijnen bUJ'~erlijketJ
n ommegang, bij en onder verfcheide burgers, cn L.den van
Ot d'Univer(iteit, en :wdere luiden.
Doch ik heh irt .:e~o van
$. :tEen iet gevonden, dat mIj eenigfins foodaenilt te'î ref(li~.
" tie dacht waerdlg te fijn: Want (Ol) veel de beJle!'mg van
" mijn Profe~Île belangt, die is foodaenig (om wfinig W(}.îr..
" den te maeken) dat ik mij niet omfie uw Ed. MOli. {i'1 \f',
,. en à'informatien des ~engaende genoomen, tot miJn es voor" deels te g~hruiken. Aengaende mijn leven wordt niets ill"gebragr. !\1.jn ommegarg houde .cn wecte ik foodaenig te
" fijn, datfe nooit heeft geftrekt tot naedeel van iemant. veel
" min van tt gemeene best, ofte der tegenwoordige ltegec"ringe. Soo dat ik lli~t twijft-èle, of, foo mij opening- van
" de beLicht:ng wierde gedaen, uat ik de!èlve foo klaerlijk
" fou weder leggen , als de fon fchijm aen den hemel. Wcrdt
" 'er iet fulks tot mijnen laste ingL'bragt. 't fiin overdraegers •
., die mij da~r mede beklaJden, en oogetwijlfdt mijne vijan" den, die tegens mij geen geloof ver'lienen. Over iÏllks
" hé ik goede reden gebadt om opening van defelve, om
,., gehoor, en verlof om mij te verde<!dig.;n. te verfoeken,"
, De Heer SYLVlU5. dus om enkele eene~cnheid voor de Remon(!rr.men, van zijn ampt verlaaten. llalJl zedert zjjn verblijf
in '$ Gral#vellk7 se, zij!1f'n Laiijnlè;lell in den Nederdui:fcben
ll:lam ijOSCIl veranderd h~b""'~ndL'. Jn de gEwelde Hofplaars
Mlllmmmmm.f,
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Jier hij zich n~ als Advojraat gebruiken. Zo veel lofs behaal,~
de hij in de waarneelllild~ van dl~'~zen p0~t, d~t lllj , ecrJu\1';,
:voor fl~n der voorrreff,cllj~a<.! Rqrsg,oleen1t:n van gant5ch Hol..'
lar,d erkend wterclt, en, door vec:vUldlge te wcrki1elll'lii tot
h(t behandelen van regtslaaken , de gdeedene fch'l,je tiel dub,
peld vergoed vondt. Geene ardere ope" baare lloornis oll'lerging hij zeden, dan in qtn Ja~re 1623, IeT gelegenheiiJ (le~

omdc]ucn 1!allDags op het leeven van Prii1fe :r,I!\U~ITS Onde~
~nderclJ, op welke het vermoeden van meaepilgt 1gheid viel,
wierdj: ook den Heere SYLVllJS of BOICH hniwerzekering aun·
gezeid. Doch de opheili:1 g volgde op het klaaruliJkélijk be~oog zijner onfchuid: w..;ar Daa hIj in vïede zijne dagen eili~1igde.

Zie

G. BRANDT,

Bijl, der

Reforma~ie:

S..,"NODE. Deezen naam draagt, in de v:eréélligde Gewesten,
eene z~menkom,t van Kerkdijke perf}pncn, dOOf hunne laSl~
geevers afgel'aaraigd, om voor de zuiverheid der vasq:;ellelJe
Leo:re te waaken, en voom de l1oodi f;e fchilddng<!n, het algemeene Weezen des Kerkbdburs [)I?trcffl'tIl1e, te beraamen.
lVl<;!n onderfcheidt deeze zJll1clllwmlten in Natio1ilJale en Pro·
"incfaate Sijnvdeli. De eerlIe benaan uit de Afg<;vaardigdel'
der bijzondere Sijnoden; de andere uit die der Klasp!iJ, welIse in el kt' f'rovir1cie vergaderen. Van de eerstgenoemde ont~
lno(:ten wij flegts één voorheeld in de Nederland[che Gcfchic~
denisicll, te weeten, IU de j;laren 1618 eu 1619, in de vermaarde I{erkl'ergal'erir,g, t() Dorducht gdlOuÓtU. Want •
niettegenftaande, in deeze bijceukomst, was vastgefl:eld, da~
t,en l,ang1l:e om de dri~ jaar en zulk ceu Nati7JfJ'û .Si;node ZOIl
beroepen WOWèn, mi,:s de hooge 0 "erh~id daar aap de toe·
nemmitU~ velleende , heEn zulks, ilo;;tl1ans, in al dieu tijd.
~ed.cl:t verloop en , "eeue plans ge:l:ld: '[ zii, om dat mc.\
tegen de kostbaarheid daar V:ll1 opzag; of om dat 'er. naar '.I;
oOi:Jee\ van den Souverein, geer.e zaHken, dien oml1r g W~;:;
d,i;!, zijn voorgevallen; ór om dat men vreesde, dat d':! Ke~
~eliiken. lanbs dien weg. zîch te veel gezag, Z()u~e,n LOCêigenen. D,aar Or.3 plan medebrengt , van het r..1rdi ~c!tt SÇfl
N/!o

SY:\ODE.

'STRAAT.

JI1J!ioro.11 StjtJl}de, in een nE'ionderlijk Artikel, te moeten
wrlJag doen, zullen wij th:ms, aangaande de P, oV;;lciaak
~'IJi2I}den,

eenige betigten mededeelt-no
't Is bekend, hoe in ied~r Provincie, van tijd tOt tijd t
eene zamenkomst van lJl!buurige Predikanten wordt gehouden,
bij den naam van Klasfis bekend. Uit het midden haarcr benoe.
men deezc Vergaderingen twee of drie Predikanten, nevens
e~n of twee Ouderlingen. Tegen den vastgefl:elden tijd bep;c('ven zich deeze na cie Stad of Plaats, alwaar het Provin.
<;iaale Sijnode zal gehouden worden. In eene der Kerken bij\!en gekoomen zijnde, wordt de Vergadering geopend met
een Gebed en Leerrede, op de !l:aatelijke verri;;:ing naande.
Het bewind der handelingen wordt gevoerd door eenen Prte.
fes of Voorzitter, eenen As(esfor of Bijzitter, nevens eenen
Scriba of Schrijver. Het Sijnode van Friesland alleen heefe
:lijnen Prte{es geenen AsJes/or toegevoegd. Voorts houden
'.s Lands Stanten een waakend oog over de handelingen der
Kerkvergaderinge, door middd van eenige Gelastigden, uit
11et midden hunner derwaarts gezonden, en bij den naam van
KOli1miJ;Jri~Fen Politiek bekend. Niet even gro.lt is het getal deezer Kommisfarisfen in de onderfcheidene Provinciën;
eenigen zenden 'er vier, anderen twee. Alles, wat den wel~
!tand der Provillciaale Kerke in 't algemeen betreft, wordt in
deeze zamenkom[tel1 behandeld; als mede uitrpraak gedaan
over zodanige ge[chillen, welke door de Klas[en Diet kunnen
benist worden. Hoewel dus de Provinciaale Sijnoden der 011derfcheidene Gewesten van elkander onafhanklijk zijn, houden
ze, nogthans , eene zekere onderlinge geme::!nfchap, door
~iddel van Afgevaardigden, bij den naam van Korrespondenien bekend. Voor ieder der overige Provinciën, wordt ill
elk Sijnode zodanig een KorrespO;ldent benoemd; die, evenwel, in de Si}noden, welke zij bijwoonen, geene bcIJuitende,
maar enkel eene raadgeevende Hem hebben. Daarenboven
worden, in ieder Provinciaal Sijnode, eenige Leden beo
noemd, bij den naam van Deputati Sijnodi of Afgevaardigijen van het Sijnode genoemd; deeze moeten zorge draagen,
<lat de Sijnodaale Bel1uiten ten uitvoer gebragt worden, en
~oortS, 't geen vall wegen de Kerkvergaderinge bij de hooge
\. ,
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overheid te verrigten is, waarneem en. Voorts worden d('ez~
gehouden met op..ne deuren, zodat ieder tot
dezelve een vrijen (Oega!'g betft, en tllcn .als zij met eene
Leerrede geopend waren, dus ook op dil zelfde wii ze beOoo~
ten. Indien men den ClJetus van ZedmlJ tnl'de rtkene, telt
men, in de Veréénigde Nederlanden, negen ProvÎnci.Jale Slj.
noden: te weeten , be.halven één voor ieder dcr zes overige
Provinciën, twee voor Holland. en éèn voor het Lanrl[chap
Drefuhe. De tijden der SiJnod3a!e zamclikom[len, ÎII de bijzondere Provinciën. zijn de volgend'!: In G:/de"!and! io het
begin van Augusrus , of het laaist van Jlllij; j'1 Zuidlzol/and,
op Dingsèllg naa den eerllen Zondag in Jl111i; iu No,;rdhoJ·
land, op den laatfien Dingsdag in luh); in ZNland is de
tijd do'!f zamenkomlte onbepaald. naardien het Provincit1(J/e
Sijnode, of zo als men het aldaar noemt, de Coetfls. niet dan
om zeer gewigtige redenen, en op de bijzondere befchrijving
der Staaten , gehouden wordt; in het Sticht van U!rl'cht, in
de eerfie of tweede week van September; in Fries/atJd, acht
dagen naa Pir xter; in OverijsJel, veertien dagen naa Pinxter;
in de Provincie van Stad en Laude V'IIll GroninJ!eI1, in de
eerfre week van Maij; en. eindelijk. in het Landfchap Drenthe, in de maand November.
Boven hebben wij aangemerkt, dat zints de DorJrecht[ch~
'Nali;)naale Kerkvergadcring van de Jaarcn 16r8 en 1619,
geene andere clan Provinciaale Sijnoden gehouden zijn. Met
opzigt tot de NederJuitrche Kerken moet dit verllaan worden. Tweemaaien 's jnars houden de \Vallèhe Kerken, hier
te Lande, eene zamcnkomst. welke. als befta:'lnde uit Afgevaardigden va:1 alle de Kerkcn, door de Veréénigdc Provinciën verÎpreid, in zckcren zin een NatÎonal11 Sijn"de mag
genaat:1u worden. Het koomt tweemaal 's jaars bijeen: in "
laatst van April of in 't begin van Maij, en in 't laatst van
A\lguw.ls of in 't reg in van September. In de volgende Steden, voisens eene va~tgeaelde beunorde , houdt dit Sijl10de
~t:ljIJ'~ zamenkomrten: in Gelderland, te Nijmegen, Arnhem
en Zutjèll; in Holland, te Dordrrcht, Gouda, ErWr/em,
BrieI, De ft, Rotterdam, in 's Gratlvenhage. te Hel/sden,
Cörhichem. Schiedam, d11lj1errltlm, Leiden en Naarden;
in
~ergaderillgen
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in Zeeland. te ZierilrZBe, Goes, Tholen, Feere, Mi.ldel.
hurg en Plisfing-n; in het Stic!1t, te U/redt; in Ft hsltll1d,
,te Leeu\Vrlt'den; in Overijslel , te Kampen, Zwo/fe en De~etlter; de Provincie van Stad en Lande heeft geene tourbeurt; voorts nog, ip de Genera!ireits Landen, te Breda.
{Jergen op den Zoom. '$ Herlogenhorc1t, M'Iastricht en Breda. Tot h~t waarneem en der z:laken, welke tn,fchell de
SijnoJcn voorvallen. benoemt bet Sijnode vier of vijf Gemeenten, wel~er Afgevaardigden gezllmentlijk cene KltJfji; uitmaaken; de Beiluiten van welke Klaslls. evenwel, van geene
}trage zijn, voor dat zij de goedkeuring en bevclitiging van
het volgende Sijnode Qntvangen hebben. De Studenten, die
tot Propenent opder de Walfche Gemeente begeeren aange.
nomen te worden, geeven daar van kennis aan het Sijnode;
waar naa zij door het eerstvolgende Sijnode ge2xamineerd
worden. Drie Predik:1nten, en even zo veele Ouderlingen,
~orden tqt dit Onderzoek benoemd.

Zie Tegenw. Staat der Nederl3llden.
SYNODE. (Dortlreclttsch) Daar ons plan medebrel1!;t, van de
voornaam!1:e voorvallen onzer Vaderlandfche Gefc1ie.lcnisfe,
jn ons Woordenboek, verilag te doen, zouden wij eenc wijde
gaaping open laaten, indien wij de vermaarde Kerkvergade.
ring verzweegen. Ons zelven ook als Hilloriefchrijvers :1l1;merkende • zullen wij een der hoofdvereischtcn van dien
post, onpartijdigheid en liefde tot de waarheid, zorgvuldl 6
jn agt neernen; vergenoegende ons. 'overeenkomfHg met ons
be!1:ek, met eene beknopte opgave der voornaamfl:e bijzonder-

~eden.

Bekend :tijn de aanleidende oorzaaken tot het houden decza.menkomt1e. De godgeleerde gefchillen. in den aanvang
~er voorgaande Eeuwe. gereezen, tusfchen FRANCISCUS GOMARUS en JACOBUS AR~mnus, belden Hoogleeraars ill de
Godgeleerdheid op het Hoogefehooi te Leidelt. klOlrunen.
?erlang, tot eene hoogte, dat de Overbeicl het h:mer he~geijiDge waardig en Roodj~ oordeeld~, zo ijiet ter verejf~aiD&e,
~er
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~inge, althans ter bekoelillge van dezelve, met haar gezag
tusfchen beiden te treeden, Den inhoud dier gefchillen zullen
wij hier niet verhanlen; zij liepen, hoofdz3akelijk, over de
Godlijke Betlniten, raakende 's MenCchen Verkiezing ter Zalil{heid, of Verwerpinge tef eeuwige firaffe. GOMARUS verklaarde zich voor een vrijmagtig Volilrekt, All.nliNlUS dreef
een VoorwaardelIjk Bel1uir. Gelijk het gemeenlijk gaat. wanneer Hoogleeraars van naalD wijd van een loopende illzigten
hebb~en, elk van hun badt zijne aanhangers en voorfl:anders
onder de Predikanten, door hen opgelt weekt; welke, vervolgens~ door middel hunner Kerkelijke redevoeringen>, de gefchillen onder àell gemeenen man rugtbaar maakten.
Terwijl de Hoogleeraars en derzelver leerlingen, aan 't
HoogeidlOo1, elkander met twistfchrifLell te keer gingen, en
daar door hunne befirijders zogten te overtuigen, waren de
Predikanten, vooral de zuJken, die 't met GtlMARUS hielden.
op een :;nder middel bedagt, o!l\ aan 't gefchil eei1 einde t~
maaken. Bij herhaaling vervoegden zij zich aan de Aigemeenc
Staaten , om het houden van een Nationaal Sijnode. In de
maand Maart of April des Jaars 1606 gaven hun Hoog Mo.
gende daar aan de toe!l:cmll1ing. doch op deeze voorwaarde.
dat de Heirle!berg[che CatecliiS1l1Z1S en de Geloofsbelijdenis.
in dit Sijnode, zouden overgezien, en, daar men 't dienfiig
vOIlde, in dezelve veranderingen zouden gemaakt worden.
Doch deeze voorwaarde viel niet in den Cmaak van GOMARUS
en zijner aanhangerell. Zij waren van meellillg, dat het vorderen deezer voorwaaru~ bewerkt was door ARMINlUS en
UlTENBOGAARD: OIn hier door den zoekeren Vl!,n nieuwigheden de leuze te geeven, volgens welke zij moesten werken.
Zij preezen , daarenboven, de gewoonte, bij welke men,
dagten ze, zich ten allen tijde zo wel hadt bevonden, dat
men de banden van overeenftemminge niet ligt verbrak. Anders, zei.Jen ze, worden de gemoederen van 't gemeene volk
van e~n geîcheurd, als een ieder zijn eigen goeddunken predikt: wesh~iven zij het als onbillijk en gevaarlijk aanzagen.
ïel!laild tot den Kerkendien5t te gebruiken, 'e en zij hij de
beide SchriüelJ ondertekend hadt. ARMINlUS en de zjjnen,
daarentegen, bewe~rden, dat men aan men(Chelijkc fchrifte~
wel
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wel mogt twijfelen; dat men, /)ver eene zaak van zo grooe
gewigt, als het fieHen van Formulieren, zich niet behoorlijk hadt
beraaden, in de eerUe tijden der Hervorminge, toen alles in
rep en roer was, noch ook daar naa, tocn de Regeering
met zaaken van üor!{)g. de handen vol werk hadt. Ook
meenden ze, dat de Christenhdd 'er beter aan zijn zoude,
indien men in ',t geheel geene, of flegts korte Formulieren
hadt ••
Imusfchen was dit bijkoomend gefchil, over het al of niet
nazien der Fmffiulieren, de oorzaak, waarom het Nationaale
SiJnode, voor dit maal, agter wege bleet: lVIaar de godgeleerde gefchillen verloorcll daarom niets van hunne hevigheid';
zij groeiden, daarentegen, naar gelange tijdliJke en llaatkundige inzigten, bij wijlen. zich daar onder mengden. Nu bègon het ontwerp. raakende het hou.den van een Nationaal si)Dode, bij zommigen wederom leevende te worden. Ve~l
<leedt daar toe het fchrijven van ]AKOBUS DEN I, Koning van
Cl oot - Britannie, aan de Algemeene Staaten , in den aa!lvan~
des Jaars J617, waarbij zij vermaand wierden tot het hij een
I"Oepen -van em NatilJllaal Stjnode, om de gefchillen te be~
Jlisfen. De Staaten van Zeeland walen de eerflen. w~lke
daar toe eenen flap deed(.o. lil de maand Mai des gemelden
jaars zonden zij eenige Gel~stigdl!n ta ' s Hage, tot het doen
van een Voor1l:el aan de Sumtcn van Holl.md en Westfriesland , waar in zij, tot het fpoeJig bij een roepen en doen
houden van een Nationaal Sljnode, zeer ernHig aanhielden.
Diergelijk een Vourliel, aan hun Ed. Gr. l\1ogende, gefchiedde, weinige dagen lanter. door de Afgevaardigden der Provinciën Ge/der/mul, Friesland en CnJllillgcn. Zijne Excellentie Prins MAURJTS deedt insgelijks geene kleine moeite. om
het houden eencr Kerkvergaderinge te bevorderen; waar toe
hij verfcheiden Hollandiche Steden doorreisde, vermaanende
de Vroedfchappen lef bewilliginge in zijn voorftel. In zekere Aantekeningen vindt men verha:lld, hoe MAURITS,
onder andi!re te Delft ten dien einde in de Vroedfchap verfcheellen zijnde, hadc gezegd " Dat hij hadt gezwooren de
" waare Ger,;;formeerde Religie voorteflaan ; dat daar over
,. veel d:spuiia viel ~ dat hij niet wist wat van di zaak was;
" dat
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dat de Verklaaring moest gefchieden in een Provinciaal en
Nlltionalll Sijnode, welk hij hun hooglijk aanbeval, op dat
hij epnmaal mogt weeten , hoe hij zich omtrent die zaak
hadt te gedraagen."
Hoewel dus door magtige voorl1:anders voorgeflagen en
aangedrol'f!en, het houden van een Nationaal Sijnode Ontmoette. van andere kamen, geene mindere tegenl1:reevers. In'
ee!it:! veel gerugrs maakende Verklaaring van den vijfden Au~UStUS des zelfden Jaars 1617, vertoonden de Staaten van Holland) hunne oprei:te meening, om, Ilcver;s '5 Lands Vrijheden
en Re!!!cn, de wllare Christlijke Gereformeerde Religie in
:zuiverhcid te zullen houden; als mede de redenen, om welke
:zij haàden goedgevonden te ordonneeren, dat de Remor.flranten wed!' in de Gereformeerde Kerken behoorden getolereerd
1e worden, zo wel als die Van andere gevoelens waren. Het

l10uden van ecu Nationaal Sijnode weeien de Staaten van de
hand, door te verk!aaren, "dat eenige punten, die, zo in
" de oude Christlijke Kerk, als zeden de Reformatie, niet
" eendrasdg en wettig waren beOÎst. tegenwoordig te willen'
" hel1lsfen, van zeer groot bedenken wa,; en indien zulks
1. :11 oirhaar mogt zijn, 't zelve te willen beP.:aan door eene
" Vergadering, bij een geroepe:l uit weinige Provinciën.
" g,'enzins met den dienst der Kerke zoude over een koo" men; maar dat veeleer, naar 't gebruik der oude Christen" heid, zulks zoude behooren te gefchieden, door eene
" ovcreenl1:emming van alle de Kerken. die voor Leden des
" lichalllDs gehouden worden."
D,larcnboven begreepen de
gemelde Staaten , dat hun, tegen hunnen dank, geen Sijnode
konde worden opgedrongen. Eenllemmig met die "an Holland was de uitfpraak der Stll;ten vnn Ut/'cdt en Vlln Ovo'.
'3 sft!. 00k verklaarden de GC'!derfche Afgevaardigden nader.
hand, dat zij geen en last hadden, om het Sljllode, in weerwil
van Ilo/kmd, door te dringen.
Ond:mks deeze tegenkantingen, deeden de vier Provinciën.
(]le zich voor het Sijnode verklaard hadden, de ralldplcegingen, over het d~adelijk voortzetten van hetzelve, ter Alge.
liI'leeDe Stnstsvergaderinge eeDen aanvang neemt'n. Te meer
vertrouwen voedden zij aallgaar.de cenen gewenschten uitflag ,
,
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alzo het gevoelen van Y,lIflYid IJlet geene volkomene eenpaarigheid was uitgebragt , maar. behalve de drie NoordhoJland.
fche Steden, Enkhuizen, Edam en Purmerend, de twee
voorna9me Steden, Am(lcrdaln en lJordrecht. zich voor het
houden van een Nationaal Sijuode verklaard hadden. Op den
elfden November des Jaars 1617 wierde dan. bij de meerder.
beid. tot h~e houden van een Natio::.a~l Sijnode het be(Juit
genomen. onder aantekening van een Protest der drie ge~
noemde anders gevoelende Provinciën. Verfchelden middelell
wierden zeden te werk gefield, om ook deeze ter bewilli.
ginge aver te haaien. Onder andere deedc Prins MAURITS eene
rei ze door de Provinciëu, in welke het werk inzonderheid
gehaperd badt. In Gelder/.Jnd bewetkte hij, dat op het Sij.
node met meer ij vers wierde aangedrongen. Die Van Over,s(et gaven hunne toeffemrning op aan05!emelijke voorwaar~
den, doch die nimmer wierden naageKoomen. Te U/ree/#
wierde het werk doorgezet, door eene geheele verandering
der Regeeringe. Hollt1nd bezweek, door het gevangen nee·
men der drie bekende Sramrnannen.
Nu \\".IS, dan, tot het hauJen van een J\~1ticnalll SijnodE' ,
het befjuit genomen, en de Sead D9rr!redt tot de plaats daar
van bepaald. In de mnnnd Junij des Ja~rs 1618 wierden de
brieven van Uitfchrijvinge na de oncl"rfcheidcoe Provinciën
afgevaardigd, nis mede ::an den Koning ,-an GlOot-Brilar:n;c;
nno de Kerken van F:'(J/1kt i),f, en aan verfchciden Vorilen en
~tlaten, met verzoek om eerige Godgeleerden op het' SijQQrle
te willen zenden.. Geduurende den Zomer hielde men', ill
alle de Gewesten, afzondèrJi)k:e Provincîaale SijnQden, in
welke de zaaken tot de groote Kerkvergadering voorbereid,
en dermnate befchikt wierden, dat de R emonfframen. zints
dien tÏ,d. zich nog minder goeds voorffeldeo : vooral naa dat
Prins J\UURITS, in de meeste Hollandfche Steden, de Wethouderfehap op eene buitengewoone wijze veranderd, en Le.
d~n, den Conrraremonfiràn<eo openlijk toegedaan, op het Kus.
feil hajt getJragt.
In het begin vao de maand November dC$ Jaars 16I8 za~
men de buitenlandfche Godgeleerden, die tot het Sijnode wa·
ren g.:ooJlgd , van lijd fOt tijd. te D~t'drer:!Jt aankoomen.
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De EngeIfchen kwamen eerst, vervolgens die van cl!! Pa/u;
uit hes/en, ZWitzeriand, Ger,CJ'e, Brandetlburg , Na,/a:!;
Oostfriesland en Bremen.
Aan het Vorll:endom AiilzaIt wáS

geene :ranfchnjvi:Jg gedaan, om reden, meenden de Remonftranten , dat men a'ldaar met hun in gevoelens overeenfremde.
In 'e eerst hadden verfcheiden Zwitzf:rfcne K:-.otons, iu het
zenden van Afgcvaar,ligden; merkelijke zwaarigheid gevonden,
om reden, fctreeven ze, dat tie gefchitlen, die de Neder~
landJc1ze Ke."kc"/Z beroerden, Zwitur/and niet aangingen;
:als mede, om dat men, van ouds, ?lan Kerkelijke Pagade.
ringen en Sljnoden weinig voordeel plagt te trekken. Doch

men vondt, zedert, middel om dezelve tot het zenden over
te haaIen. Uit F, ankrijk zag men 'er insgelijks geene afgevaardigden, hoewèl het getal der Hervormden, in dat Koninkrijk t
ten dien tijde, zeer aanzienlijk was; Gezamentlijk maa"kten
de UitnecniCche Godgeleerden een getal van ac11tëntwintig uit,
De afgevaardigden uit de Veréénigde Gewesten zelve bedroe.
gen, in alles, vierënzestig: te Weeten , vijf Hoogleenlaren ,
één van ieder HoogefehooI , zesëndertig Predikanten, twintig
.ouderlingen, en daarenboven nog twee Remonfiramfehe Pre.
dikanten en één Ouderlillg, door het Stichtfch~ Sijnode gf!'
%onden. De Kommisfarisfen Politiek of Gem!lgtigden Jer Algemeeoe Smaten waren achttien in gelal. Uit honderd en tien
Leden beftondt aldus de DordrechtCche Kerkverg"dering, wanneer zij geheel voltallig was.
"
Op Dingsdag, den dertienden November des Jaars 1618;
nnm het Sljnode eenen aanvan~. Naa dat d.:s morgens de'
Dorclreehtfehe Predikant BALTflaZAR LYDIUS, ce ne Nederduit_
fehe, en JEREMIAS DE PEURS, Wals eh Predikant te Middelburg,
eene Leerrrde in de Franfche taal gedann hadden, in de Groote
Kerk, begaven zich de Afgevaardigd ..n der Algemeene Staa.
ten, gevoÎgd van de Ned"erlandfche Hoogleeraaren, Leeraaren
~n Ouderlingen, na de Stads Doelen, alwaar het Sijnode zou
gehouden worden. Thans wierden de Uitlandfche GodgeJeer.
den, uit de plaatzen , alwaar zii th.uis Jagen, afgthaald, e1
in de Vergaderplaats, <.le ruime Bovenzaal, zijnde binren ge~
leid, doot twee der Af,;cvaardigc'en van hun Hoog lV!ogendell
ontvangen en ver I"ielkoomd. De bovengenoemde DordJ ecr~trdle
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kerkleeraar BALTHilZAR LYDIUS maakte eenen aanvang der verngtingen met een Gebed În de Latijnfché taal~. in welke taal,
ten dien(];e der Uitheemfchen, alles zou verhandeld worden.
hij hadt, nkt gei!inuigd, .of de Heer MARTINUS GREGORlVS.
Afgevaardigde wegens GeJdel'luf/d, opende het Siînode met
éene aanilJfaak, in welke hi i, onder ándere, wensc4te, "dat
" de zaaken,. in het Sijnode te verhandelen, zonder ecnige
;, vooroordeelen, ,die (zeide hij) wel zomwijlen van huis
" plagten medegelJragt te worJen , maatiglijk. foberlijk én in
" des Heerell vreeze 0 voorgelleld, ver1l:alln en benooten zijn.
0' cie,
11'1 ct de hoop der Heeren St:taten eri de begeer ie der
" ingezeetencn mogten overeenkaomen , en men allen moge
~, hoor en zeggen, da~ het hart van de Kerk en de geloovigen
~, wederom één was geworden." De zitting vall deezen dag
wierdt benooten met het voorleezen der Geloofsbrieven der
Pulitike Heeren. door hunnen Sekretaris DANIëL HEiN81US.
Hoogléeraar te Leiden,. man van ongemeene bedreevenhdJ
de Griek[che en Latijnfche taaIen, doch in de Godgeleerdheid
zeer weinig bedreeven. Dikmaals WJS deeze de mond der POljtikè.
Afgevaardigden; onder welke men 'I!r vondt, die weimg of
geen Latijn verHouden: g.'lijk men dus van eenen derzelven;
verhaald vindt, dat hij van iè:natld zijner vrienden gevraagd
7.ijnde 0 hoe h!j het in 't Sijnod;! Helde, daar alles in de La:
tiJnCche taal wierdt verhandeld, tot antwoord gaf " dat hij
" met 'er tijd wat leerde, en zomtijds door gewoonte eeil
" woord begon te vernaar. ; dat hij ook zijn Diétionarium or
" \Voordenboek bij zich hadt, en zomtijds een wóord ot
" twee nnazogt." 's Anderendaags verkoos men tot Pr~ré$
of Voorzitter van het Sijnode 0 JÛHANNES BOGERMAN, Predi..:
kant te Leeuwa;'den; tot AsfesliJren, of Bi1zitters, ánderi
Vïce- Prdidentcn, JACOBUS ROLANDUS, Predikant tê Am/lei':'
dam, en lIERMANNUS FAUKELIUS, Predikallt te Middelhurg i'
tot Scriba's of Schrijvers, HBASTIAAN DAMilIAN, Predikant tè
Zutfm, en FESTUS HO:viMI US, Predikallt te Leiden: aHcn beo
kend voor ,l~er ijverige tegenltreevers der Remonrïanicn;
Naa dat m<!n, v;r lolgens, I'enige verdere fchikkingen hadc be-~
raamd. wierde, in de vierde zitting, in ov'erleg ge;iomen;
Op hoedanige eenige wijze de RefIJon/l~anten tot het SiJnode'
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zouden geroepen worden. Volgen! zommigen moesten al1e
de Remon1lranten gezamentlijk verîchijnen; doch anderen vonden niet gerlllden,
hen in zo grooten getale toe te hlaten ,
en waren, daarom, van begrip, dat fIegts eeni'ge weinigen,
en wel' hoofd voor hoofd, met brieven voor het Sijnode
moesten gedagvalrd worden. Dit gevoelen hlldt de overhand,
en wierden, diensvolgens, in de -vijfde zitting, de brieven
van dagvaarJinge voorgeleezen en goedgekeurd. Tegen dit
befiuit verzetteden zich naderhand eenige Remonftranten, ten
dien einde na Dordrecht afgevaardigd. door een ver zoel, ,
om gezamentlijk, en als één lichaam. voor het Sijnode te verfcbijnen, en aldaar hunne zaak Ie bepleiten; met naame ook,
dat de naam van den Leidfchen Hoogleeraar SIllIION EPISCOPlUS
niet onder de gedaagden moge gefteld worden, alzo deeze als
Lid der Vergaderinge, door de Staaten van Holland was befchreeven. Doch 't een en ander wierdt van de hand geweezen, ondanks de nadere bedenkingen, vag de zijde der Remonftranten aangevoerd. Het getal dl!r gedaagde Remonil:rantfche Predikanten wierdt op twaalf gelleJd, en in den brief:>
aan ieder hunner afgeval\rdi.~d, gezegd, dat zij tot het S;jnode
geroepen en ombooden wierden, " op dat zij de vijf Ani.
,. kelen, uit welke de thans hcerfchende ge[~hillen voorDat" melijk ontflaan waren. vrijelijk zoudeu voorlteUen, ver" klaar en en verdeedigen, zo veel zij konden, en noodig
" zouden agten, en met een ook in gefchrifi: overleveren ~
,. alle, zo zij 'er eenige hadden, hunne bedenkingen over de
" Letre. in de Confesûe en in den Katechismus deazer Kerke
" begreepen • en de re :lenen van dezelve bedenkingen: op
" dat het Sijnode, alles geboord en overwoogen hebbende.
" tijdelijk van aUes in de vreeze des Heeren mogt oordee" len."
T~wijl men op de I12nko:nst der geda~gde Remonarantfche
Leeraaren wagtte, wierdt. in de zesde Z'itting, eene nieuwe
Vertaaling des Bij::-els op het tapijt gebrllgt. JaareD geiteden
was dit werk den HeeTe PHlI.lPS VAN MARNIX V'JIJ S. A/JeI!0nde, nevens de Delfrlè:he en Amil:erdamfche Predikanten
ARNOLDUS CORNELIUS en WJ:P.NERVS HELIIIlCHJ US, opgedraagen.
Duch zij waren allen reeds overleeden • en 11l:t pal! begon\len
willk
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\verk zedert niet wederom herv:Jt. Men vetftondt, dat men
geene oude overzetting verbeteren, maai' eene nieuwe zoude
vervaardigen, doch te geli!k, bm de ergernis, uit te grootel
verandering te vreezen ; te voorkoomen. uit de oude vertaa'
Jing alles; wat doenlijk was, behouden, vooral in de HHl:,,_
tif.:he bOC!:Cll. Vaorts nam men in overleg, of ook de Apo.
krijfe. boeken vertaald, en Lij de overige zouden gevoegd
worden. Niet weinig viel hier over te doen, en ver1child~
het zeet weinig, of men toude de gemelde boeken uit den
'bondel det fèhriflen geheel hebben uitgemonllerd. Bij trieerderheid V:ln fiemmcn wierdt eindelijk beflootcn, dat men de
Apokrijfe boeken, van nieuws, uit het GriekEch zoude overzetten, doch niet met zulk eene zorgvuldigheid als de Kano..
nijke fchriCten; als mede; dat ze niet langer ill 't midden.
tusfchen net Oude en Nieuwe Testament, maar aan 't einde.
ngter het laatstgenoemde, zouden geplaatst worJen. De twaalf.
de zitting wierdt, voornaamelijk, befteed :lan het handelen
over de woordekens du en gij, en of men God a:lnrpreeken~
de, zoude zeggen du bist. of gij zijt. Beide uhdrukklngen
vonden voorllanders • die hun fl:u\c, van weerhnten, met Zil
veel ij ver bepleitten, dat vede toel:oorders zich van lachen
niet konden onthouden. Het rij zift kreeg de overhand <j bij
meerderheid van ftemmer.. Wijders handelde men over den
na3m JEHOVA; of dezelve onvertaald behouden, of door '~
""'oord Heen zoude overgezet worden. Het laatfie gevoelen
hade de overhand, l1lids het woord Heere met groote lette.;
ren zou gedrukt worden. Nu tradt men, in de dertiende
zitting, tot hd verkiezen van Overzetters. Tot het Oude
Verbond wierden daar toe benoemd, de Prefident van het
Sijnode }OHANN!S ilOGERM.\N, nevens WILHELMUS BAUDART,ell
GÉRSQN BUCERUS, Predikanten te Zutfon en Veere; tot het
Nieuwe Verbond, JACOBUS ROLANDUS, HERMANUS FAtJllELWS
en PETRUS CORNELIUS, Predikanten te AJlijlerdam, Middel.
b/trg en Enkhuiun. Daar naa benoemde men de perfoonen"
wien het werk der overzieninge van de nieuwe Vert!l3ling~
zou worden aanbevolen: deeze waren, voor he: Oude Testa",
ment, ANTONIUS THYSWS, uit Gelderland; JOHANNES N;LYllrf~
llER, uit Zuidhglland; PETRUS PLANClUS, uit NoordhollafJd;
Nnnnnnn!&
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JODOCUS LARENUS, uit Zee/tJl/{/; SlSRANDUS LUBBERTUS. uit
Fries/mul; JACOBUS REVIUS, uit Overijsfel ; FRANCISCUS GO'
1IIERUS, uit Groningen; ONIAS BoëTIUS , uit het Land[chap
Drenthe: en voor het Nieuwe Verbond, 5EBAST1ANUS DAMMEN, Scriba van het Sijnode, uit Gelderland; FESTUS HOl\Ll'vIIUS, insgelijks Scriba, uit Zuidholland ; GOSUINUS GELDORPIUS , uit Noordholltmd; ANTONIUS WALlEUS , uit Zeetatjd ':,
BERNARDUS FALLENWS, uit Friesland; JOHANNES LANGIU,S. uit
Overijsfel ; UBBO EMMIUS, Hoogleeraar in de GriekCche. taal,
uit Groninsen; JOHANNES CUPERUS, uit het Landfchnp D,"en_
the. Van wegen het Sticht van Utrecht waren geene Overzieners benoenld, dewijl men het over de keuze derzelven
l1iet eens konde worden. Ook zijn de benoemde per[oonen
wegens Drenthe, zedert, uitgevallen, op verzoek der Afgevaardigden, om reden, zo als dezelve verklaarden, dat de
Nederland[che taal in hun Landfchap niet wel bekend was.
Thans wierde de zaak van het prediken van den K,atechismns
en het Katechifeeren bij de hand genomen. Veel viel daar
over re doen, voor dat men het aangaande de zaak eens kOIlde worden. Het prediken of openlijk verIdaaren van den
Ka~echjsmus wierdt bij veelen verwaarloosd. Hierom verflonden de meesten. dat zulks overal, met naame ten platten
lande, moest worden ingevoerd, onder bedreiging van Ker.
kelijke {hane aan de nalaatigen. De Predik~llten zouden daar
in niet nalaatit; mogen zijn, onder v,)(\rwendzel van het klein
getal toehoordereil , al zouden ze llllten voor hun eigen gezin
het woord voeren. Om dit beflnit van kragt te doen zjjn.
zoude" de Vili/aleurs of ToezÎt:ners der Kerken, van tijd
tot tijd, door alle Kias[en onderzoek doen, of de Naamidèagpredikatien en Katechi[atien wierden waargenomen, en 'r
verzuim bij de Klasfis aangceven. Ook zoude men àe geenelJ,.
die van den Hervormden GoJsdienst be!Jjdenis doende, het
bijwooncn der Naamid.Jagpredikatien verwaarloosden, met
Kerkelijke Cen[ure fhalTen. Het formulier uf de wijze van
Katechireeren was de zaak, welke men thllns bij- de hand
nam; en wierde men het, nua v~elvuldige ra;hlpleegingen ~
omtrent het volgende eens: men zou driederleÎ formt~lîer van
K:ltcl:hiS!uen gebruiken: één voor de kindél cu ~ inhoudende
d~
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de Twaalf Artikelen des Geloofs, de Tien Geboden, bet Gebed des Reeren, de infrelling der Sakramemen, de Kerkelijke
Tugt met eenige korte Gebeden en eenvoudige Vraagen; het
tweede zou zijn, een kort begrip van den Heidelbergfchen
Catechismus, tcn dien!l:e der eenigzins gevorderden; het derde, de Heidelbergfche Kateckit;mus, ten behoeve van de zodanigen, die verder in jaaren gevorderd waren. Tot het opi1:ellen der twee Korte Katechismen wierden benoemd FRANcrscus GOMARUS, JOHANNES POLYANDER. ANTONlUS TYSlUS,
HERMANUS FAUKELIUS, BALTASAR LYDlUS en GODI!FRlD UDEMANS, met bijgevoegden last, om in 't /feilen deezer jlormu..
lieren zo veel doenlijk was, te blijven hij de woorden van
den Grooten of Heideiberg[clzen Katechismus. In eenige vol-

gende zittingen wierdt nu gehandeld, over het doopen van
Heidenfche Kinderen, als mede over de wijze, op welke
men de Studenten in de Godgeleerdheid op de voegzaamfre
wijze tot den predikdienst bekwaam zoude maaken. Omtrent
het laat1l:e opperde de Voorzitter BOGERMAN vijf vraagen:
Vooreerst, of de geen en , die in geene Ordre waren aangenomen, openlijk zouden mogen prediken? voorts, of zij zouden
mogen doopen ~ wijders, of het gevoegelijk ware, dat ze in
de Confil1orien kwamen? verder, of zij de Schriftuur open.
lijk zouden leezen ? eindelijk, of de Sijnode omtrent dat alles een bel1uic konde manken? Naa veel twistens, wierdt hun
het prediken, onder zekere voorwaarden, toegelaaten, doch
het doopen omzeid. De derde vraag liet men onbel1ist, ge.
lijk ook de twee laatf1e. Ten aanzien van het doopen van
Heidenfèhe Kinderen kwam men insgelijks tot een beOuit i
het was tweeledig. Het eer1l:e bragt mede, dat de geenen,
die tot jaaren van verf1and waren gekoomen, naarftiglijk zou·
d,~n onderweezen en gekatechifeerd, en vervolgens, indien ze
het begeerden, gedoopt worden. Het ander lid, welk de
kinderen raakte, hielde in, dat ze, eer ze tOt jaaren van ken.
nisfe kwamen, in geenerhande maniere zouden gedoopt worden. Naa dit alles gaf de Prefidcnt in bedenking, of men
niet behoorde te fpreeken over het misbruik in het fchrijven
en drukken van allerlei fchadelijke boeken, en over de middelen om daar tegen te voorzien. Hier over wierden eenige
Nnnnnnn ;}
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lIdvijzen ingebragt, vooral van de Uitlandrche Godgeleerden,
Volgens de Engeifchen moest men niemlnd de drukkunst Janten oejfenen, dan die belijdenis deedt van den Gereforllleerpen Godsdienst; waar bij die van de Palt; voegden, dat 'er
een vast,;elle!d getal Boellprukkers zijn moest, en die 311"n
onder den Eed fionden, Doçh de Vergadering kwam thans
bier omtrent tot geen ~efluit.
Intusfchcn naderde de dag, tegen welken de Remonrtramfche ~eeraars te Dordrecht v~rwagt wierden. ZIj waren twaalf
in getai, en de volgende hmme naamen: uit Gelderland,
HENRICUS LEO en nERNHARDUS VEZEIWJS; uit het Gebied van
Grav.:, HENaJCllS nOL tlNGEP..US; UI: Zuidholland , Mr. SIMO~
EPJ<;COPlUS. 13ERN.\R:JU3 DWINGLO, JOHANNES ARNOLOI, EDU4\aDUS POPPlUS

f'mLIPPU~

en

THEO!:m U3 RYCKEWAEl<T;

PYNAC!CER

THOMAS GOSUINU~

en

DOMINlCUS

uit Noordho!iand i

SAP:VIA;

uit

Overij/fe/,

en ASSUI!R(" MATTHISIUS. Als een dertiende
was, ""vens de bovengeli1elä·n. ged~:;vnarq, uit de Nederland[che Wa!fcne Kerken, CAROT,U5 N;ELUUS. Op den vijfden
December kWJ.men zij te })r,rdrecl:t, uitgezonderIl HOLLINGEJtus ~ die agtergeblceven wns, en laater kwam. 's A:lderendaags, in tijds, van hunne aankomst kennis ge ge even bebbende, ver[cheenen ze, nog diell z::lfden voormiddag, in de
Siinodaale Vergadering. Men deedt hen nederzitten aan eun
afzonderlijken tafel, midden in de Zaal. EPISCOPlVS voerde
het woord, en boodt :l:ll'l, uit naam zijner broederen, indien
men het dus goedvond!, zonder uitnel, met het Sijnode in
Çoqferentie te willen treedi:n; zich tevens beklangende , dat
~en, op hun verzork, ni('t eenigcn uitfiel hadt verleend J
tot dot zij hunne zndren in behoorlij1w orde zouden gebragt
hebben. Men deedt hen d:m op buiten!1:aun, De Hoogleeraar
i'OLYANDER, agt gefltgen hebbende op de uitdru~king van
l!l'lSCOPIUS, om met het SijtJ0de in C1nferenrie te treeden •
gaf der VergaderitJ~t.' in hed'>nking " dat men de Remonfirant' tcn het oogmerk hunner komfle en de wijze van handelen I
!! die men met hun houden zoude. behoorde aan re zeggen.
~~ op d~t; ze èilàr op verdagt mogten zijn. Men moest, ver~I jio,uit hij, hel1 onderrigten, dat ze niet waren Qntbooden
;a QID ;Il çonfçrcnt(e ;e t",eden, 'tr WIlren , zeide hi', voor" he~1l
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" heen Conferentien zonder vruijt gehou~en. Nu waren ze
" geroepen om hunne meeningen eu redenen voor te nellen,
ot en het Sijnode te laaten oordeelen.
Het Sijnode zou Reg" ter, en geen Partij zijn." Dit voorad vondt bijval, en
wierde, diensvolgens, den RemOlii1 ranten, wederom binnen
geroepen zijnde, door den Voorzitter, or.der andere. aangezegd: " de broeders Remonflr:J.nten moesten geene Schoolfche
•• Conferentien verwagten, door welke het gezag van het
" Sijnode in 't oordeelen zou worden verkort. Zij warel1.
" alleenlijk gedagvaard, .om hun gevoelen, met hunne rede" nen, voor te fiellen. te verklaaren , te verdeedigen. en
.. daar dan het Sijnode over te laaten oordeelen." Hevig
klaagden, zeden, de Remon1l:ranten over de bejegening, in
deeze eerlle verfchijning voor het Sijnode bun wedcrvaare:J.
Veele leJell, 1èhreevell ze, hadden bij hunne inkomst nnauwlijks den hoed willen ligten ; dat hunne eerae wclkoomst
een graau over hun laat aallkoomen geweest was; dat men
de partijrchap en vinnigheid uit veeler oogen konde leczen ;
dat de woorden, die men hun tûerprak, veeltijds fneeden als
fcl!eermes[en; dat men terrcond alle boop hade afgelileeden, om
door minnelijke onderhandeling, en door hooren en wederhooren , de waarhdd te onderzoeken; dat men de Remonilranten
deedt verfchijnen, ter plaatze alwaar hunne hardl1:e partijen de
meeste en de voornaamfl:e waren: niet om in gelijken rang te
fiaan, bij en nevens hun te zitten, en met gelijk regt te
{preeken , maar als gedaagden, als mis daadi gen , om flegts te
fpreeken als men 't hun belastte, te antwoorden als men 't
hun vraagde. en niet verder dan men 't hun toeliet; uit ti
gaan als men 't hun geboodt. en niet wederom binnen te
koomen, voor dat ze geroepen wierden.
In de drieëntwintigfl:e zitting deedt men de Remon1l:ranten
binnen fl:aan. De Hoogleeraar EPISCOPIUS verlof verzogt heb·
bende om te fpreeken, deedt Ilraks eene Redevoering, in de.
Latijnfche taal, welke anderhalf uur duurde, en met zo veel
kl ems en nadrnks wierde uirgefproken. dat zij zommige toenoorderen , ook eenigen der Politijke Afgevaarcli;den, de traanen uit de Gogen perste. Het kort begrip deezer merkwalirdjge redevoeringe kwam op de volgende korte ftellingen neN nnnnnn 4
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der. "Niets behoort den' menfche meer cer harte ce gl\~11 ~
,. dan de voortplanting van den wasren qodsdienst, Well,e
,. vooral aan publijke pcrfopnen, ~o POIttiJken :lIs Kerkclil" ken. betaamt; en 't welk ool~ de gedagvaarde Remonf.1:ran?' te~ bewoog'!n h:l~t, naar vermugèn zorge te draagen voor
" de zuiverheid van den Godsdienst. De Remonaramen had,. den gezogt, de Gereformeerde Kerk van grove doolingdn
" te zuiveren; doch dit was hun kwalijk gelukt. buiten hun.
" ne meeDing en fchuld. Evenwel berouwde hen hun doen
,. niet, dewijl de zaaIt wel waardig wos, daar voor een wei.
,. nig te lijden. Hoe kwalijk de Remonllranten hier over be" jegend waren, en zulks tOt hunne onfchuld, hoewel zij
" zich ook. in het ver:lntwoorden, door hevigh~id ergens
" mogten vergreep en hebben. Even eens hadden de Remon" fl:ranten ook gearbeid om de Scheuring te verhaeden. waa,r
" toe zij. aan de hooge O~erfgheîd, verfcheiden Remon" fl:rantien geda~n hadden. De onderlinge verdraag~aamheid.
" door l1en gedreeven. was door hunne partijen wederfpro:
,; ken en belet, en hier door alomÎne 5cheuring aangerigt i
;, die bij verfcheiden, uit andere Provinciën geroepen. is ge·
voed ~en gevorderd. en waar toe ook verbonden waren
,~
" aangegaan door het aandrijven van eenige hooggeagte Leer" aar s en anderen; die ook de Scheuring niet be!l:raft heb~
" ben, maar 11Ft volk diets gemaakt, dat 'er onder de vijf
~, Pumen wat anders fchuilde, blijkende uit het Monjlcr der
~. Ge[ehillen van FRSTUS HOMMlUS; waar door de Remonftnm,. ten IDet hoogfte onwaarheid bezwaard zi;n: die geoordeeld
" hebben, dat men over die hooge puntea fuberli]k en OOK
,; met de Schriftuur l~OCSt fpreeken.; terwijl zij, omtrent
" andere punten. eelle manlige vrijheid hebben toege!la~n;
9' zulks men hén
t'onregt mee zo hevige vermoedens hade
;, bf'zwaard. Het hoofddoel der Remonlliallten kwam dll~
" hier op neder: zij hadden altijd de leere der Voltlrekte
.;
, Voorb~fchikkinge wederfjJTokcn, de fcheuring. daarom ge" mankt, mispreezen ; de onderlinge verdraagzaamheid aange
,; randen; en daarenboven zich verklaard, vóor de opper He
lJ; en hoogne magt der Overheid in Kerkelijke zaaken. ' Voor
>'
,. deeze puntell- hadden zij, na!!r hun uiterlle vermogen, ges, ij verd;
4
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"ijverd. Hierom verzogten zij, dat 11].en aan geene ander",
,. bef~huldigingen tegen hen wilde geloof naan, VOor dat men
" hen daar op gehoord hadt. Aan hJln Idein getal, in hét
•• Sijnode verfcheenen, verzogten ze, wilde men zich niet
" nomen, alzo 'er bekende redenen voorhanden waren, door
" welke men listiglijk hadt weeten te bewer~en, dat in het
., Sijnode geen groot er getal gedagvaard was. De gedaagden.•
" eindelijk, wijde!1 alleen met de SchriftUur en de gezonde
" Reden zich behelpen, en niet op de menigte nu Stemmen
J' zien, en waren bereid, te winnen 9f te 'wijken voor de
., waarheid." Naa het eindigen deezer redevoeringe, vielen
'.er eenige woorden voor. tusrchen den Srreeker en den Voor~
zitter BOGERMAN, die den eerstgenoemden te gemoete voerde,
dat het tegen alle orde en gebruik wns, d~t gedaagden eerst
zouden fpreeken, als welken het betaamde, te hooren, wat
men hun zoude vqorhouden, en daar naa te antwoorden,
Aan het einde deezer zittinge wierdt den Sijnodar..e Led':ll
d~ Eed afgevorderd, volgens welken zij, in het bchalJdelen
,der Kerkelijke gefchillen, zich te gedraagen hadden. Het formulier van dien Eed luidde aldus: " Ik beloove voor God,
" welken ik hier tegenwoordig, en een onderzoeker van uie.
" ren en harten te zijn geloove en eere, dat ik in d"eze
" gantfche Sijnodaa,le handeling ~ in welke zal voorgenomen
" worden het onderzoek, oordeel en beOisfing, zo van de
" bekende vijf Artikelen, en de zwaarigheid, daar uit Ollt,. i1:aande, als ook van alle andere Leeri1:ukken, geenerh:nde
,. menfchelijke Schriften, maar alleen het Woord van God,
" voor een zekeren en onfeilbaaren regel des Geloof., zal
,. gebruiken, en dat ik in deeze gamfche handeling niets ail.
,. deTs zal voor oogen hebben, als de eer van God, de rust
," der Kerke, en bovenal de behoudenis van de zuiverheid
" der Leere. Zoo waarlijk moet mij helpen mijn ZaligmJa.
" ker JEZUS CHRISTUS, welken ik vUllriglijk bidde, dat hij
" mij in dit voorneemen daar zijnen Heiligen Geest ftceds
>1 wil bijwoonen."
De Voorzitter IlOGERlIlAN deedt eerst den
eed; op hem volgden de overige Leden van het Sijnode, zo
wel uit- als inlanders, uitgezonderd de Zwitzcrfche, die al·
~t?elllijk beloofden, te zullen handelen naar inhoud van den
Nnnnn D n 5
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Opmerkelijk is het, dat deeze Eed, in de Latijn[che
taal vervat, van zommigct! gedaan wierde, dier taaIe volfhekt
onkundig.
In de vijfëntwintlgfte zitting mdt men ter ZIIllke, met de
behandeling ':er gefchilpuntcn, op de begeerte van den Voorzitter, dat de gedaagde R.emonitra\1ten hun gevoelen over de
vijf punten, in gefchrifc, zouden voorfiellen , verklaaren en
verweerel1, en voorts hunne bedenkingen. welke ze op de
Confesfie of Geloofsbelijdenis en den Katechismus hadden.
zouden overleveren. Doch de Remol1ftrnnten verzogteu voor·
af verlof tot het lee zen van een gefchrift, 't welk, huns bedunkens, moest voorgaan. De Ptdident BOGERMAN wees het
verzoek van de hand; doch de Voorzitter der PoIitijken gaf
daar toe verlof. Het eerfté deel des gefchrifts behelsde eell
uitvoerig betoog "dat de Remonfiranten het Sijnode niet
" voer een wettigen Regter konden erkennen, om reden ~ zei" den ze. dat de meeste Leden van het Sijnode. de uit.
.. heemfchen alleen uitgezonderd. hunne geflagene partijen
, j waren."
Het tweede deel des gefcnrifu; behebde zekere
twaalf voorw:larden, van een. IJaaf hun oordeel, weJgefield
Sijnode. door de Remoll Clnmten, eenige maanden geleeden ,
31:n de Heeren Staaten van Holland overgeleverd, en welke ze
nu, voorbijgaande eenige omfiandigheden, op de tegenwoordige gefieldheid van tijden en zaaken niet zeer toepasfelijk.
van het Sijnode zogten te verwerven. Naa het leezen valt
dit g'èfchrin, 't welk twee nuren duurde, en waar in de Remon1hamen eene zeer vrijmoedige taal gebruikten, voerde
hun de Prefident BOGERMAN te gemoete, dat het Sijnode nu
met lankmoedigheid hunne tweede Redevoering hadt aangehoord, met welke zij het gezag van het Sijnode hadden in
twijfc.! getrokken. ,,'t Was onbetaamelijk, zeije hij, dat de
" g~aagden den Regteren wetten wilden voorfchrijven, en
" een anderen form van Sijnode verzogten , dan de AlgemeeP' ne Staaten bevolen hadden."
De Preûdent der Potitijkcn
voegde 'er nevens " dat de Remon!1:ramen wel hadden te
" m"crweegen. of zij zich het oordeel van het Sijnode kon.
" den onttrekken; en of zij, dat doende, niet zouden get, houden worden voor verlloorders van alle Kerkelijke t;n
" pt).
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" POlilillC orde." Als hiejljltOp de gedaagden zeiden, dat ze
de zaak in hunne Confdentien niet anders konden begrijpen,
of zij moesten het tegenwoordig Sijnode voor partij houJen ,
.en dat ze zulks in hun gefchrifc hadden bevestigd met redenen. die men wederleggen moest, voerde hun daar op de PrefIdent BOGERMAN verfcheiden zaaken te gemoete. Men wiide,
zeide hij, onder andere, hunne Confcientien geene wet over.
fchrijven. Oordeelde het Sijnode naar hunnen Ûl, zij mogten het looven; oordeelde het kwalijk, zij moesten het lijden, en mee geduld opneemen. Men handelde hier niet voor
de Confciemie der Remonfiranten, m:lar 't kwam op de Con·
fdentic van het Sijnode aan; zo deszelfs Leden k waiijk Oordeelden, zij zouden 'er Gode rekenfchap van moeten geeven.
CHRISTUS en de Apostelen hadden zich voor Schriftgeleerden en
Pharizeeuwen, en voor den Raad wel verantwoord, hoewel
dezelve partij waren. De Remonfiranten mogten het Sijn0de
voor Schriftgeleerden en Pharizeeuwen aanzien; maar zij
moesten evenwel met hun handelen. De Remonauntel1 mng.
ten de Leden van het Sijnode voor Scheurm~akers nanzien;
doch zij konden. evenwel, niet nalaateu om het voor eene
wettige Vergadering te houden, als beroepen door de Overigheid, en beëedigd om opregteJijk te zullen oordee:,"n. mör
Gods Woord. Aan de Leden van het Sijnode, ::lièuoon zij
~ich van de Remonfiranten hadden afgezonderd, koude het
regt om te oordeelen daarom niet betwist women. In de
oude Kerk hade ARlUS ALEXANDeR uitgeworpen; en evenwel
zat ALEXANDER als Regter over de zaak van ARlUS. Op
de vraag van EPISCOPIUS aan nOGERMAN, of hij en de zijnen.
indien ze in de plaats der Remonf1:ranten waren, zich aan
hun oordeel zouden onderwerpen, hernam de andere: " Wij
" zouden 't, indien 't zo ware uitgevallen, hebben moeten
" lijden; doch nu de Overheid het anders hadt goedgevon.
" den, behoorden de Remonfiranten het met geduld te ver·
" draagen."
In eelle volgende zitting wierdt het Gefchrifc, door de
Remonfl:ranten voorgeleezen , overwoogen, en daar op befloaten, dat het verzoek. raakende de voorwaarden, on:"illijk en
9Ptijdig was, firijdende ll1et de uitfchrijving van het Sijnode
door
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(loor de Heeren Staaten ; als mede, dat de Remon!1:ranten
over den inhoud van hun Gefchrift ernl1:elijk befiraft, en tot
eerbiedigheid zouden vermaand worden. Dit deedt de Preûdent
!30GERMAN, zeggende, onder andere, dat zij in 't toekoomende voorzigtiger moesten handelen, befcheidenli jker fpreeken,
van wulpfche onbefchaamdheid en van ongeregeldheid des ge·
moeds en der tonge zich moesten onthouden. Het overige deezer
en van nog eene volgende zitting wierdt gefleeten met over en
wederfpreeken, omtrent het gezag van het Sijnode en de
zwaarigheid der Remonftranten om zich aan des zelfs oordeel
te onderwerpen, als die reden meenden te hebben, om zich,
voor hunne zaak, van dit oordeel niet veel goeds te beloo.
ven. Ook vielen 'er vee!e woorden, of de Remonihanten
hoofd voor hoofd, dan gezamemlijk en als een Lichaam met
het Sijnode zouden handelen. Het laatfte wierdt hun met
moeite toege(J;aan. Ook fprak men, of de Remonflranten hUIl
gevoelen over de vijf Artikelen, en over de Belijdenis en
den Katechismus mondeling of in gefchrifte zouden voordraagen. Tot het laatfl:e beD oot het Sijnode, tot merkelijken fpijt
van veelen, met voordagt te Dordrecht van elders gekoomen,
om de Oliderhandelingen van het Sijnode bij te woonen, en
die daarom na hunne huizen wederkeerden.
In cie eenendertigfl:c zitting, welke gehouden wierde op
den dertien den December, leverden de Remon!l:ranten hunne
fchriElijke bedenkingen' over, raakeude het eerLl:e der vijf beo
kende gefchilpunten, 'c welk handelde over de Verkiezing en
Verwerping. De bedenkingen waren in tien Stellingen vervat,
en door hen allen ondertekend. De PreliJem, vervolgellS de
Gedaagden hebbende doen buitenna:ill, fielde voor, of men
hen niet ieder afzonderlijk, één voor één, over hun gevoelen moest ondervraagen, zonder dat de een den anderen zoude kunnen helpen. Verfcheiden inlandfche Leden waren 't
een, met cl e!'1 Prefident. Doch de uitlalldfche Godgeleerden
verklaarden zich daar tegen. Het afzonderlijk ondervraagen.
meenden ze, zou naar arglistigheid kunnen fchijnen te fmaa·
ken, en alsof men zich met eenen trek wilde behelpen. Aan
het Sijnode, zeiden ze, betaamde het, in alle opregtheid te
handelen; de waarheid moest zich met geene filoode kunfie-
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l1arijen behelpe\!. De Gedaagdeh behoorde men niet alleen
hun fiuk gezamentlijk te Iaaten verdeedigen, maar hen ook
laaten raadpleegen met de geenen. die niet ontbooden waren,
op dat de waarheid te beter onderzogt mogt worden. Eindelijk wierdt benooten, dat de Voorzitter nu deezen en dan
eellen anderen zou mogen vraagen; indiervoege, nogthans •
dat hij in '[ antwoorden en in 't verklaar en van zijn gevoelen
de lulp van anderen zou mogen gebruiken. Het gefchrift,
welk de Remonfiranten hadden ingelevert\, mishaagde aan
veelen, vooral onder de inlandlèhe Leden, om reden dat zij
in hetzelve niet alleen verklaarden, wat zij zelven ~ over het
onderwerp. dagten en gevoelden, maar ook wat zij niet ge.
voelden, en diens~olgens verworpen: firijdig, meenden ze,.
met het oogmerk, waar toe zij befchreeven waren. Van hier ~
dat, in eene volgende zitting, hun bevolen wierdt, over de
andere vier Verfchilpumen hun gevoelen, in gefchrift, over
te geeven, doch alleenlijk in bevestigende llellingen, zonder
de gevoelens. die zij verworpen. voor te draagen. Ook vermaande hen de Voorzitter. " dat ze liever zouden blij..
" ven bij de vraagpunten, die de leere van de troosûijke
,. Verkiezing aangingen; dan dat ze de leere van de Verwer,. pinge haatlijk zouden overhaalen. Zij hadden te bedenken,
,. zeide hij, dat ze aldaar waren onder de Geloovigen, on" der de Heiligen, daar men tot troost en vermaak der Con.. fcientie gaarne vlln de Verkiezing behoorde te fpreeken.
" De Apostel PAULUS hadt tot de Romeinen, in het negende
" Hoofdlluk , wel van de Verwerping gefproken ; maar hij
" handelde in den Brief aan de Efezers, als onder Geloovi.
" gen, van de lieflijke leere der Verkiezinge. Dat moeSten
" zij naavolgen. Als ze met Ongeloovigen re doen hadden,
" mogten ze ook van de Verwerping handelen; hier kwam
" dit niet te pas." In de vierëntwintigfle zilting gaven de
Remonflramen hun fchriftlijk gevoelen over, raak ende de vier
andere Gefchilpunten; het was in vierëntwintig Stellingen begreepen. mj wijze van Aanhangzei voegden ze daar nevens
verfcheiden bedenkingen. om welke zij zich verpligc r!lkenden, niet alleen voor te fieHen. wat zij zelvcn gevoelden,
maar ook wat zij in anderen afkeurden en verworpen; als
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mede, waarom zij het noodig geoordeeld hadden, ook vat1
het Leer!l:uk der Verwerpinge te moeten fpreeken.
Ten zelfden dage als het bovengemelde Gefchrift was ingeleverd, vorderde de Voorzitter van de Gedaagden hunne bedenkingen of aanmerkingen over de Belijdenis en den Katechismus, en wel in die zelfde zitting, of 's anderendaags.
Bier tegen verklaarden zich de Remon!l:ranten, in 't midden
brengende ~ dat deeze eisch hun vreemd voor kwam, als hebbende zjj uit de brieven van dagvaardinge niet anders kunnen
begrijpen, dan dat men de vijf punten eerst zoude afhandelen, en daar naa tot die Bedenkingen overgaan. Verlof verzogt hebbende, om zich tot den volgenden dag te bedenken,
'verworven ze, met moeite, vrijheid tot een kort gefprek in
de Vertrekkamer. Doch als zij vervolgens bij hunne weigering
volhardden, wierdt het gehoorzaamen, van hooger hand, hun
opgeleid, en l1egts een tijd van vier dagen, om hunne bedenkingen in orde te fl:~llen, toegefiaan.
.
Tot nog toe was den geda3gde Remon!l:r:mten geene vet.
goeding van reidwsten gedaan, noch hun van de gefl:elde daggelden iets geworden. Terwijl zij dan aan het opaeHen der
Bedenkingen arbeidden, vervoegden zich twee van hun bij de
Politijke Afgevaardigden, onder andere aan den Heer HUOO
l\'lUIS VAN HOLY, Schout van Dordrecht, met verzoek dat op
hunne betaaIing orde moge geaeld worden. Doch deeze zette
hen zeer onvriendlijk af, met de volgende woorc'en: " Gij
" hebt ons al dit rumoer in 'e Land gemaakt. en zullen wij
" nog geld toegeeven? Ik heb den Stnaten aangediend. hoe
" ongehoorzaam en moedwillig gij u hier te~en het Sijnode
"aanaelt. De Staaten hebben zulke onderdaanen niet van
" doen. Ik wilde dat gij waart, daar gij over honderd jaaren
,. zijn zult. Men zal morgen, in 't overleveren van uwe
" Bedenkingen, wel zien, Wat 'er agter fchuilt." Doch de
anderen, door deeze taal niet vervaard: " Zit gij, mijn
,. Heer ," hernamen ze, " om ons te helpen oordeel en , en
" hebt gij alreeds zulk een vooroordeel tegen ons ïngeno.
" men. zo zijn wij daar k'walijk aan. Zijn ons de Hccrcn
tI moede, men wijze ons Oegts eene plaats, daar zjj willen
dat wij zullen gann." Diergelijk: of ll0g fcherper befcheid
",nfo
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ontvingen twee andere Remonltranten, als zij zich, tot het
zelfde oogmerk, bij eenen der Poli tijken vervoegd hadden:
de Heeren Staaten , zeide hij, zouden liever alles waagen r
en daar bij opzetten, dan dat zij de Remonfiranten n~t zouden doen buigen.
Den tijd, den Remonllranten vergund, tot het ftellen van
hunne Bedenkingen, verfireeken zijnde, verfcheenen zij, in
de achtëndertigCte zitting, voor het Sijnode. Thans. egter '"
leverden zij alleenlijk hunne bedenkingen op de Confesfie
over; en hoewel zij zich veromfchuldigden met de kortheid
des tijds, welke het fiellen van bedenkingen op den Katechis.
mus ondoenlijk hadt gemaakt, ondergingen ze, egter, eene
zwaare befiraffing, even als hadden zij zich fchuldig gemaakt
aan ongehoorzaamheid; met aankondiging om hunne bedenkingen op den. Katechismus insgelijks ten fpoediglten in te leve..
ren. Het invallende Kersfeest , geduurende hetwelk het Sijnode
niet vergaderde, gaf hun daar tOe gelegenheid, en bragten zij
hunne bedenkingen ter tafel, in de negenëndertiglte zitting,
die op den zevenëntwintigl1en December gehouden wierde.
Veel over en wederfpreckens viel 'er, zedim, voor, over de
vrijheid, welke de gedaagde Remonllranten zich toeëigenden,
om hunne gevoelens, wegens de vijf Artikelen, vrijelijk te
mogen voorl1ellen, verklaar en en verdeedigen, zo veel zij
zouden kunnen en noodig oordeelen. Het Sijnode, daarentegen, en de Heeren Gelllagtigden der Algemeene Staaten waren van oordeel, dat die vrijheid zich niet uit11:rekte tot het
voort1:ellen en verkJaaren, maar alleen tot het verdeedigen,
en dat het aan 't Sijnode fiondt, te oordeelen, hoe verre het
de verklaaring van het gevoelen der gedaagden zoude toeInten , en tot deszelfs onderrigting noodig oordeelen. Ons beo
fiek laat niet toe, al wat hier omçrcnt voorviel, breedvoerig
te verhaalen. Alleenlijk merken wij hier aan, dat wanneer
de Remonfiranten, ondanks de belluiren en bell:uffingcn vm
het Sijnode, op hun regt hleeven aandringen, de Ht:eren Gemagtigden , om aan dit gefchil een einde te maaken, eenigen
uit het midden hunner na 's H'Jge zonden, om, bij de Algemeene Staaten , over de hardnekkigheid der Remonfiramen te
kl:lagell; verbiedende hun, midlerwijl, uit Darllrc,ht te ver-
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(rekken. Dit verhinderde de Gedaagden in hun oogmerk, oni
insgelijks uoor eene bezending, uit het midden hunner, aan'
hun Hoog Mogenden rekenfchap van hun gedrag te geeven.
Is 's Rage - vondt het gedrag der Sijnodaalé Vaderen eelle vol.
komerie goedkeuring. Volgens een Befluit, 'e welk in de zesënveertigae zitting wierde voorgeleezen , wierden de gedáagde'
Remor.firancen niet alleen met Kerkelijke, maar ook met Po.
litijke Cenfuure gedreigd, indien zij de reeds genomelle be~
fluiten van het Sijnode, of die, in 't toekoomende. nog mog"
~en genomen worden. niet gehoorzaamden. Ook wilden de
Staaten , dat indien de gedaagde Remonf1:ranten in de zelfde'
ongehoorzaamheid bleeven volharden, in dat geval hUll gevoeten uit hunne openbaare fchriften en uit hunne verklaaringen,
zo fchrif<elijk als mondelijk gedaan, zouden onderzogt. overwoogen en naar Gods Woord geoordeeld worden; als -mede,
dat zij te DOl'Jrecht moesten blijven. om. zo menigmaaIen'
als zij geroepen wierden, op de vraagen van het Sijnode, 't
zij bij monde of in gefchrift, zonder omwegen te antwoor.;
den.
, ImusCchen hadden de Remonaranten een gefchrift opgefield,
en aan de Heeren Politijken overhandigd, waar in zij be:'
'weerden, dat de zaak, welke tusfchen hen en het ,S:jnode iti
gefchii hing, eene zaak van Confciemie was, en dat het hUd
niet vrij ll:onde. zo lang zij in de zelfde begrippen waren.
in dat nuk het Sijnode te gehoorzaamen. Het Sijnode, dit
antwoord ontvangen hebbende, reide in beraad. in eene hei~
fn.,lijke hijeenkomst van ef'nige der voornaamfle Leden, hoe"
danig men voortaan met de Remonftranten zonde handelen~
Het gevolg hier van was, men zou de gevoelens der Remorr.
-ihamen uit hunne gedrukte boeken hij een verzámeJen, vra~g
punten opll:elJen, en daar naa uit dezelve eenige Ariikelerl
opmaak en , welke de gevoelens der Remollfirau'en kort, klaar
en getronwelîjk zouden voordraagen. Wei 6erden de Remor.-fhamen op die Vraagpullten te amwoord~n. het Sijnode Z0Ude evenwel voortgaan. Gtootlijks mishaag"e dir bet1uit den
Remonil.ranten, toen het hun ter ooren kwam; zij meenden
dat zulks alleenlijk ten oogmerke hadc, om den r~chtzn ll:aat
«les gefchils te verduisteren, de moeiliildle Z'l:~ken te ontwijk.eC" f
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ken, cn hun gevoelen in zulk ecn licht voor te l1:e!J0n, al$
gerriakJ:jkst zoude kunnen weder kid worden. EOGERM,\N,
daarentegen, ver:da:1rde, n~dti hand, aan de f,cdaagdfm, dat
zij flrekten om hc't Si/Dode hunne metning beter te doeh begrijpen, en droFg hen, teil dien eill.:!c, aán het Sijnode, ais
die de Hervo~mde Kerf: nrbeeldde, en aan de IIL'oge Over.
hdd te gehoorz3amen, en derha!ITcn op z;jne Vraagen te antwoorden. Als de lju::l3gd('n ook hier in zwaarigheid vonden.
en hunne red,;l1cll d3JC 1l'};t.:11 invragccu, verklaarde eindelijk
de Voorzitter, Jat men hen bîllll~11 de paaIen dier Vraagen
niet zoüanig zonde beGuÎlen, ot men zoude hun daar naa
Ouk toe'mm:n om 'er b:j te voegen, 't geen, iij aan hunne
vcrkl~&ring meen,Jen te omureekcn. IIij voegde 'er nevens.
dat IlU het gautlèhe verfchil alleen dáar in befbndt, Wlt mca
ce:", zoude doen: de Remon[rranten wilden eerst hun geilDeJen vcrk!:1arell; m3~r 't ~ij!1ode verflondt, dat ze eerst op
de Vraa;::en beh'Jordcn te ~"twllorden. ,. Wij willen ", rp"lk
hier op Er;Sc,piUS, " over de orde hi([ twlseen. Indien men
1, ons ,Je betiecf(~e vriihei,l wil to<:!lanll,
men geeve ons de
,. Vl'aa;iPU!lfCn, ei. wij ZUliCiJ art '.'I'oord~l1: te meer, om dai
,. de PrdLclJt l1U h::loofr, 't ge"a te vooren nooit geCcbied
" is, dat wij, in o;;ze VG;,!:Uli;'],s, oui:en de voorgefi::.:lde
" Vrrirgen moge-' j!& tIJ. Is (bt d~ meeuing, io ziiu wij be" rcid, (!e IHl, 'rr"lU,Je Vn:1.'.cll ti'!r~'nnd te beantwoorden:;
Dit gezegd hc')l:Je;;Je, fh,'kte hij zijne hand uit tot den
\TooJ'ti:r~7, om :]" vr:t"\~<l té O;l:van~en. Nu meenden de'
m,";"w l<:j<:,'1 {'cr V~r;3dcri:J;e ',H cle zaak gevOl,Jen was.
V,'elen, iuzond ,rnr-iJ vnn 'Ie Ci; ,mJfch!o. annden op, eri
b~rW'lJd;;ll, met t(![ uit,[\;,eken hu!!!'er har.,den, etÎ het wenken
au,} den Pre Gde"t, dat hij de Vraugt'fl bt:lworde over te I;ee.:
vel'. Maar nOG; R:'JAN. dl't in delJ zin hebbende, zö als cl"
Rurnonl1ruJ"cn ml," nen, om in onjerhandcling; te koomen ~
deiDs.le toCH te rug, en :l:1Il EPH C0PlUS gevraagd llebbr\1de'.
of het wel !r'~b:uikliik ware, dat men den GedaaiSden de
Vr:l~lr JllWO feh! irtelijk o'lerleverde, " of dat gehruikhjk is".
h~rnlm

daar op d;) llnd,~rc, " weet ik Met, ûlQ?,r wc! dat
,. he: te') hoogftt'n bi!!j:;~ is. inmj)':erhei,l in eent 7;]l~, die
,. cI!''l G,),1,dienst en het Gewee!en raakt." Thans b,;:va! CQGER:>rA:'4
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de Rl'monaranten. de Vergadering te verlaaten. Nu hurr
vertrek aelde hij aan de leden van het Sijnode voor, hoe zi}
nu wederom de groote hardnekkigheid der Remonllranten hadoot! gezien, en vernomen dat dezelve uit hunne uitgegeevene
boek!"n alleen niet wilden geoordeeld worden, en ook niet
antwoorden op de Vraag en van het Sijnode: weshalven hel:"
tijd {cheen, de gevoelens der Remonftramen uiE de in 't licht
gegeevene fchrifcen te overweegen. Van een ander gevoelen ~
e;jt"f, waren de uitlandCche Godgeleerden, toen dit van hun
gcnangd wierde; zij meenden, dat men de Vraagpunten van
h~t Sijno ie [chriflclijk aan hun moest overleveren. dewijl men
alzo t1îd winnen, en de Vergadering tegen opfpraak zou be~
hYèdt'n. Doch de meeste inlandfche Leden, geruglteund van
d~ PoJitijke Heeren, warell 'e eens met BOGERMAN. Een befluit der laatstgemelden, genomen eer ze nog de gevoelenG
der KerklTaderen hadden ingenomen, hieldt in, dat de Remonfl:rallten uit hunne uitgegeevene fchrifren zOlhlen geoor·
dee:d worden, èewijl zij Ï!1 hunne voorgaande wederhoorig.
r.cid en hardnekkigheid volhardden; en zo zij nog verder iets
ha .Iden in te brengen tot verkl~aril1ge of verdeeJL;inge, mogten zij hetzelve overleveren. Om zich te bedenken, wierèen
hnn no;; twee of drie dagen tijds gegund. De Schotlèhe
Godg~l",erde BilLCilN<2UAL, door JAKOBUS DEN I op het S~jno.
oe gezonden, hoewel den Rcmonfl:r:mten geenzins gUllHig,
liet, over deeze handelwijze, zich uit, in eenen brief aan den
E:1;;e!fcl::en Gezant CARLETON, in de vo];;ellde woorden:
" '1-";(:n het fC1-~en, dat de Remonftranten wilden toegeeven.
" k<ll~u~n de Uitheemrchen, die hen in het Sijnodc wilden
" houden, det g7'1100rd worde:1; en de trek, welken men
" :ji~~r fpeeid.:, was ba!lclt:!~w1ijt,. Want de IIeeren Afgevnur" (k;.1eu lJiI(:f!PU bun Bdll1it al ge!èhrceven, eer zij in het
" Sljl'Oiîc kW,l1lJen; en unar nal! wierden de Hemmen d<.!l'
" C:.heelDl~·ncn g('''nl:'lf~d, dewijl zij hoopten dat dezelve mc~
,. hl!", Uc'fl:.lit zou,ie;. over een koornen. Maar w(:n zij be,. vo;)(!en, uat het anders uitviel, kondi;nlen zij hun U-Huit
» ~ :', 't w!:lk l.j 1.2fchwelTcl1 in het Sijmhle met zich gebrag~
"h,!;jen, v'cter zo veel te doen, dat zij, d.:: hoofden, om
N :1; benmdi1aagen, eens bij elkander flaken:'
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iJ.! drie dagen, den gedaagde Reroonfl:ranten gegund, wierlien mee;t ge!1eetcn met over en wederCpreeken. of deeze
tich zouden onderwerpen 3311 ele wijze van onderhandelinge.
hun door h~. Sij!1(;de voorgt(cl!rëeven; doch 't welk zij, alS
onbillijk en I1rijdig met hun Gewcetel1, telkrl1s van de hand
WCCZC!1.
In de z~ver,ënvijf;igac zitting, Wa!1:leer de Gedaag":
den het geCcbrirt, behelzende hU!1lle weigering, één voor één ~
onderteke!1d haddeE. keerde zich de Prefid2nt BOGERMAN tot
hen, met eene :l31Jllmlak. in wè'ike hij hen uit het 1lijnode
worp, en die verièhciden zeer vÎlllIige uitdrukkingen behelsde.
j, God ", zeidè hij, onder andere, " die een behoeder en
"bewaarder zijner Kièrke, en (:,,11 hm tenkenner is, ziet eri
" kent uwe flrecken, uv"., 1;IlIlÎten en àrglistigh.eden, waar
" medé gij her Sijoüue hebt zoeken te bedriegen. Hij weet
" o1k de opregtheid van het Sijiiode; die uwe geh'Jorzaam" heid langen tijd mêt geduld heeft verwagt, Goj voor u
i, biddende, dat gij :lu.lers zoudt handelen; m:lar alle uwè
" duaden z'jn altijd vol itrchn, vol bedrog, en vol dubbel;. zinnit;heden gcwersr, G;j zijt nict w::~rdig dat het Sijnode
" verder met u bndelt. Op dat dan :,er Sijnode voort:!all
., geru~teliik én m ~t vreè~, VO i 6c'llS de mecning en den wi!
!> der Heeren S(aaten, m~g vooTtvaaren; in 't onderzoeken
" en oor'leele!l Vt\11 11 we leere, daar het toe bij een gekoo" men, en 't \i'elk Goor uwe tegenwovrdigheid vorhinderd
;, is, zo wordt gij mij· derzcn o;;tllagen, en heenen gezolJ" d':n. D.ICÏ1 wa"!10Cr 1:('. S;jnode u wederom Vlm doen
" heeft, zal het u Zl~j:{S hntf'U w::-ctel1. Gij moe: ooit wee;. tCil (dl!> vt'rvolgj:; de VoJorÛtCrl dat, dewijl uwe hard.
,. l1ckkî:;heid ~eer l;roor ('1] veelvuldig is geweest, eu zulk~
j, tegen
de bef)uitel1 van hu S'iuode en der Hooge Over~. hdd, het Sij'lode ollk hctteke aan de gantfche Christeu., heid zal bekend ll1af,[,en. en toonen, dat het der Kerkè
~, all 'I !:celJe Gcestiiike W~penen o'ltl>reekt om u te fin.!Îtm,
i, Daar zal cene rcgrVJ2fc,lgè C~::[llllre aan 11 te werk gefteld
" worden, well,er bil1;jkheid het 0ijnode buiten twijfel lIall
" rie ganrtèhe Ctu i~tell waereld zal doen blilken. Ik gee\'e
" u dan (rus eindigde BOGRR!\L\N), uit naam der Heeren
" GecummittelJ'rden en van het Sijnode, uw :Iiû;heidó Men
OQ 00000 ::1l
,< (IIH"
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,. ontllallt
ont!!:1ll~ u. Gaat heenen." Naa deeze aanfpraak reezen lIle
~e
Remon!i(arten
Remon!tcartcn op van hUllne plaatzen ,• in het uitgaan met
'hooge
klaagende over het ongeliJk, dut
d~t hun wierde
hooge woorden klaagcnde
aàngeda:m.
llàngeda:tn. Dij
Bij het uitgaan geboodcn
geb ouden hun de Heeren Polnijken, de Stad, zonder gevraagd en verkreegen
vel kreegen verlof, niet te
verlaaten.
'Verlaateu.
deeze wijze wierden de Remonflramen
Op dceze
Remonl1ranten buiten het SijSi}node gezet, tot groote blijdrchap
blljdrchap van nOGER:'iIAN,
nOGER:.!t\N. aangaande
welken men verhaald vindt, dat hi},
hij, omtrent deezcll
deeZCll tI}.!,
ti}J,
tegen iemand zoude gezegd hebben, doelende'
doelende· op de Remon{hanten
J1:mme vogels, vol van allerhande listen,
flranten:: " Het z;jn llimme
" en die het Sijnode ligtelijk
Iigtelijk ZOGul.ig
ZOC!ullÎg zoud\!1l
,.dat
zoudt!I1 illwikkelèn
illwikkelen "dat
" het niet zoude weeten , hoe het 'er wederom zonde
zoude kun.
kun,. nen uit raaken:'
raakcn." Allècren.
All~cren, evenwel, Vliaren
vv aren over de wijze
van uitzettinge g",eiJzÏ\';s
Van m(er
g~enzi:;s voldaan.
meer dan éénen
é~nen kant
ontving BOGf.R~!AN
BOGI:.R~1A~ berir-pingen,
beri;pingen, over de harde uitdrukkingen.
uitdrukkingen,
door hem gebruikt. De Heer HilLES,
BALtS, IüpelJnan
KapeUnan van çen Engelfchen
Cil.RLETO:-', oppt'rJe
gel1èhen Gezant Ct\RLlnO;'ll,
oppt'rde zijn gevoeien
gev0elen ceswegen
des wegen
in de volgende woorden:
wounlen: " De :ükrpnrtijdi::;ll:e
alkrpnrtijdiglte aanii:houwer
aanîi:hou wer
" der SijnoJuale
~ijl1oJaa!e han,lc:ing:!îl
han,lcang~îJ bn
bll niet l;ulaaten
r,alaaren te bekenDen,
bekenDen>
" dat 'cr
'er in lid
het laade omllag
omnag der Remonitranten.
Rcmon!tranten. met zo
"groote hevigheid en oploopendheid
opJoopendheid gcdl311
gcd~3n,, een groote
" misfhg
misthg is bet~a1il."
be63'lil." Nog I:erker zijn de uitdrul:klllgen
uitdrukklllgen van
ècn SchOt[cheu
SchotCchell G'xJ;:;eleerde
G'J(l;:;eleerde n,\Lc,;r\QlL-\L,
B\LCANQUAL, L'd van het Sijnoèt:,
èl!'. in cenen
eellen blkf,
blÎ.:f. aan den zeh,jen
Zeil ,ten Gezallt
Gezant gcrcbreeven.
gcrcbreeveIl.
" Wat het wegzenden
uitwerp~n der R"mOldlranten
R"mol,i1ranten beo
wegzenJen of uitwerpen
" lnrgt
l:lrgt (dns
(dus fC:ueef
fC:).re~f hij) (kwijl
d~wijl het Uw
t:w Ed. gelidi:
gelkft heeft,
~e'ioelen te weelen, zo dell!>e
de.}!.,;; ik,
",. daar van lT'Îjn
rrijn "evoelen
iJ.:, zonder
l1 'hlt cf ugernis v,m
Q(tlll'q0t
vau ieuwlt
iellldIlt te l;
\llllJe:} zeggen,
zeg~en, dat het
"" aan
k\ll1D~!1
zr,· "niS
"01 6 l!;t:w~e,t
Slj;;ode dll~r
d~ar Ol11trent
O1]1trent in 't ûn·
",. zn'
g"w,~e't is, dat h;:r
h::r S'ir.odc
Ll11" g~!Îik z'll
z'11 Wdt
wvr k'l
kll gefield
geÏieJu -- Na:!.
Na:! (LH
ct.\! all,!cnlt;k
all,;enl!;k de t:"mmen
11(~mmcn
" (er gen
ge ... en, oie
aie l1ler
Dier bO'J,'n
bO·J.·n het oerde
uno!:'! deel van het ;'liJnolie
Sllllode
" tlirrr.~O:{i\!,l.
l1irrr.:;okt<!.l. gevI:mgJ
geVJllU 15 J \V3ren,
de R
Remo\1l1rantell
\V~ren, Wlt'rdell
Wierden oe
emunl1ranten
" binnen gcrOf'pl:n,
I!:CfOP1JE'n, en men hcl~bt(;~
bc\~,tte hün, hcenen
heCtlell te g1an
g~an ,0
" mpt
rol't znlke
znik~ 1c1<'rpe
fcfJPrpe en "uJdt:fc!Hle
"uld.:rCl!de ("den,n,
r('den< n, als
nIs Uw Eu
Ed nuibui" tt'n
rE'n tW1J,'d
tWIJ,~J met r:!:e!lC
!~h,t;e kleine droefnek,
drol:faei<.\ lwen
Jwert verGaan.
vernaan. Ik
,. beker,
nat ik darp"r
p'I,f1:eld b.
bàer, dat
darp"f (l'llfl:eld
b,O'"r" als ik 'er aan
ajU denke.
" Wd!,t
Wd1,t indien
inJ!cn dg
dil Rt:mo1l1l1
Remonillamen
amen zouden fchrijVcn,
fchriJvcn, dat Je
.,
" ree-
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" Prefidem
Prefident een
ccn Vonnis uitfpiak,
ultfprak, 't welk het Vonnis van h~t
Sijnode niet was, zij zouden niet lieE"cn:
lit'ijco: want
W~nt men hadl:
" Sijllode
hadt
wrlke geeu
geen
" het derde deel der flemmen niet gevraagd, uit wt'lke
" Vonnis kon worden opgemaakt Ook was het Vonnis niet
vun het
bet Sijnode toege!1emd.
rocgeftemd. D~
D:!
" in gerchrjft ontworpen, of Vlm
" bittere woorden.
woorden, die daar in voorkwamen, waren geene
!temmen, uitgenomen dat zommige van
" woorden van eenige ftemmen,
" die woorden alleenll;lc
alleenlijk door é~nen man waren gezegd ge"weest. Uw Ed. Cenfure
Cenfore en be!hafling
V2n die Sententie is
befl:raffing van
" regtvaardig en eere waardig."
N:la
veroordeelen
Naa het veroordeel
en en uitzetten der Remon1l:ranten,
wierde, door eelle
aal1
ecne bezending, daar van kennis gegeeven aan
de Algemeene Staaten ; die voorts de Sijnodaale handelingen.
handelingen,
ten aanzien der Gedaagden gehouden, goedkeurden, en vervolgens !lan
aan deeze bevel zonden,
zonden. zich buiten het Sijnode te
houden, doch binnen Dordrecht te blijven. Ten zelfden tijde
ontvingen de Sijnodaale Vaders last en magt van Hun Hoogmogendan , uit de gedrukte Schriften der RemonfiraJten
Remonfira:1ten den
mogend&n,
fiaat des gefchils op te maaken, en het
hl.!t voorts te beDi~fen.
beOi~[en.
flaRt
Men vindt aangetekend,
llangetekend, dat wanneer de DO!
Dal drechtrche Afgevaardigden. van het eehandelde,
gehandelde, ter Algemeene StaalsvergadeStaatsvergadevaardigden,
dnge, ve:Gag
ve:{Jag cleedcn,
derzelven hunnen ij ver en
ringe,
cleeden, zommigen derzcJven
vooringenomenheid in zo 1l:erke
fterke uitdrukkingen betoonden, dat
vooringenomr:nheid
opelllijk zijn misnoegen betoonde,
MAURITS daar over opellJijk
Prins I\lAlJRITS
en meer blijken gaf van zagtheid en gemaatibdheid,
gemaatigdheid, dan alle
Vergauering waren, cn
en vrijelijk durfden
anderen, die in de Vergadering
fpreekcn.
41reeken.
geveld, wierde
Sints het Vonnis, over de RemonftranteQ
Rcmonftral1tel1 geveld.
de taf,;:!,
taCd, aan welken zij plagten te zitten, nevens de [welen
hidde
en banken, uit de Vergaderpl,;ats
Vergaderplöats we!ógcnomen.
welrgenomen. Ook hkldt
men, vervolgens, dikmaals heimelijke
heimelij ke zittingen, en was men,
om het geen in
In het Sijnode voorviel, verborgen te houden,
zo omzigtig, dat men, gedllUrenrle
gedqurende de bijeenkomCcen,
bijeenkomfcen, welke
in den avond gehouden wierden, zomwijlen met Kaarzen onüoelen liet zoeken, of 'er ook iemand ver.
der de banken en fwelen
verborgen lag, om 't geen in de Vergadering voorviel. te beo
laisteren.
l.isteren.
0000000 ::.
00000003
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flg maakte m~n cenen l!al1V~ng
In de eenënzestig!le
eenënzestig!1:e zitti
zittif1g
3anV~l1g mut
mót
pet
tIet orderzoeken
onderzoeken en b~oordeclen
b200rdeclen van de gevodt::ns
gevoelens der l:{emon.
l:{enwnflranten
zelver gedrukte [cbrilt:;].
fcbrifL:;l. Ann
inl~!1drchc
jlranten,t uit der
derzelver
Aan de illl~!1drchc
Gq~geleerdell, als meest bedreeven in de uitGaande
gc[c:lil-;:
Gqdgeleerden,
uitrtaande ge[c:Jil~
len, wierdt dec?
dee? e taak, in de eerl1e plaaçs.
plaaçs, opgedr;,a ~d:.
Doch deeze vertoonden.
vertoonden, in de behandeling dr.ezer
d~ezer z;;al:en
zo "veele blijke!l
llc'glS tcgen
tegen (1;
(1~
Zo
blijken van vooringenomenheid, niet
nict il.!glS
gevQelens.
perfoonen der Remonl1ranrcl1,
gevQelens, maar ook tegen de perroonen
Rcmonl1rantcl1,
da~ de meel'
BALCàNQUA(_
daf
meet' gemelde ~chotfche
~chotrche Godgeleerde IlALCANQUA(_
daal' over zijn beklag deedt hij
bij den Gc;;~r.t
Gc:~~r.t CAP..LETO:'l!
daar
ÇAUETO:'l~ 00k
Ovk
gaven nog andere uitlandfche Godgelcerden
Godgeleerden hun olJi;eno'?gcn
~e kennen. ov' r het wederleggl:n
wederJeggen der Remonltranten
Remonllranten in hu,"
hu ..
afweezcn, hOt-wel
aanhooJl'n, om zich, onder eene ~e
afweezen,
hOewel zij aanbooJl'n,
t~am~lijke Vrqheid, over hunne gevoeiens te verklaaren, en
tsan:;çlijke
de voorgefielde
voorgeftelde Vraagen te beanrwoordçn.
Om, derhalven ,
beantwoordçn. Om.
<,enig gef'oeg<;n
gcroeg~n te geeven, wierde
buitenl:mdfche Ledc'l1
Led,'n eenig
den buitenlanctfche
goedgevonden, .len
.Jen RemOl1[trantcn eenige meerdere Vrijheid
[laan. Dien.volgens ontboodt
onthoodt men hen voor
toe te !taan.
vo(:r de Heeren
.d.;!n Jrieëmwintig!1en
tlrieëmwintigftcll ]ant:arij,
}ancarij, en deedt hun,
PoIitiikell. op .d~n
Poiitiiken.
dQor oen
u~n Voorzitter. aai1Zeggen
aanzeggen ,_ dat hoe;,Vel
JJel1uit
dqor
hoelt'el hun het Defiuit
Slaaten was bekend g(;m~akt.
eo men hen vaq
va~
" àer Heeren Sluaten
g~mf,nl;c, en
~, alle verdere Si]nodnale
Si]l1odnale handelingen hadt uitgellooten, en
.,
gemagtigd, om in het onderzoek van hun gç..
" het Sijnode gemagdgd,
g~.
,.
voelen. uit hunne boeken en fchriftcn, voort te gaan, de
~, voelen,
" HelO'ren,
Heeren, nog:halls.
nogthalJs. om
Om hun alle reden
red!;!n tot klaagell te be" neemen , dit over zich namen, en hun toe!1:onden,
toel1onden. dat
O:lt
;,
~, ze, .[
't geen ze nog verder tot Ilerltlaarillge
verklaarillge en verdeeJiginge
verdeediginge
,~ van hunr.c VIJf Artikelen wilden toedoen, in gelchl,"Îf[
gelchl,"ift mogmagf' teil
ten fiellen,
llellen, en binnen den tijd van veertien dJgen
dJhren aan den
,.
'l Voorzitter van Heerell
Heeren :Politijken
folitijkcn Ier
tef hand fieHen,
fiellcn, om dan
",; gebruik(
gebruike en daar mcede gedaan te worden nau
naSf behooren:"
~q zeer verwor,dcrd als verheugd
d;! Beilui:
Beiluit waren de
:;;Q
velhellgd over d:t
l>~emonara!,ten, al
:lIss dit!
'~emonfiraNen,
dit) lich
zich verbeeldden.
verbeeidden, d2t het verzoek.
ver zoek.
voorheen aan het Sijnode gedaan, doch (~oor hetzelve van de
l;!1nd geweezen,
gewcex::n, nu genoegzaam wierdt
~ngewil!igd. Alleenlijk
l;!l:1;1
wit'rdt ~ngcwil!igd.
thagden ze oyer
over de kortheid ,des tijds, aan hUll
hun Ilcrgu::d
vcrgu::d 1~
ihagdcn
\VIIIt' 9mtren~
Ç>mtrent zij
zij,J evenwel"
\~RIlr
evenwel ~ geene verandering kOllden te

1f~ge
w~ge ~fen~ell~
~~ell~elJ~
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hun. werk bezig waren,
waren.
Terwijl de Remonfiranten
Remonfl:ranten met hun"
Voorle~zIDgen cn
melden de Sijnodaale Vaders Voorle~zlngen
en ReuelJceril1Redellcerin.
der vijf Artillclen,
Artikelen, loopende
loapende over de
tic
gen, over het eerfic dcr
W:lren de gevoelens
Verkiezing en de Verwerping. Hier over w::ren
!liet altoos eenpaarig: zo dat men I op dat dit niet in 't oo~
;zoude
zoude loopen, in zekere zitting den toehoorderen beval, de
Vergaderplaats te verlaaten.
verlanren. De meeste redeneeringen
redenceringen liepen
hepen
beptlalde zich ALTINGlUS, een
over de Verkiezing. Alleenlijk bepaalde
een.
Godgeleerden. tot de leere der Verwerpinge.
der Paltzifche
Paltzifcàe Godgeleerden,
in zijne Redevoering beweerde hij de drie volgende Stellin.
gen: Vooreerst" dat God, door de leere der Verwerpinge,
wierde gel1eld
getleld tot
toe een autheur der zonde." - 'Dr:
T,-r;
" niet wierdt
anderen " dat de zonden, hoewel ze gefield wierJen
wicrc!en al$
al~
menfchcr:
"gevolgen der Verwerpingen , nogthans uit des menfchen
'!j'
natuure,, als
voonkwame~:' ~, namure
lIls derzelver eenige oorzaak, voonkwame;1."
l't:n
cn verblinding regtvaardige
l'en derde ,. dat de verharding en
" oordeelen
oordeelell Gods waren, en aldus Gode konden toege[cllrL:\.>
" ven worden."
RemollOp den zevenden Februarij , den laat!1:(?n
Inat!t.~n d3g, den RemonHrallten. tot her
firanten,
het Hellen van hunne fchrifren
fchriften tocgcfta:m,
wCt\cfta:m, wicrd,
wierde
Politljf,en ,• :langezcid,
aangezcid. dat zij
hun, van wegen de Heeren Politijken
hunne fchriften hadden in te leveren. Zij deeden het, in zo
verre zij hun werk hadden kunnen volvoeren: want,
wam, om de
kortheid des tijds, hudden
hadden zij niet alles kunnen afhandelen.
her
Hier over bef1:rafc
befrraft zijnde, ontvingen ze tevens last om het
en;; en tevens, on.
om
overige binnen acht dagen gereed te maak en
de kortheid te betragten
berragten:: w:;nt
want het ingeleverde opfrel
opfl:el was
zeer uitvoerig. Van hier, en ook om dut, volger.s 't fchrijde Remonflranten.
/tzmst allOOi
altoo;
ven van nALCAl"(~UAL,
!lALCAl\'~UAL, dl!
Remonflronten. geene f!.zmst
hadden. dat het Sijnode
Sijllode l1egts
ilegts een gedeelte der ingeleverrle
hadden,
ingeleverrl~
fchrifcen las, en het verder leezen
op'
fchriften
Ieezen aan eenige Leden opdroeg.
Intusfchen gingen de Remonf1:ranten voort met het g!'rcerl
Intllsfchen
manken
Schriften. en gaven ze, v:m
mRaken van hunne overige Schriften,
vm djd
rijd
tijd I aan het Sijnode
Sijnodc over,
over. nie:tegcnft:!:mde
herzo've het
tot tijd,
nie:regenfuJande hemYve
beoordeelen der Remonfiramfche
Remonlhantfche gevoelens uit de i!êd,-ukte
I!edl'ukre
Schriîten voortzette: waar
w::.ar over de Remolll1:rnntcn
Remon!lr:wtcn r.:t[
r,;(;t ll2!ICm!lK:Schriften
t~n, zich in vnjmoedige
bekh2f.ien, e:J ro~;dtllr
ru~;dllit t:!
te 'lCI'
ve!·
ten,
vnjmoedibc laai
taal te bekha::;en,
00000004
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kJoare
:1, dat zij deezc
kJvare!i,
deczc ~chrjfren n;(t om den wilie
wille ven
V~1l het
Sijnollc, 't welk
maar om de
Sijnol1C,
wdk hen zo oI1Y,'~ard'g
onY"~ard'g hCiJnlJdelde,
h~hQtJdeJJe, lll~ar
ra men, lJaddl.lJ
Heel eü te gtoboorz
gtlworUR
haddt IJ oPé:d1eIJ.
op;;,'field. De SljnOlia~t~
Slinoda~l~
Vaders, dit nader gt>[chrin
gt>fchrin niet afw2gtcr.':e,
afw2gter:,:e, waren vast hezi~~
hezi:~
me[
vervaardlW'n van hunne bedenkingen op de ge\'(,~let,s
met he,
he[ lIervaardlw·n
l~e\'f,~ler.s
der Rem,wftraI11t!n;
Rem.wliraort!u; waar am,rt:nt,
om,rent, z.) wel als in het voorV00rdraagen
von hUIlDe
draage n v"n
hlll'oe eigen gevotlel's,
g~vo~lel's, men merkcl;ji;e
merkcl;ji;c verfchei·
vufchei·
w~ar uit dikmao,ls
denheid beCpeurde;
denheld
befpeurde ; wnar
dikma~ls hooge woorden
\Voorden reezen ,
Gadgevooral van de Neot'rlandl::he
"ooral
Ned0rJancW:he tegen de buitenlandrche
buitenlandfche Godgeleerden, onder wt>lke
wrlke laatfie
Ja2tfie men, r.u en dan,
dan. grOûter gei,e.
gClie.
gen~eid voor de gevoelens der Remonflranten
Remon11ranten berpeurde,
befpeurde, dan
de eerstgenoemde gaarne zouden g<'zien
gC'zien hebben. Zo hoog
liep, zomtijcls,
zomtijcls. de twist, dat eenige
~enige Jer Uitiu!ldel's
Ulriu!lders dreigden
de Vergadering te ve.l.l.ten,
hU'1uer woonil)ge
verJ.1~ten, en na het land hu'!ner
wooning~
te ruf
ke~ren.
lnzondt:rheid
Ovef de behandeling,
rUf te ke::rell.
lnzondtrheid was over
llen
aangedaan, zo zeer
zen t'onvreden de
hen aangedaan.
Je Dremer
nn~mer Godgeleerde
MARTIi\lUS,
MARTli\lU.~, dat hij wL'lJrchte,
wemchte, h~t &'jûCJde
~tjn(Jde nooit
novir gezien to
te
hebben; dat dit het eclfle
ec\l1e was,
vv~s. wanr
\\'a~r op hij, 0
0 )jc
Jit was vervcrfcheenen, maar d:lt
d~t het ook het )J~'
h~·ne
ne zijn
tijn zoude.
zoucle.
VerCcheiden zittingen wierden !:u
Verfcheiden
I:ll b,,:l~;:d
be:té~d aan het opaeHen
opîleHen
der
C:mOl:S en het
bet her:H,lcn
beF=l~lcn der
dEr Sljllodaale
Sljnodaale CauOl:s
del' rechtzinnige leere,
%1,)
zo als dezelve door de le',lc'l
Je._'e'l der lürkvergadedr:ge
Kt'rkvergaderit;ge wierdt
begteepen. lVk(
91VOI,;on;ere etusg€'zintlhcld
€tl!sgfZintlhcld ging dit alMi:, geene VQi,:on:ere
tooS
tooS in
in z;jn
zijn Wel
wel k,
k , zo wel lDI
[E!1 lIllO.len
a~l~ ;';ICI1 Vl\ll
Vl1,Il de
dl:l gevotler.s,
gevorJens, als
van eenige !leThe
fieke uirdru!,kir:gen
uitdrul,kir:gen en fpreekmanieren, die door
uÏtlamlfch", vooral
de UitllIl1áfcht',
VO(lral de Engc,fèl1e
Eagcifcl1e God; ele.:rden.
e;e~rctel1. zeer ern!lig
ftig wirr-J::n
wipi~l:n alir,;i,.;urd.
afge:,eurd. 111
In d(!
cl::: hODUerdvi]fëndtrtiglte
hom1eruviJfëndmigae en zesëll·.l',Orth,fl.e
ët1·.l~rth,fle zitriugen
zilriugeo wi~rd0n
wierd:!n de~ze
d(.'~ze Cawns,
Cawl1s, zijnde drieënne.
drieënnege,aig In
Hl geral,
godryrol{et.nl en
onderrekelld. In de volgende
gC;l[ig
gelal, go,!;Jryrol{el.ru
eH onderrck:'l1d.
;(:iwog lils
Prefi,'c!lt lJOl;I'.R~IAN
Vond;
~irtlng
I~s de PreD,'crlc
IlI)GER~,IAN bet Op(lel
ûp(tel van een VonlÜ;
van
V2l1 het
bet SiJuode
SiJnode tegel1
t<';;011 d~'
d~ geJ::~gde
ge~h:~gde RemonfmlDten.
RemonCmmren. Als" in·
"H vvewers
v(j~raers van Uiel!1/vig'Jcdell,
uÎe,HvÏ!zIJcden, beroerders
beroerd ers va.n
Vlm 't Vad:or131d,
Vlld:;llan~.,
" en
der NederlGD'ifche
Kerk;
weJcrcu !lef
NederJ1n,lfche E
erk; ~d~
2l~ hardnekkigen en weJer~t hoori;:j"IJ,
~,
hoor!6~n, aalileiders
aal.leiders van partijfchappen, leernars der dw:,oa.
dwaa.
" l(Egen,
Hogen, lchuJdig en overwonnen van vcrvll!fchilJge
vcrvillfchinge vso den
~, Gvûs-lieGsr,
GocwlÏef,st, [cheuringe
fcheuringe van de eenhtid du Kerke, en zeer
H
~, ï;w.aan.~
zw~are gcl:eevcnc
gel:cevene ergerni"lèn,
ergernislèll, wierden ze.
ze, bij dat Vonnis,
~,van
~~
van alle Ketl$.elijke
Ketlï.elijke en Ak'ademi[che
Akademifche bedieningen
bed1tmingcn afbezex,"
nfbcze.zt
Vi;;;·
Vcr:-
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Verfcheiden
Vel'fcheiden bedenkingen vielen
vleien op dit Vonnis. D~ Enr.elÎcne
Enr.e!rche
en
r:n eenige Ilndere uitlandfche
uidandfcl1e Godgeleerden merlu.:n
nlf'rktétl aan. dat
vO()~ ct.!
(jo! humu!
lee re , in de Canons begreepen , VOU!
hunne!
hoewel zij de leere,
perfoonen, ,til:
l\i~ h(;!t
aannamen, voor zo veel, egter, oe
l1e perÎûOIlen,
het tegen!lriidig
genarijdig gevoelen leerden, Nederlandlche
Ned€rlandll:be burgers waren,
war~n,
en zij zich over de ondcrdaanen van andere iVbg('ndht'Jcll
Il/bgl;'ndht'Jell
geen oordeel aanmatigden, over zulks de CChfuure d,m
in·
dçD inIandfchen,
badfellen, welken het vrij !tondt
ftoodt over hunr.e
hun~e Kcr:'f;u.lienaars
Kc:!reuJicnallrs
te oordeelen, t'eenemaale lieten aanbevelen. üc;k
Oûk onder de
inlandfche Leden waren eenigen van ver!1and,
inlandlclJe
ver!lalld, dat het den
Kerkelijken niet toekwam, de RemonGranten,
Remon!lrantcn, zo zIp
;:I~ in het
ge(èhiedde, te veroordeelen als perturb3teurs
perturb;Jteurs of verVonnis getchiedde,
fioorders van het Vaderland en van de rust der RtpuhlÎe:,;
Rqwhlie:,;
fioorJers
maar daç
da~ dit de burgerlijke Overheid aangit;g.
aangir.g, Deeze a~n·
merking bragt t@ wege, dat de gemelde w00rJen,
wOiJrJen, zed~rt,
uit het Vonnis geligt wierden.
Nu dat het Sijnode het bovengemelde Vontis
Vonris h~dt
h~(lt Rcveld,
wierdt hetzelve, om daar op de goedkeurini;
wierde
go{'dkeurini~ t~
t':! verw::rven,
v"rw~Nen.
ter hand gefield aan de Heeren Poli
Politijken.
tijken. Doch ,keze
d,'eze verklaarden,
ne~m~:1, nlJ"r
nlJ~r
k!alliden, deeze zaak niet te willen op zich neem:,);),
daar van kennis te zullen geeven aan de Algcm~er.e
Algcffi:.>cr.e 51~~ten.
van welke de toeltemming
toeftemming moest verw~gt worden. DI"'''~.
DI'~"s
volgens reisden eenige Heeren na 's Crafnen1age.
Craaven 12fJge, om ller!1·g
'1erfl"'g
re doen van het gehandelde, en nieuwe bevelen
bevel:;n (:;'
l~ ha~.l~n.
ba:!(en.
Intusrchen wierdt gehandeld over de zaak van i\BCCOVT!J~
Inmsfchen
i\li\CCOVTU~ ,Ihl's"
, !I',,\'s'
leeraar
ieeraar in de Godgeleerdheid te Franekel',
Franeker. en van
\"j!] CON;(
CON:('cU:',
·,lJ~'.' VORST
5TJUS
lUS , die, in de plaats van J1ICOBUS
JilCOBUS ARMINJUS,
ARM!NHJS, (I)t
tot HOO,,;le8l'aar
H()o~le!l!':tar
Ie
IC Leiden was beroepen. MACCOViUS
MACCOVIUS was ee'l
ee') Ijlj"tIj~
"iOri~ vOddanV(hl"~lan
!ler
c1cr der leere wegens Gade
Gode volf1:rekte
volflrekte Voorbe[cbikk:"g.
Voorbe[cbikk:;lg. doch
t;ebruikte,
r.ebruikte. in zijne voorfleilen,
voo.rflellen, fierker en nallkter
naakter nitdrnl.\.uitdrukkingen,, dan ver[cb.eiden
kingen
ver[cheiden andere Godgeleerden, welk\!
\\,cU{C in het
zelfde gevoelen ftondcn.
fionden. Volgens UEYLIN,
HEYLIN. leerde hij niet al.
alleen "dat alle dingen noodzllakelijk
noodzaakelijk gerchieden,
gefchieden, maar Jat
wil, en de men!cllcn
voorfcnikt (ot
" ook God de zonden wiI,
menicl1ell voorrcnilu
(Ot
" de zonden, zelf voor zo veel het zonden
zond~n zijn; dat God
" ook geenzins wilde, dat alle menfchell
menCchen zonden
zouden z~lig wor.. den; dat hij de VerworpenefJ
It
Verworpene!) tot geen and\!f
allder einde ziîll
zijn
l~ woord voorfiele
voorllelt,, d2n
dan om hun alle ver[chooning
verCchooning te beneebenee·
0000000 S
5
" men;

l'

• <::l
~il::l
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der Verworpenen kennende.
".. men; dat CHRISTUS, de harten der
deze:ve voor zich noch k:ln,
kan, noch wil openen.
" deze!ve
openen, en 'er niet
heil hunne onmagt verwijte,
" mag ingaan, dan op dat hij hen
"SI en hunne wrJoemenis
wrdoemei1is v.ermeerclere;
v.ermeerdere; en dat God tOt dit
" laatfie einde ook allècn tot heil heert gefproken." Volgens
MACCovlUS waren dee~e flelliogcl1 gecne doolingcn
doolingen of ketterijen, voor hoedanigen
hoedalligen zij hem wierden [en
ten laste geleid. I-lij
d~t zij waarlijk het gevoelen der Hervormde Ker.
beweerde, dnt
!{e waren; en -Joegàe
Ite
'loegde 'er nevens, dat indien men deeze
decze punpun.
ten weigerde te ver6eedig~n.
verc1eedig~n, men zijne voeten noodzaake.
lijk in de fchoel)en
fchoenen der RelllOllltranten
RelllOllltrallten moest fteeken, en' van
de voornaam{{il
voornaam!l:e Voori1:anders
Voorfranders der Reformatie afwijken. Het
cenige Gemagtigden, welke.
Sijnode fielde deeze zaak aan eenige
eerbng, als hr;n
ht:n gevoelen uitbragten, " dat, hoewel hij van
"geene ketterij konde befchuldigd worden, hij evenwel
" l{\valijk hadt gedaan, dat hij zommige duistere Schoolfche
7' manieren van fpreeken hadt gebruikt: waarom hij behoorde
n
" vermaand te worden.
worden, zodanige manieren van fpreeken te
,.
" vermijden, als die aanfloot
aanf1:oot mogten geeven
geevell aan tedere
ooren, en niet wel verteerd konden worden van perfoo" ooreu,
onkundig waren van zo groote verborgenheden,
" nen, die onJmndig
" en niet bekwaam om ze te vatten." Niet zo gelukkig was
..
VORsru,s bejegende. Van 's Mans lotgevallen.
het lot, welk VORsrrt's
op een
ecn afzonderlijk Artikel, zullende verflag doen, tekenen
wij bier alleenlijk aan, dat hij, als fchuldig, niet alleen aan
aan Sociniaanfche
de dw~alil1gen
dw~alilJgen der vijf Artikelen, maar ook am
ketterij, àoor
door het Sijllode
Sijnode wierdt veroordeeld als den Hoogleeraarsfloel
leeraarsfioel onwaardig, met bede aan de Algemeelle Staaten
vervolge!ls.
om zijne Schriften te verbieden. Welk Vonnis, vervolgens.
door 's
'5 Lands Staaten wierdt bekragtigd, en de Hoogleeraar
met afzetting en ballingfchap gc!l:raft.
gefiraft.
badt men het overzien der Confesûe
Inmiddels hadt
Confesfie of Belijdenisf~ en van den Heidelbergfche Catechismus bij de hand ge.
nomen. Doch hier omtrent
omtrel.1t gaf men zich zelven niet zeer
veele mo::ite.
mo"ite. In de honderdvierënveertiglle
honderdvierënveertigile zitting wierdt
door de Heeren
I-Ieeren Politijken voorgedraagen. dat de NederlandNederland·
fche Geloofsbelijdenis nog moest overgezien worden, ten
teil
overeookwamen met Gods
aanzien van de zaaken, of dezelve overeenkwamen
Woord
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Woord en de DeJijdenisfl!n
13elijdenjsf~n van andere Hervormde Kerken;
poch wat
Regeering der Kerke aanging, dat deeze ding.:n
ding<!11
\v:tt de Regecring
rnderhand door de Inlandfchen
Iolandfchen alleen zouden onderzogt wori'2derhand
Jlen; en da~, gevolglijk, op de Kerkelij ke Orde in deezen
~en;
lliet benoefde gelet te worden. Reeds in ~e volgende zitting verklaarden, op deezen gromHlag, de Sijnodaale Leden
!,!cnftemt:Jig,
over.,....
j:!cnfl:emmig, dat de Geloofsbelijdenis met de Waarheid over
eenkwnm,
iecnk\V:1m, en vermaanden de Uitheem[chen
Uitheemfchen de inlandlèh<!ll,
inlandtèh<!ll,
om fl:and~astig
ftandvastig bij dezelve te blijven.
blijven, en haar den naakoome·
lingen onveranderd over te laaten. tot aan h~t einde der ecu"
eeuwen. Even fpoedig als de Belijdenis, wierdt ook de Cate..
chismus overgezien en goedgekeurd., Want, naa' dat În
in de
Voormiddag - zitting Vlln
van den eerfl:en
eerften Maij.
Maij, de Heeren Poli diken hadden bevolen. dat de Catechismus zoude onderzogt
onderzugt ('11
~n
lij
overgezien, en door alle de Leden verkiaard worden, of zij
meenden dat in de.nzelven
wierde, 't welk ITIèt
rnèt
denzelven iets geleerd wierdt,
Gods Woord niet overeenkwam, maakte men nog in de "-,.If.
,,-,_If.
oe zitting eenen aanvang met leezeIl
JeezeIl , en verzagt
Vourde
verzogt de Vuurie-der zijn gevoelen over dit ge[chriît
gç[chrift opr"gteopregtezitter , dat een ieder
Leáen, o:n zIch
ZIch
lijk zoude verklaaren
verklaaren;; gunnenue
gunnende voorts den Lecien,
~aar toe te bereiden, tijd tot vier uure
ume nua
ó:::iJ Dll,J,jag.
ml'J,jag.
n~a 0::0
'c Gevolg hier van was, dat in de Naamid(lag - zitLÎn~ van
't
"Hen zelfden dag, alle de Leden, zo uit- als jr,lanJfche, eGTl!-lien
ce11fiemmig verklaarden, dat
dllt de Leere, in den Catechismus vervat, 'in alles met Gods Woord overeenkwam: zo dat "er
'er niets
in behoefde veranderd of verbeterd te worden.
De voornaamfl:e bezigheden van het Sijnode thans zijnde
afgedaan. gaf de Voorzitter, aan het einde der honèerd.wee~nvijfdg(le
~nvijfdgfl:e zittinge, kennis aan de Vergadering, dat men den
volgenden Maandag, zijnde den zesden lVIaij,
bade befiemd
befiemà
Maij. hadt
om de Sijnodaale Canons, in de Gl'oote
Groote Kerk der Stad,
aftekondigen , geJijk
gelijk ook het Vonnis, over de RemonflrallRemonftran:tftekondigen,
ten geveld. Het gerugt hier van 2.ich
z.ich wijd en zijd verfpreid
ver[preid
llebbende, lokte een en ongemeen en toevloed van nieuwsgierigen na Dordrecht, mannen en vrouwen, edelen en onedelen.
onedelen,
l{erkelijken en wacreldlijken, onder anderen zijne Excellentie
beg-af
Graaf ERNST !(AZIMIR
KAZIMIR VAN NASSAU.
Naa het Gebed, bej!'af
:j:içh ~\!t
q\!t geheele Sijnode, twee en twee, uit de Stads
Stads-Doe~içh
- Do~
jen ~
len
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Ien f de gewoonlijke Vergaderplaats,
Verg!ldcrpla~rs, met groote fiaatfie,
fiaalÎle, twee
Ien.
K;)etzen met aanzienlijke Vrouwen vooruit rîjdcnoe,
K.1etzen
rijdende. na de
Groote Kerk, in de volgende
vll1scnde orde. Eerst de Heeren PoliPoli~
Gehcimfchrijver HÉIN'IUS;
uÉrNSWS; vervolgens de
tijken met hunnen Geheimfchrijver
Engelfche
EngelCche Bi~fchop van Ean.1r;j met den Pr'efident
PI'eGdent BUGE"RMAN;
BUGE'RMAN;
naa de uithelmCche
daar nlla
uithelmrche Godgeleerden; wijders de twee Asden PrcfidclJ[
fesforen of Bijzitters van rlen
Prefidem en de twee Scriba's
Nederlandfche Godgeleerde Hoogvlln het SijuGde;
Sijnode; voorts de Neder\andfche
van
leeraars ; en eindelijk de Inlandfche Preuikllnten
leel'aars;
Pre-dikllnten en OuderlinOuderlin.
gen. Tot aan het St:adhuis
Stadhuis gevorderd "Zijnde, voegde zich de
Wethouderfch3p bij d::n trein. Aan den Zuidl::lllt van het
Ker~;e, die met menCchen was opgepropt
Koor der Ker!;c,
opgepropt,t hadt men
me11
fl:oel geplaatst "oor
cenen aoel
voor den Prefident; welke denzelven behebbende f de plegtige verrigtirg opende met een
klommen hebbende,
Gebed, in de Lat'jnfche tsale,
taale t 't welk omtrent een half uur
noel ver/3l\:ende,
ver/nn:ende, klom de eelle
eene Sijnoduurde. Thans zijnen nod
daale Scriba. SEBA~TIAI\N D.\M~TAN,
D,\M~TAN, op denzelven • en las zo
lang de
cie Canons, tt Jt dat zIjne fl:l'm
11:~m hem begaf, en hij moest
zilnen Amptgenoot FE,TUS
FE~,TUs 1I0MMIl'S.
IJOMMlVS,
vervangen wlJrden
w'Jrden van zijnen
die de overige Canons vonrlas. Eindelijk volgde ook de
vootleczillg VJn
van het Vonnis over de RemonCrrante!l.
vooIleczÎllg
Remonftrante!'l. Men
hoorde, onder
onàer andere.
\Indere. in hetzelve de volgende uitdrukkingen
uitdrukkinge11
Oat het Sijnode.
Sijnode, naa aanroeping van
" OJt
\'1111 Gods allerheiligf1:en
na;;m f zich zelven zijus eigen gezags uit Gods Woord
" n!!<im,
zijnde, volgende de voedl:appen
voetllappen van alle de
" wel bewust ziînde,
" oude en meuwe wettige Sijnoden,
Sijnoden. verfierkt
ver!l:erkt met het gezag
.'
'f,. dt;r
dter Hoog Mogende Ileeren
IIeeren Staaten Generaal, verklaart
v€rklaart en
" o"rdeeit,
o"rdeeit. uat de Kerkendienaars , die zich in de Gemeente
als hoofden der faaien,
faétien, en leeraars der
.. hehben gedraag?n
,.
gE'uraagpn DIs
dW3alinger., fchuldig
heb.
fchllldig en overtuigd zijn de Religie te beb.
" dwaalinger.,
" ben gHèhonden,
g~[cheurd, en
"hen
i:\dèhonden» de eenigheid der Kerke gt[cheurd,
,. zeer zwanre
zwaare ergernisfen te hebben gegeeven; en wat aanaal!" ga:lt de geen
en , welke tot dit Sijnode zijn gedagvaard,
gecnen,
gedagvaard. dat
d!'zelve daarenboven fahuldig
fahuluig en verwonnen
, dpzelve
verwonDen zijn van onlijonliip, de;;
d,:1 ke wederfpannigheid tegen de bevelen der Hooge Over.,
bfU,
p, hf
U • in dit Sijnode afgekondigd
afgekondigd,t en tegen dit eerwaardig
.Sijnr,oe uJvP.
Om welke oorzaaken het Sijnode vooreerst
?~f ,Siju'>de
ulvl'. OJU
Gedagnarden ontzegt alle Kerkelijke
Kerkeliike bedienin9' den
deu voOt[z.
voorfz. Gedagvaarden
" gen
"

-------
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" gen en ze afzet van hunn.e
hunne ampten; oordeelende
oorJeelende ook de" zelve onwaardig alfe
al1e Akademifche dieLflèo,
dieLfl<!o, lOt
tot den tijd
" toe, dat ze door erofiige bekeering, welke :zij
2ij door woor~
poogingcn, genoegz~am
genoegzllam zullen betoond
".. den , werken en pooging~n,
voldnan zullen hebben, en met de~
" hebben, de Gemeente voldaan
" zelve waarlijk ten vollen verzoend zijnde, tot èerzelven
" gemeenfchap zullen worden opgenomen." Bij het -Ieezen
-leezen
van dit Vonnis 1~ als daar toe Diet
niet ontbooden
ombooden zijnde, wareD
wareR
ontvingen, op
de Remooftranten
Remoni1:ranten niet tegenwoordig, doch omvingen,
den middag, aanzegging, om z,!ch
zJch bij de Heeren Politijken
te vervoegen; die hen vervolgens het
bet Vonnis voorhielden;.
voorhielden;,
grooE~ bedaardheid antwoordden. en vervol.
waar op zij met groo~~
vervolgens een Affchrift daar van verzogteo;
verzogtel< ; doch dit wierdt thlms
thans
geweigerd, en hun bevolen,
bevolell, nog eenige dagen binnen Don/·
Dord·
recht te vertoeven.
honderdvierënvijftiglte zitting, die, op den
negende!)
In de honderdvierënvijftiglle
gen negend'ell
Maij I mee
cenen grooten toeloop van menm~t opene deuren en eenen
men·
fchen, gehouden wierdt, deedt de Raadsheer l\1f>.RTlNUS
MhRTINUS Gl\SGREOORlUS , thans Voorzitter der Heeren Politijken
GORlUS
PoJitijken,, een Gebed,
Gebed.
aan bet
het Sijnode bewaar in hij God dankre
d:'tnkre voor de hulp.
hulp, lIan
wee
zen , waar door zijne waarheid van
d waaling en tuiweezen
vlIn de dwaaling
tui.
llJeJgeest,
Herd::rs z:jns
zijns Volks zo lang hadt
haût bezeeten,
lllclgeest. die de Herders
en die zijne Kerlt
Kerk zo zwaar badt
hadc benaauwd,
benaauwd. en bijkans l'ont'ondergebragt , was gered. Voorts
VoortS zich tOt
tot den uitl:mdfche
uitl:md[che
Godgeleerden wendende, bedankte hij dezelven, uit naam der
Algemeene Stnaten,
Staaten , voor de hulp, geduurende den tijd van
zes maanden, aan het Sijnode beweezen; verzoekende tevens, dat zij, op een bepaalden dag, in 's
'$ Hage wilden verièhijnen, om aldaar hUil
hun venÎer
verder affcheid te bekoomen. Thans
vatte de Pcefident
Prefidem BOGRRMAN
BOUERMAN het woord, om insgelijks
insgelijl;s aau
aan
de Uitlanders , van wegen het Sijnode, zijne dankbaarhdd
dankbaarh~id te
betuif?;en. Naa dit alles ging het Sijnode, gezamcntlijk,
gezamentlijk, ter
betUigen.
maalti1d,
maaltil d , die kostbaar was, en
el) op welken de leden op de
ui(ge~eezenne
fpi.jzcn en ot:lllken
rijklijk onthaald wierden.
uirge!eezenlte [pi,izen
dl :llllren l'ijklijk
tong. maar ook het oor der Sijnodaale
Om niet alleen de tOng:,
SijnodaaJe
Vaderen te fireelen,
llreelen, liet zich eene groore
groote menigte MUZikanMUZlkanten
hunne Speeltuigen
Spee1cuigCIl hooren, zelf verfchelden
teil op hnnne
verfcheiden Vrouw~u,
Vrouw~n.
dj~ agter
ageer gordiJuen
zongen. 's
'8 Anderendaags gingeIl
gin~en de Heeren
die
gordijnen zougen.
Poli-
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politijken rond bij de buitenlandrche
Sijnode.~
Politijken
buitenJandrche Leden van het Sijnode
om dezelven eene behoudene reize te wenrchen;
wenfchen; en tevens
met eenen gouden Gedenkpenning te befchenken, ter waarde
van Honderdvijftig guldens, hangende aan eenen gouden Ke.
ten. die op vijftig guldens wierdt gefchat. Op de eene zijde
pennings zag men de afbeelding van het Sijnode, en las
des Pennings
Op de andere zijdé
RELIOIONE ASSERTA.
zijd~
men, in den rand: RELrOIONE
was verbeeld de berg SiotJ,
Sion, en op deszelfs top een Tempel,
bellreeden, doch van Gods naam beo
die van de vier winden befireeden,
firaald wierdt,
ftraald
wierde, mee
met het bijfchrift: ERUNT SICUT
SleUT :MûNS
MDNS blON.
51ON.
De zin van welke Opfchriften te kenren
kenl1en g::f: Den Godsdienst
hevestigd zijnde, zulten
zullen ze zijn als de 1Je1-g
herg Sion. DaarenDaaren.
buitenlandfche Leden, boven de toegetoege~
boven ontving elk der buitenland[che
twimig guldens, eene goede [omme
leide daggelden. zijnde twintig
fomme
gelds, ter vergoedinge van reiskosten. Toen vertrokken de
meesten hunner na 's GI'aavenhage,
Cn'Javenhage, om aldaar tegenwoordig
te zijn bij de onthoofding van 's L:mds
Lnnds Advokaat JOHAN VAN
OLDENBARNl!.VELD, welke op den derticnden
dertienden van Maij ge<
ge->
fchledde.
Op dien zelfden dag vergaderden, van nieuws, de inland.
il1land.
fche Leden, ter verhalldelinge
verhandelinge van eemge bijzondere zanken.
zaaken.
voornumfle van deeze waren,
De voornu.mfie
waren. het !lellen
fl:ellen van fm
fot mulieren
van ondertekeninge van de Nederlandfche Belijdenis, den Ca'Ca'·
techismus en de Canons van het Dordrechtfche
Dordrecht[che ~ijnode, voor
voar
Ilchoolmeestcrs, en
Hoogleeraars ,• Leeraars , Krankbezoekers , lJchoolmeesters,
verder allen, die in Kerkelijke bedieningen zou,len
zouden gefield
worden. Het formulier,
formuiier, omtrent de Predikanten
Predikamen vastgefield
vastgefteld.•
ondergefchreevene Bedienaars des Godlij.
UodJijluidt aldus: ..
" Wij onderge[chreevene
,. ken W oords, reforteerende onder de Clasfis.
Clasfis ••• .•
" ver!daarcn
verklaarcn
" opregtelijk en in goeden geweeten voor den Heere, met
" deeze onze onderteken:ng, dat wij van hanen gevoelen en
,. gelooven, dat :l!le
alle de Artikelen en fiukken der Leere, in
;.
Ne" de Belijdenis en den Catechismus der Gereformeerde Ne.
"derlandCche Kerken begreep
"derlandrche
begreepen
en , mitsgaders de Verkhlaring
Verkhming
f'
Pumen der voorzeide Leere in het NatiOl1:lale
" over ecnige Punten
Nation:,ale
u Sijnode 1619 te Dordrecht
"Sijnode
D01'drccht gedaan. in alles met Gods
,. Woord overeenkoomen.
overeenkoomcn. Belooven derhalven , dat wij de
"j , voorzeide
vomzeide Lecrc
naarl1iglijk zullen
eu getrouwelijk
getrouwelIjk
I...ecn~ naarfliglijk
zuilen leeren , cu
" voor-
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vooraaan,, zonder iets tegen dezelve Le~re,
Le0 re, 't
't zij openlijk
voorilaan
of heimelijk, direételijk
lecren of te'
ter
direéteIijk of indireétdijk, te leeren
fchrijven: Gelijk ook, dat wij niet alleen nlle
ul!e d
cl waalingen "l>
il:rijdende, en met naame
n~ame ook, die in
tegen deeze Leere 11:rijdende,
voorzei de Sijnode zjjn veroordeeld,
\'eroordeeld, verwerpen; maar
dit voorzeide
dat wij ook genegf'n
genegen zijn, dczelve
dezelve te wederleggen , tegen
te fpreeken, en allen arbeid aan
nan te wenden. om dezelve
geuit de Kerk te weeren. En indien het zoude mogen ge.
beuren, dát wij naa deezen eenig bedenken of ander ge~
beloovcn wij, dat wij
voelen tegen deeze Leere kreegen, belooven
,.,
't zelve noch openlijk, noch heimelijk zullen voorllellen~
voorllellen,.
'" 'e
met prediken of fchrijveu;
fchrijven; mllr
maar dat
" leeren of verdeedigen lUet
Sijnoduil
" wij 't zelve aJvoorens
alvoorens den Kerkenraad, Clasfis en Sijnodus
" zullen openbaaren , om daar onderzogt te worden; bereid
" zijnde. ten allen tijde,
tijde. ons aan het oordeel des Kerkent> raads,
raads. Clasfis
C!asfis of Sijnodus gewillig te onderwerpe!1:
onderwerpc:1: op
t.
firaffe, dat wij hier tegen doende, met 'er daad zelve
"., 11:rafl"e,
7' (
( ip!o
ipro jaê1o)
faêlo) in onzen dienst zullen gefchorst zijn. En in,.
" dien de Kerkenraad,
tcn eenigen tijde,
tijde.
.,
Kerkenraad. Clasfis of Sijnodus ten
nlladenken, gocdvondt
goedvondt van ons
",. om gewigtige redenen van nnadenken,
Iladere verklaaring van ons gevoelen over eenig
cenig
"'7 te eifchen lJadere
Belijdenisfe, des Catechismus of der Verkla2Verklall.
" Artikel deezer Belijdenisfe.
"ringe van het Sijnode Nationaal, zo belooven wij
" mits deezen, dat wij, ten allen tiJde, daar toe willig eo
eD
zullen, op flralfe
flndfe als boven; behoudende nog" bereid zijn zullen.
regt van Appél, illgevalle
't
" thans het rege
ingevalJe wij misfchien door '1:
Cla8fis of het Sijnode meen.
",., Vonnis van den Kerkenraad, de Cla$fis
geduur6ilde welken tijd van Appél
" den bezwaard te zijn: geduur~llde
..
uitfprallk en 't
'c oordeel van h~t
het Provindaale
Provitltiaale
,. wij ons met de uitfpraak
houden."
" Sijnode zullen te vrede honden."
verfcheidcn andere znaken,
Behalven verfcheiden
zaaken. welke het Sijnode
bezig hielde,
vastflcllen van
hieldt, viel ook de aaudagt
aandagt op het vistficilell
eene dus genaamde Kerkenordening. Hier toe viel de keuze
Jaare 1586, ten tijde van LEICESTEn
op de Kerkorde, in den ]aare
LEICESTED.,,
hoewel buiten bewilliging van 's Lands Staaten , vastgefteld.
vastgelteld.
Ilaagezien en goedgekeurd, met verzoek
Deeze wierde thans lIaagezien
3a11 's Lands Sraaten.
aan
Staaten • om dezelve door hun gezag te bekrag.
bekragtijien. Dit gefchiedde
gefchicdde in zQlllmige,
zOlllIDige· Provinoiën,
Provinoiën J hoewel onder
ti,en.
eenige
"
"11
"
"
"
f,
"
"
"
"
"
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e"r,lge
bApnlllingen. Doch in Friesland ver worp men de aatl
aa'1
có!r,Jge b~pall!ingen.
gf'booj""e
tegen 's Lands
gf'boo.j""e Kerkenorde, als niet praktikabel en trgen
Fri)·li.:!}ien
plinten flrijdi~.
jtrijrlig. De reden der gedeelte
Priv!k;;ien in vale pUI1ten
gedeelte...
lijlte
1ill~e a:lllll\!emillge
a:llllleeminge of geheele verwerpinge; was, om dat"
naar h~t o,)r-!ccl
olld~;!J del'
der Heeren, aan de Kerkelijken te groot gezag Wiedt
w'cdc w"u;';fchrceven.
w:,!1;,~fchrceven.
Ons be
beaek
!lek gedoogt niet, van
verfchcián
QLde;:e zaakel1,
verfcheidtll al:de.re
zaaken, door het Sijnode verrigt, verllag
verflag
te dObl.
dOfll.
Op dClI
dCll negenël1!winlig!l:en
negenën!wintif;llen Maij hieldt het Sijnode de hon.
derdtachtig!1c
Iaatflc zitting. Uit de Doelel1
begaven zich
derdtachtigl1e en laatfie
Doelen be~aven
à,e
d,e Leden,
Leden. vdze1d
vtrzeld van
V311 de Heeren Poliiijken;
Poli tijken 1 na de Groote
Kerk, alwaar de Kerkleeraar L YDHJS
Leer~
YDIVS eene toepasfelijke
toepasfeJijke Leer.
dar.kzegging :tan
:Ulll God deedt,
deedt. voor alle
rede hielde, én
en eene dat:kzegging
welJaaden , onlangs aan de'
de bijzondere en wonderbaare weljaaden
Nederlandfche Kerken
Iü~rl{en beweezen. Bij hunne wederkomst in
de gèwoone
gcwoone Vergaderplaats, bedankte de Heer HUGO MUIS
VAN HOLY,
VAN
HOLY, Schout
Schuut van Dordrecht.
])o,.drecht. uit naam van Hun Hoog
Sijnodl:, voor
V()(\f hunne naadlignaarlligMoger,den,
Mogenden , de Leden van het Sijnode.
vercleedigen van de waarheid
en getrouwhdd, in het verdeedigen
waarheia
heid cn
val1 den Hervormden Godsdienst; wordende alles met een
van
plegtig C rbc:d
rb~d tot
toe God, door den PrdUent BOGI!.RlIIAN>
BOGERl\lAN, beo
be·
l1ooten.
venrel{, ontvingen de Leden hUllne
hunne dagdilg~
Hamen. Vóór hun
hnn vertrek,
gelden, wG:lke,
welke, voor
vo;)r de Hollandfche, gefield ware
warenI) op vier
gulJe!1f.
gulc!e!l~. Alles
AHes te zamen genomen zijnde, rekende men, dat
tienmaalhonderd~
S,j~10de den Lande op een Miljoen
Miljoi!n of tienmaalhonderd
het S,j~lode
duizend
duiz;.:nd Gul,Jens kwam te fiaan.
l-b>!
the 't Illl't
met de Remonfiramen
Remonfiranten ufliep,
~f1it'p, moeten wij, bij
b:j wijze
V2il
V211 aanhan!':lel
nallham:zel op de hillorie van het Sijnode,
Sijnode. hier nog kortelijk verbalen.
vcïl:aalèl1. Naa het vertrek der Siinooaale
Siinodaale V,tderen,
VJderen,
Remo;;[hanren. op hoogen last, n()g
nog
blec,'en
bleevcn de gedaagde Remot:(1-ranten,
DJ:drccht.
IHer verü:heenen
verl1;heenen eerlang ctde
binnen DJ?
drrcht. ll!er
rlrie Gelastigdel1
Gelastigden
van Hun Hoog l.\'log::nde.
i\'log:::nde, welke aan de gedaagden d
de'•.' vraag
<h~edel1, of zij, on.hnks
on,bnks hunne afzetting, nog voorneemCl1S
voorneemC!1S
óçedcl1,
Ware!l,
ware!" zich
ziçh als Kerkendienaars te gedrangen;
gedraagetl; dan of zit
zi! beo
befloo(el1
floeren h.:dden,
hildden, als amptlooze burgers een 11iI
{lil Ict'vtm
lel'VtHl .tC
te leilei·
den, zkh onthoudende:
onthoudende van alle Kerkelijke bed:cninger.;
bedicninger.; me!
met
toczep;ging,
toezeF:ging, dat in het eerlte
eerfi:e geval, van wc..;cn
we.;ell Hun H,)og.
H,)og
l\loge!:den
1\lo~~r:den.p voor hun onderhoud zoude gezorgd worden.
worden,
Op
d

q
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()~j één na, betuigden lillen,
f)~j
~lIetJ, geefle
geetJe belofte van flilzwiigen
flilzwilgen t6
td
uitflag wlèrdt,
wierdt, 's :lllderendaafs
kunnen doen. Met
Mt!t gelijken uitnag
auderendaaf'8 Ii
dit gefprek hervat;
her va! ; waar naa de Remonfir2nten
Remonftramen;j zondel'
zonde!' oat
llat
inen
bemoeide, bijkans drie wecken
weeken in eend
men zich met hun b~moeide,
eenö
fdorc
oplluitilJge gelaaten wierden. Thans l.eèrden
keerden zij
roort van opDuitinge
zich tot de Algemeene Staaien,
Staaten , met een eerbiedig Ven
Vertbo~
bom
bm
om afdoening van zaak en , en tOt
tOt de hunnen te mogen WetIerkeeren. Doch hier 'op volgde geen amwoord,
antwoord, mllllr
maar wierwier.
den, integendeel,
Re:no;;ftrante!l zo flreng gehouden.
integendeel. de Remo!11trante!1
gehouden? dat
een van hun geen verlof konde bekoomen, om zijne zieltöozieltbo'
andere"
gende en om hem roepende Zuster te bezoeken, een 3ndete,
om ziine
zijne Vrouw in baarensnûod
baarcnsncod bij te {laan,
aaan, hoewel ie 1~
VOelr hunne wederkomst
vOJr
wederkoms! te
re Dordrecht,
DOI'drecht, genoegzaamen borg..:
borg':
tagt aanbooden. Eindelijk ontvingen zij bevel,
bevel. om tegen deti
logt
JuHj in 's
'.1 Hage zich te
f:laten vinden, om 's anderentweeden JUlij
te!:laten
daags voor Hun Hoog Mogende te verfchijnen.
verfchijnen,' Eén voor
verfchijncnde, wierde
\Vierde hun aldaat
aldaar
één voor de Vergadering verfchijnende.
voorgeleid eene A
éte van Stilaand,
Aél:e
SciHland, bij welke ziJ, door onbelooven, zich vcortaan
dertekening, moesten beloovell,
voortaan te
~e tullen ollt.l.
oheel
houden van
val! alle Kerkelijke diensten, in 't
'e heimelijk of in 't
it
openb!ar,
io wel in als buiten de Steden, Dorpen en
cn Pla:lf.
PJaäf_
openb3ar, ia
zen der Veréélligde Provincié'l,
ProvinciërJ, of Refore
Reforr van dezelve, maal
waal
zich enkel nIs
nis particnlîere
particulÏt:re ingezeeteneu
ingezeetcl1en te zullen gedraagen;
gedraagen'
Remon!lranten tekende de 1,él:e;
i\él:e; doCh alle de overiEén der RemonfhanteiJ
overi.
gen, dertien iu
iIJ gètal, weigerd(!ll
zulks. zich in deezéll
be~
weigerden zulks,
deezéh be'roepende
rOf:'pende op hun Geweetcn.
Geweetell. De Predikant, welke de l\él:è'
Aété'
badt getekend, bekwam hier op zijn aftèheid,
hadt
aflèheid, nevens vijftig
guldens tot reisgeld. Aan de overigen, naa dat m'en
men hen j
den volgenden dag, flogina:tls
nogina:tls geboord hadt, en zij bij htill
hÛI1
lIntwoord volhardden, wierdt hl;![
h<:t Vonnis van Hun Hoog 1\101\10-'
gende voorgeleezen
voorl.;'eleezen,, inhoudendé, onder andere. dat zij ge~e·
bragt zouden worden buiten de Veréénigde
Verééoigde Provinciën etl
eti
deruiver
d~rzel'ler Reforc,
Refort. zonder daar binnen te mogen wederkéeten
wederkèeten,~
voor dat aan Hun Hoog lVIogende was gebleeketJ,
gebleeketl, hUDne
hunne be~
reidwiHigheid om de voorgemelde Aéte te ollderrekénen;
reidwiHigbeid
ondertekéDell; oli.
olie
der beJleigfng
bedl eigtng dat de anders doenden , als verfloorders
verlloorders det
gemeene
a;nderen tot een voorbeeld, ilaar
gemeelle rust,
rUSt, anderen
tiaar gO'edvindéd
goedV'lndétf
XXVIII. Dl';EL.
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zouden gel1raft
ge{1rafc worden. Naa de aankondigin
aankondigingg van dit Vannis,.
Vonnis ~
deedt
I.leedt men de Remon!l:ranten
Remonl1:ranten in de Venrckk~mer g::an,
gaan, al.
W:lar
kort daar
da~r cp, Ir
k .v~m vral'
vra:!Wlar een Kamerbewaarder hUil, korc
gen, wtltlrh!!cnen
waarheenen zij wilden ge
gevoerd
voer,} wordell?
worden? Hun antwoord
terllond konden zeggen,
was, dat ze zulks niet terflond
zeggen. maar hel
fluk
~uk vooraf met hunne
hUIlDe Vrouwen en Vrienden moesten overleggen, ordre op hunne huislijke zaakcn
ZQ
zaaken 1l:ellen,
aellen, die, naa Z(f
lang eene afweezigheiJ,
afweezigheid, niet
nict weinig verloopen
verloopcn waren. WiJdt:
\Vild~
men hen ter jagt tef
ter Laude
Lande u;tvol'ren,
uitvot'ren, men mogt hen bren.
gen, waarheen men wilde. De Heete,
Heere, hoopten ze, zoude
zonde
Dew waarder,
bin..
hen geleiden. De Deut
waatd,r, dit at;twoord
al,twoord hebbende bin~
nen gebfagt.
gL brage. keerde firuks
itrllks daar r,aa te rug, met be
bevel
vel dat
twee van hun voor de Ileeren
Hefren moest!.!!)
moestCIl veriChijnen.
Vt~riehijnen.
A:m
1IllëLLlU3
l'uÎiLLlUs en DWJNGW
DW1NGLO wierde decze
deeze last opgedraagell.
opgedraagen. Uit
aller naam verklaarden dçeze,
dceze, dat zulk een [chicl:]k
fchicl:)!!: vertrek
onverwage voorkwam;
vuorkwam; dat ze hoopten,
hun onverwagt
hoep ten , dat Hun
Hl!n Hoog
Ki:ldercn, met dl!LZe
d~LZC! uit·
uitMogenden ook hunne Vrouwen en Kinderen.
dij!; zetten;
uncn;
zening niet zouJen
zouden dClJ(iig
clCll(lig manken cn
en op den dlll.
dat zij hierom :;t:llige
;;fllige weinige dagen uitr1eis
uitne!s vc:rzugten,
v~rz0gten, .om
..om
in hunne huize!;
re mogen
z~l!;en te bffC'h!khuizet; te
mogeu gaan, en hu::nc
hu:mc ZJl;.en
befrh!kken: onder belofte, van ten befre:nuen
befte:mlen da,.;c
da>ic zich
zkh te zullt!!l
zullt!1l
laaten vinden tcr
laaren
ter plaa[ze,
pl:lalze, welke men zoude goedvinden hun
alln
mCIl de
Je Remonftr:mten
aan te wijzen. Thans deede
deedc men
Remonfir:mteu wederom
Dveh
buiten 1!aIIU.
fi~ll1l.
Dvch 't lceut
Jeeut niet
nict lang, of de Deurwaarder
kwam hun aanzeggen, dat de Staaten
Stunten bij hun beiluit
belluit volhard·
volhard.
den; mur
zjjn logement
maar zo zij wilden beloovel1, ddt ieder na zijn
zoude gaan.
gaan, zonder met Iemand te (preüen,
ljlfetken, en oen volgen.
gercèd zijn,
zijn. dan
den morgen ten vier uure tOt h:!t
h::t vertrèk
vertrek gereed
mogten zij
zIj heenen
heen en gaan,
gaan. om zich tegen 's anderendaags Ie
te
beraaden. Omtrent negen uure in dcu
Jen a Ilvnd
'~û:1d gingen ze na:
n~
hunne huisvestingen , alwau
alwaar ze, zeden,
zedert, tot diep in
iu den
nacht, bezogt wierJen
fCclleid van
V:ln hun te nee[uen.
neernen. Nogwierden,, om ..llffcllCiJ
dien zelfden avond zonden de Algc41ecne
Alj;cxaeene Staaten a:m
a:lll de ReRe·
mou(lranten
mOl1!l:ranten hunne nog onl>eraalde
oni>eraalde Daggelden. Dit geld wierdt
hun in Rijksdaalders toegeteld. Een V:lU
V;JU dezelve, welke
welkeEPISCOPIVS ontving, trok zIjne aandagt.
Op de eene zij de
zag men het beeld der Waarheid.
Waarheid, vertreeJeude
vertreedeude den
lien Lal/er
Lailer
1:
e."l
..1
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en de Lcuf{en,
Ll'u{<en, met het Omrchrif[:
Omfchl'itè: DE WAARHI!!D
\\'flflRH!!ID OVERWINT
OVZRWINT
ALLES. Aan de keerzijde las
1,,8 men: WELDOENDE VREEST NIENIE·
MANT. EpIscopms
die fiuk
!luk eelds.
eclds, eri
MANT.
EplSCOPiUS bewaarde zorgvuldIg dit
liet het met een gouden rand omzetten. In 's mans geOago
ge!1age
heeft men het lang daar naa bewaard.
Julij waren de Remonilranten, op het be-'
Op den zesden ]ulij
lOt hun vertrek gereed. Ten zes uure kwam
paalde uur, tot
een Bode hun ieder vijftig guldens reisgeld brengen, nevenlf
neveM
affchrifr van
vall het Vonnis, en met een hun vraagen, wereen affchrift
WaartS zij begeerden gebragt te worden? Elf hadden een
waans
briefje getekend, bij 't'e welk zij begeerden, na If'aa/wijk. in
Brabant, te mogen worden overgevoerd, twee na N;euwen
N.euwen ..
Brab,-mt,
huis, in 't
'e Graaffchap
Graaf(chap Benthem
Benthem,, en één na Huufen,
HuuJen. in 't
Lsnd
f{letf. T.!rwijl
T\!rwijl de Boden om Wagens liepen,
LDnd van Kleef.
kwamen veelen de Ballingen met fchreiende oogen,
oog en , vaarwel
naa negen uure, onder een geweldigen
zeggçn. Een weinig nan
tegen, begon de uittogt,
uitcogt, met negen W"gells.
W"gens. Drie derzei.
derzelNieuwenhuis en
el1
ven,, verze!d
verzeld van twee Boden, reeden na Nieuwenlzuis
ven
lIl/uren; de zes anderen, onder 't geleide van vier Boden,
Boden p
IJ7aft/wijk. Eerst reeden deeze nA
nil
Boegen den weg in na 'Frut/wljk.
Delft,
middagm2al
Deijt, en van daar
dnar na Deifihrll'e;l,
Deifihtll'en. alwaar ze het middagwnal
hielden, en voorts fche~p gegaan zijude, zettede ze bij
Gartyuidcnbcrg
Gartyuidcnberg voet aan land. Hier huurden de Boden viet
Iràalwijk bragten. Aan de BoWagens, die hen voortS
voom na IFaa/wijk
den, naa dezelven voor hunne gedicllfiiî)hcid,
gedlcn1li,,!1Cid, op de re
relze!'
I Ut'
hnn betoond, bedankt te lh.bben,
lIan hun
h'"bben. zeiden de Remonll:rallRemonfl:rallten, bij het sflèheid:
lIffcheid: , Zegt aan HUil
Hun Hoog lHogenden;
Mogenden ; daÉ
dali
" wij zulk el:nc
el:DC behandeling niet verdiend hebben; doch dat
" wij dezelve geduldig zullen draagen, blijvende vrienden
lilllaatende voor HUil Hoog
" van het Vaderjand,
Vaderland, en l)iet
Iliet nalaa!ende
Mogenden te bidden."
" Mogcnden
uitt1ag h:ldt
Sijnode van Dm"t!.
Dlm/.
Zodanig een uitllag
h:tdt het
hN vermaarde Sijllode
n'c 1.!.
'J.!. waar over zo wel Inlanders als Uitheemfchen zeet
n'e
wrfch:Ileode gevoelens geveld hebben. 'ç Is onZe zaak niet,
dezelve hier te opplwn;
opp('ren; zij kunnen bij de Kerkelijke co
cn
Hill:orieîchrijvers worden naagezieu.
Waereldlijke mfioril;[chrijvers
Ppppppp
PPPPl'pp
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SYTZAMA.

SYTZI\MA, een der oudfie
SYTZAMA,
oudne adelijke Geilagten
GeOagten van FrbltmrJ,
Fri.?s!mld t
van '[ welk nog heden ten
[eo dage naakoomelingen in dat GoGe.west in weezen ziJn, doch 't geen, dOOl
door verloop des tijds
tijd3
en de wisfdvalligheid der waereldH:he
waereldfche zaaken, zeer veel van
zijneil alouden luister en geza;; heefc
heeft verlooren. In de aloud~
Gedenkfchnfcen
ltaan verfçheiden
Ged~nkfchflnen {laan
verfcheiden Leden des Geflagts
Gefla~ts bekend,
voor trouwe liefhebbers des Vaderlands en grootmoedigt
grootmoedig!
voorfianders der Friefche Vrijheid. Bij gebrel,
gebrelt :lan de Iloodige
noodige
aantekeningen,
nantekeningen, kunnen wij den eer!len
ecrilen oorJprong
oorfprong en
cn volgreeks
des aanzicniijk:m
aanzicniijk2n GeOagtli
GeOagts niet vermelden, maar moeten OllS
bepaalen tot zulke Leden, welke, door hunne daade»,
daadcl'l, den
meesten roem beba:11d
beb3~ld hebben.
Op deeze lijH
\\,jj niet verzwijgen Jonkbeer
IijH mogen wij
Jonkheer TJAr.TJALL1NG
AN SYTZA~JA,
LING V
VAN
SYTZA:llA, die reeds omtrent het Jaar 1420 leefde.
GeduurenJe
kOI)Geduurende de btfaamdc
befaamde twisten der Schierhgers
Schieril1gcrs en Vet
Pctlr.ofFpers. welke de Provincie Ft iesfrmd Vfril
vrril een [cheurdcll,
[cheurdcn, w~
Wll~
Jonkheer TJALLING, ilJ 't eerst,
eerst. de laatstgenoemden
la~tstgenocmJen ~tJegedaan.
~oegedaan.
Sedert, onzeker om welke rd::n,
r"J~n, w:sidde
w:sl::1de hij van P,ll
pJl tij,
dj, en
wier ut een der vcfornu:lm(1e
hoofJ,!!l en aallvoerJers
vdornaQmlh.! hoofJ.!n
aanvuerJers der
wierdt
&hierin,4els.
hiL in
Schierinp,et s. In of reeds ,ó,)r
'Ó;)f bet Jaar q62
I..j62 taakte hii.
gefchil met een en anden:n
anderen EddmJl1,
E,,\:.:ltnlO, SCHELTU
SCHELTO VAN JAYEMA,
gen3nmd. Op Palmzül1dllg dt:s ~emeldell jaars elh.nuder
elkander tG(
tct:
e~n
et;:n Tweegevegt hebbende uÏlgcdaal;d,
uÎ!gl!da3gd, in her
het Dorp I'rlarut1l,
I'rlarul1' I
or.rving
onkhel'r TJALLL'W
omving J
Jonkheer
TJALLI:-lG eelle doodeli]lle
doodelijke wonde, waar aan
a!l11
I1raks den geest gaf: naa a!voorer,s
hit l1rab
alvoorer;s zijnen
zIjnen tegellJlrecver,
tegcllHreever,
wetzuure te htbb<:n
in de eene
ecne knie, eeiie
eeüe k
kwetzuure
hebb..:n tr.egt:bragt,
tr.egcbragt, aan
ele
de gevolgen van welke hij, insgelijks, eerlang overleedt. Van
zo veel aanziens was thans Jor,kheer TJiltLfNG
TJAtLfNG OndtT
OndtT de zijnen, dat door zijn overlijden, en dat van eenen
een en ]onkhezf
]onkhelr
RO;\1KE
I A , die het
ROMKE VAN DOr-.
DOl\IA,
bet met de Vetkof,pers
Vrtkol.pers hieldt,
hielde, de
wederzijdfche
viJ~jH1Hjkhejen der lllnJberoerende
Inr.Jberoerende llanhange:2.
aanhange~,
wederzijdfcne Vir'Il'Jlijkheden
eeu
een tijd lang,
lang. LH!
Uil fronden.
Va:l ongelijk meer vermuardheids, egter, clan deeze, was
JrLMER
,'YT·
JELMER VAN
VilN SYTZAMA, nevens zijnen brol'der P]J(R
PIJ!R V.Hol
V.HoI .'YT·
ZAMA
ZAMA,, die gelijktijdig met. doch ook nog lang 11all
lIaa hem
f,eleefd
~eleefd hebben. Jonkheer Jl!.L~lF.R
Jl!.D1F:R wa~
W:l~ gehuwd aan hTS
ATS of
A'fJZ vaN
VAN BONNlNGA,
BüNNINGA, dogter
dog ter van LOUW VAN l!ON,N1NGA
llON,NlNGA eu,
eu1111111111110

_~

SVTV..1V'TA.
SVTZ.\MA.
______,__
,.~~_~~~_=

J 4-9

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

van

Hli
Eli hadt een
cen Stins
Stills of adelijk Slot
lil
lIJ dlc,n
dlC:tJ zelt:'
den oord der Provincie bloeide,
bloeije, teu
tetl dien tijde, het aanz:cnaanZienJa~ met dat van SYTZ1,',:A
SYTz '\~:A
lijk GeOagt van GALAMA, doch lag
dikmaals overhoop.
'e Gebeurje, in den aanvJ:ig
S,'p_
overboop. 't
aanvJ:Jg van Sep.
tember d.:s Jaars 1494, dat de .lonkheert!n
Jonkheerl:!n DvUWE
D0UWI': en
ell 01'1'0
VAN GALA MA , gefl:erkt van hunne Vriend"ll
Vriendl'n en Bond,;enooten.
Bondgenooten •
op het Slot van SYTZAMA een'!n
eenen geweldigen aan"al
aanval deed(!n.
deed;.:n.
Jonkheer JEI-ME.ll.
CKO
JUMEn. bcv(wdt
bev'oedt zich thans te Snak,
Smek, bij BD eKa
VAN HARI!IlXMA,
waar[çhij,)!iJk
bloedverwanr. D~n
HA R l;:>l X;VI A ,
waar[chij,]!iJk zijnen bJaedverwanr.
ramp, wdke
welke zijn Huis dreigde, hadt hij niet vernomen, of
hij verzogt om de hulp zijner Bondgenooten, onder andt're
anot're
O:raks genoemde Stld,
SDd, en om gezamem:ijk
gez:ament:ijk met hem
ht:m
van de firaks
tegen den vijand op te trekken. Door dit middd
mi(1dt:! vcrzamdde
v(;Izamdde
hij,
bij, wel haast, eene 1l!2!;t,
mafjt, wt'lke
w('lke clie
di,~ des vijand~ merk::l:jk
merk:objk
te boven ging.
gÎl;g. Met ct!cz.::!
':t!ez~ magL op GALAMh zijnd'3
zijnd~ opgdrok.
(1pg,~trok.
ken, wierdt SYTZAlIlA
SYTZAi\IA ipoedig
îpcedig met hem ha;,d,~cm(en,
h~;>d,;em(en, hC'ewe1
h0ewel
uilflag. JUl1khcer
met een zeer rampzaligen
rampzalili;en uitllag.
JUllkheer llONI>Jl\;GA,
BONl'ilt';GA, Schoonvader van JOlJI.heere
JOlJJ,heere lELMER
JEI.MER,, nevens veelt"'
veelt' and.:re
andere vcornuame
vcornRarne
ScI!ier;ngers, verloor 'er het lee
Sdier;ngers,
Jeeven
ven ; hlj
hij zelve ontving
omving eene
zwaare kwe:zuure, en vt'rviel,
wfviel, daar.::nb0ven,
daar~l1b0Ve[], in 's vijands
handen.
banden.
Intusfchen
Intusfchell bevondt zich de Echtgenoote van onzen SYTZAMA op het Slot.
h~aren Vader,
Ondanks het fi.euvelen
ti.euvelen van hnaren
en de gevalJgenneeming van haaren Echtgenoot, verkoos
verlwos de
'en
kloekmoedige Heldin het doortiaan
doorllaan van een hevig beleg, eu
het lijden van de uiterne
uiterfte vermoeienhîen
vermoeielJÎófell en elenden, boven
Geduurende de vijandlijkhèden,
eene lafhartige ~)Vergave.
~>vergave.
vijandlijkh~den.
kwamen eemge Priesters en andere Goemannen tuslch,;n
tus[ch..:n bei.
de, om een Verdrag te bemiddelen. Het wieràt
getrolf:!l1.
wierdt getrofl'::n.
op de volgende voorwaarden: De gevangenen zouden.
zouden, van
aan die
weer kamen , losgelaaten, en de Stins van SYTZAMA aau
weerkanten
van GALAMA worden ingeruimd. Sedert de overgave van het
Slot,
wierde het afgebroken en tot den grond toe geflegr.
geil cgt.
Slot. wierdt
Het Huis fio.ldt
no,Hit een weinig ten Noordoosten van de Kerk
van ff/arm.
tFarm. In eenige hoogten.
hoogten, als mede in eene drooge Graft,
Graf[,
zouden, volgens zommigen, daar Vlln
van nog de overblijfzeIs
overblijfzeis
voorhanden zijn.
IlYLIL
HYLU: VAN IIARINXIiA.
HARINXI7A.

te Warm,
Warns, een Dorp niet verre
vene van Sr avoren.
avoreIl.
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Belangende
lonk1t'ere JELMER, PIER Vf.N
Dclangende den broedcr
broeder v:m
V:ln 10nk1f'ere
VAN
deeze woonde in een Srins
Stins of Slot, Sy:
Sy t 1'.t1tfltJ-Stall1
3amlJ-SttJu
genaamû,
genaamd, in of bij het Dorp .dru1I1,
Art"'f, in de Glit':enij
Gl ietenij van
Il70nzerIJdeeJ
IFonzeradeel onder het Friefche Kwartier van Westergno.
Westet·goo.
Het lag in hl't
a'm het einde van
ht't Noordoosten van de Kerk, 8'ln
fene tamelijk lange en breede Straat, vnn welke het, door
Noord<.'n en, ten
tcn
een Ringmuur, wierdt afgefcheiden, Ten Noord"n
Wt'$t"n
WNt"n la:.>;
la~ het binnen wijrie
wij(Ïe Graften, en was.
was, lIan
lIun den Zuid},ant.
Jcant, van
vat) fchoone f10ven
Hoven en lustige PJan!~adjen
Plan~a:ldjen voorzien.
vOf)rzien.
Door ouderdom geheel verv911en
verv~lIen zijl.de,
zjjt'de, wierdr dit Huis, in
tIl 1556, door eenen anderen PIER
de Jaaren 1555 tn
FIER VAN SYTU.MA, Kleinzoon des bovengenoemJen, en deszelfs Echtge_
Ecbtge_
VAl'\! 02NE\1A,
OBNE\1A, geheel verl'ieuwd
verr>ieuwd en
nome
noote RINKJEN DOUWMA VAl"l
met een Torentje vl'rfierd
wrfierd •. In den aanvang
aanvQng deczer Eeuwe is
dit Slot wederom geheel afgebroken.
djt
2fgebrnken, wordende niets meer
$Ian
~lIn dl'
d€' Ringmuur dgar
daar v:w
v~n overgé'11aten.
overgt'j~ate!l.
Jonkheer JRLMER VAN SYTZA:VH
SYTZA:W.-\ overleedt zonuer kinderen,
Zijn broeJer,
SYT7 AM",
A~lA, hefe
betJe het GeOagt
broeder, FIER
PIER VAN
vAN SYTl
GeDagt tot op
2:ijn
deezt!1l tijd voürtgephmt.
vcortgephlllt. JOllkhe.:r
Jonkheçr PIER,
PICR. naamelijk, hadt in
deezt!n
lmweli]k
pllweli)k J'10SJE
JOOSJE VAN MARTENA, en bij
bIj d.;:zelve,
d~zelve, onder andere
verwekt,
verwl!kt,
Jonkheer llI\RMRN
H,'\Rl,HN V<\N
VAN SYTZAl\1,\,
sYTZAl\!.\, Heer van Sijtzama - State.
le
te Arrmt,
Arun:, die
clie in huweiijK
huweiijK tlam
nam TIETS
TIllTS VAN HIDDEMh,
HIDDEMA, bij
welke hij Vader wienlt
wicrdt van
Jonkbeere
Jonkheere FIER
PIER VAN
V,IN SY'flMIlA,
SYTZAMA, boven genoemd, welke,
bij zijne insgeiijks
insgelijks rec0s
ree1s verme:de
verme:::ie Huisvrouw RINKJEN DOUW.
DOUW'"
l'IlA
~A VAN OENEMA.
OENEMA, verwekte,
Jo~kheer
jor.kheer DOUWE
naUWE Vl\N
VJ\N SYTZ.HU.
SYTZ.\.'\lA, Heer van Sijtzama-State,
Sijtzama-State.
fe
~e Arum, Grietman van '1:i(J(JTfferadecl,
'1:iaarr:eradecl, in het Kwartier
Kwartij!r van
Oos/ergo. Op twee ollderfc~eidene
or.deriè~eidene tijden bekleedde hij deeze
~aozienIijke w3!lrdigheid:
eerst. zedert het .laar
Jaar 1578 tot in
!laoûenIijke
wa2rdigheid: eerst,
den
dl!n Jaare 1586, terwijl Frieslar.d
Frieslrmà nog het gezag van Konillg
Koning
tfllLll'S
rfllLll'S van Spanje erkonde,
erkende, In't
In 't laatstgemelde jaar.
jaar, om
reden, is Of!S
verlaatCl1 zijnDr.S Ol;bekend.
ol;bekend, van dien
diell post verlaatcn
zjjnwelke reden.
~e, aanvaardde hij deuze!\'en,
denzel.en, wn
Vlm nieuws, in de'l
de'1 l:ma
Jaare
16öI
16ö1 ~ om daar van aman,d
an1and te doen met ziin
zijn overlijden.
overlijden, 't
we1k
we1~ op den vijfden Jllllij
JUnij des Jaars 1607 voorviel. Tot
ver'lef$fTZAMA,
'fTZAMA,

SYTZAMA.
_ _ _ _ _w_ _ _ _ _ _·.. -
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verfchciden
gewu;twe herirljve'l,
herlriivelJ I '5 LnfJ
verlèheiden gewigrij!c
L2!J j~
ls regecl'ing
regeering betrcfr.~no
betrcff~n.
de, wierdt deezc
rlcezc EdcJnJJrl
EdelnJ4lJ te w"rk
\Wrk gefteld,
~erteld, uit welk/'
welk!' zijn
gezag en aanzien
almzicl1 m;;t rc~t ma;:
ma~ worden af;4c'eid.
af~e'eid.
Als G ,vol:volrnagtigde wegens Oester
go, neveRS verfcheiJen
magtigde
Ocstergo,
verfcaeiden :m,teru
:indera Fr/(!Frll!fche
o:Jdeneketlde hij.
bij. in den Jaare 1583,
I583, zekere,
fehe Edelen
Edelen,I o:Jdenekende
dus genaamde, Akte 'Van
vûn Debat, dienende,
dit'nenclt!, in zeker gefcfJiI,
geÎcfJiI,
tot antwoord wegens het
pl:urc Land 1tlm
aan cle
van het
bet pl:lttC
de Swden
Steden van
Gewest. In het z21fde
z~lfde jaar, en in de z"ICde
zt'1:'dl! hüedanighdd
hoedanigheid
van Gemagrigde,
Gemllgtigde, leer.èe
leer,èe hij de h1nd
hQnd,I tot riet
het ont·-verpen
ont ,~erpen vûn
Ván
zekere Artikdon
~en _ op welke Graaf WILLEM:
Artik"lan en Voorwaar
Voorwaar~en,
WILJ,EM
LODEWYK V.\N
NA,SAU, in de pbats van den Heere VAN l\'IllME·
V/IN NM,SAU,
RODE,
RODF., tot SI~JlwIJJer
St'JJhvu:ler va!'.
va~. Friesland
Frin!and zou worden aanl;enomel1.
IU1I1;:enonH~I1'.
r1'!fi)m in dl"
Eindt'lijk ondertekende
Eindelijk
olldC'rtellende h;j, al we
wed~r,..,rn
dl' hoedllnirlJeid
hoedanibfH~ict
van GevolmlJgtigde
Oo<te:;;o, op lleu
~\luarij
Gevolmagtigdt! van
vall Oo'!!!:::o,
llen negentienrlcn
negenti~nClcl1 J
J:Hluarij
des Jaars 1604.
1604, het Bcûeit
Land&Benul! dt'r
der HCl'ren
Heeren Volmagten
Volroagten ten Landsdage,I aangaande
dage
11a1~gaallde de toeftemming
toefteml'1ing tot
tOt het l:>etaalen
~etaalen v ll1
m het
Jn den J~are
J~a.re 1573 was Jonkheer DOU';;!': in
Krijgsvolk. - In
den echt getreeden met JOTrkvfOIJW0
Jo;!kvrollw~ JETSKE V,~N llESU
llUl.Jt'I"GA,
r.<G A ,
dogter en Erfger.aame
van ANDRIRS
re r., teno,
,elir.
Erfgenaame van
ANDRIl'.S VAN Ill'SLli\GA,
lll'SLll\"GA, te
en S]Ol1K
D0Dr dit
diL hllWd,;k
huw<.:ll:k wi"rdr
wit;rdt hij
bij
SlOOK VAN JELGERPUIS.
JELGERPUlS.
D00r
eÎîtcuar
eÎi!:C\:aar van Bes/inga
Bcsiinga - State,
Sla te , te Friens, en, Va,;",
Valter I• O!~è.:r
ot:dcr
andere, van
Jonkheere
}onkheere ANDRlES
ANDRIES VAN SYTZAMA,
SYTZIIMII, Heere van Sijtlama-St1te,
Sijtzama-Sme.
te ,1rum,
,1rum. en van B :slinga
:sli17ga - State.
St,~te. te Friens.
Friem. Ûm'ff:ut
Omtrt:ot het
Jaar 16zo,
1620, tradt hij in't huwelijk
]OlIANNA VAN AARN'MII,
AARN 'MA,
buwelijk met JOHANNA
dogter van CHRISTOFFEL VAN
\'AN A.\RN'dlA
A,\RN~1>IA en V2n
V211 MARGARFTIIA.
MARGARFTHA.
VAN
Besli,Jga
VA"N LOO.
Bes/ifJga State, door ou~jerdom.
ouderdom. gehed verv2Hen
vervallen
zijnde, deedt hij, koft
kort nu zijne echtverbintenis, in de plaats
piaars
van het oude, een fraai
fraai Slot bouwen, 't welk door de nu·
koomelingen. zo wij ons !JiN
koomeHngen,
niet bedriegen, tot heden toe be_
be.
zeeten en bewoond wordt. Ondèr
Onder andere kinderen verwekte
hij JLTSl{&
JLTSK!': VAN SYTZA~lA,
SYrZA~IA, gehuwu
gehuwd :lau JARIG VAN HEEREMA.
HEI!REMA.
van L{jTS
Z ,one van TJfRK
TJrRK V/,N
V,\N HEER&1\1A
HEEREMA en van
UJTS walTA,
WALTA, en MaMa.
joor vall
VIIIl feil
~ell Fnesch ltebÎmcm.
l{chiment. Sijlzmna
kWlO.r·
Sijtzama - State, een kWi<rder
lier lJur
lmr gaans buiten
buiteu het meergenoemde Dmp
DOlp .drum,
Arum, aan
aaden weg lia
n:l het Dorp Kims:nl
Kims:ul t gelegen, wierde,
wierdt, in de 1
Jaareu 1665 en 1666, door deeze
decze Edele Vrouw gdligt,
gt:11lgt, in de
P p PPP P P 4
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pla~lts
pla~ts van
v~m het oude Slot, weleer door eenen
een en ionger broeder
broedet
gebouwd, doch,
doch ~ ten gemeldtn
gemelden tiJde,
van het edel GeOagt gebouwd.
tiJde. zeer
bouwvallig. BehatvcJl
Behalvell dtczc
deeze hadt Jonkheer 4NDRIES
ANDRIES nog verwe~t, als Voortzetter
Voortzettt'r van het GeOnt.
GeGagt,
Jonkheer PIER VAN SYTZAMA, Beer
Heer van Beslillf.o
BesUnp,a.- State,
te Fticm
Ftirns.• HIJ
Hl] is tweem~al 'getrouwd geweest. Zijne eer
eer!le

ne

Echtgenoote
Echrgenoote was FOKEL VAN EY,INGA, dogter van EDO VAN
]!YSINGi\
EYSINGA.
Deeze zonder
ltySINGA en van CATHilRINA
CATHARINA VAN
V.~N Eys!NGA.
zljnd~ overleed
overleedcn,
en , tradt hij in een tweede huwelijk
kinderen zIjnde
niet }ULTANA
nlft
JULTANA VAN }ELTTI\GA,
JELTTl\GA, dogter
clop,ler van fEKKE'
FEKKE' VAN }ELTJNGJI.
]ELTINGA
{!n
WYCKEL. Uit dit tweede huwelijk wierdt ge~n TJAMK
TJ AMf{ VAN WYCI):EL.
poor~n ,•
SY'fZAMA, Heer van
van BeslingaJonkheer PICO GALENUS VAN SYTZAMA,
State , te F, 10;S,
JQH.~NNA JUDITH EtANC!{..o
t01S, getrouwd met JOHANNA
ELANCKvrORT,
VOORT, eenige dogter en erfgenaame van WILLHI B"::..\NCI(B"'t.ANCKVOORT en van ALF.lOF.
ALElOF. GEE.RTRUI VAN Jl[~IEHT,
lJ[i\:IEHT. Eil
Bil de pli:gtig~
plcgtig~
bv;J:!'navenisre
J<lHAN WltLEM
v~n Friesb",WI3venisfe van l,mAN
WILLEM l'P.JSO,
FKJSO, Stadhouder vr.n
land, gepoot
genoot deeze Edelman de eere, dat hij, op aat
aal fchrijfchrij·
ving van hal1re
haare Hoqgheid clJ
cl.:! Prinltsfe
Prinftsfe Weduwe, de vijfde in
n.ng ging, onder de adHëntwimig
llchtëntwimig Eelelen,
h<!t Lijk nll
nng
J~dt'len, die
dle hd
na
het Graf verzelden
Vorst,.
verleIden,, en, in den f1~atehjken
fl~atehjken optogt, het Vorst\"
lijk Kasktt droeg. Jonkheer PICO GAL '!."'us
r"l'US overleedt,
overJeedt, op
ze;,llnzestig jaalkslingaBeslinga- State, in den ouderdom van bijkans
biji>ans ze,iSnzestig
ten,
cp den negenë;;twintigaen Januarij des Jaars JJ 727, eu
en
ren, op
wl<:rdt, op den
wkrdt,
dim vijfi:l1twintig!len
vijl'\il1twimigltel1 Ft:bruarij, in het Koor der
J(erke
J(~rr.e te F,
/ii ier,s, in het graf z.jüèr
Z'jl1t:f Voorouder
VooroudereIl
en , plegtig ter
!larde be1leld.
befreld. Hij li~t naa de vol;!ende
!tarde
vol;!enàe kinjeren:
kinderen:
I.
1. Jonkheer PIER WILLEl\I
WILf.El\! VAN SYTZAMA,
SVTZAl\lA., Kapitein van eenç
een\!
lÇolJJpagnie
J.ÇolDpagnie Voetvolk, onder het Regiment van zijne V
Vor!le.
ürlle.
lij~e
Erfprinfc van SrJXWlii~e Doorluchtigheid WlaEM
WG.. l.EM BEKRIK , Erfpiinfc
Saxw[!.ijèlftlch,
f.ifèHach, en, op den tweeden
tweedcn J
JU01j
umj des. Jaars 1726, te
friet. getrou wd
Jonkvrouwe I:llELLA
JULI.1NA JEBll\GA
AlBIl\Gà
friers
wu met JOllkvrouwe
I~BE.LLA JULltlNA
'VAN
VAN l.!U;,IALOA,
HUi.'I!ALIlA, oudfte dogter van FRANS
FRAi'<S BlUUj",\RT
m!:RN,\RT lEllll\GA
JEBlt'.Gt\ VAN
Viii,
tJ.1,JM4LDA
en van
GROVESTIl\S.
pyM1\LDA en
Van J{LARA
KLARA FEYON
FF.YON A VAN GROVES'n"s.
~. Jonkheer JAlliI
JAN I.NORIRS
ANDRIF.S VAN SYTZAMA, Kapitein van eene
een~
i:ontpagnie
~On1F:lgllie Knegten, onder bet
he: Regiment
~eg;mellt VjlO
V;1I1 Pdns
Prins CHRIS.
flAAN
'f~AAN \/Al'!
\i.AN Ni;ssau
NA,SS.li.U DF.LENBURG.
D~!.LENBURG.

3. Jonk",
Jonk\'

SYTZAMA..
SYTZAMA.

1.';'3
f.'i3

---------------=_.._---._.----------~

3. Jonkheer
VAN 5YfZM\IA,
~YrzAMA, Knpitein
Kupitein van
JOl1kheer FI!KKO
FltKRO DOM[~ICUS
nOM!~ICUS VhN
van
.eene
Vlln dèn
den Briga~
Brigaeene Kompagnie Knegten, in
ju het
bet Regiment van
dier VAN IOZINGA.
4-'
FROUI{ JULIANA
JUL\ANA GIlERTRUI
GllERTRUl VAN SYTZAMA.
SYTZAMA,
4-- Jonkvrouwe FRDU&.
overleed
owrleeden
en op Beslingtl.SttlU,
Beslinga.State, den veertien den Februari}
Februarij des
.'
Jaars 1721.
5· Jonkvrouwe ,ANlJA
JACOBA Hf:RMINE
HERMINE VAN SYTZAMh,
SYTZAMA, op
,ANlfA JhCOIlA
es1tnga- State. den vieréntwintigiten
13peslmgaJaars
vierëntwlntig1l:en September des Jaau
1726, overleeden,
1726)
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AAnN. (LYN) De :lffchndding van het SpalInfelle
Spallnfc:le dwang.
,\AnN.
gemeene zaak,
zadk, welke
juk, door onze Vooroudt'rs, was eene
eelle gemE'ene
vereel.igde pooging-en van aanzlen1ijkell
a:mzlen1ijken en geringen
geriogen
door de verect.igde
volvoerd wierdt Van drn
den gelukkigen uitf1ag
uitl1ag des werks daalt
de roem inWild2rheid n'~der op de Graaten, om dat
oat de naamen van dceze,
dcc ze , bij de !-/'trorie[chriJvers,
H ,ttoriefchrilvers, zijn opgetekend, die
der anderen, :lIs
h-'kend, meestn!,
meestnl, verzweegeL, worden.
QIs minder b-'kend,
Imusrch~n hebben ook de laatflen
lalltf1:en een regtmaatiffen
regtmaatieen eisch op de
IDluslch<!n
d:mk~,3ure hoogagting
hoogagtine; der nankoomelingcn,
nanko()meling~n, zo ras deezen bedallk:,~ure
boorljik
bourljik onderrigt zijn, Ilan
Rail wien zij dien tol te betasten heblieden van
ben. Ge per[oon, boven genoemd, is een dier lieóen
laage Klasre,
Klasfe, welker naamen
nsamen der vergeetelheid verdienen
cene lange
tij de zaak der Vrijh'eid,
Vrijh'eid. op
omrukt te worden, om dat "ij
ontrukt
wijze, hebben voorgefhan.
voorgefh:lO. LYN TAAYEN,
TMYEN, nnamelijk,
hunne wijze.
naamelijk.
was een Vlsfchcrmall,
Vlsfcherm:m, in de Stad Veel
Pcel t woonagtig. :';levens
~evens
feilen zijner StadgenoOten , van de zelfde handteerir;ge, KOEYEVLRUCH
VLl!lifCH genaamd,
genaamd. onledig in zijne kostwinning en bedrijf,
getroffen, in de handen der Spanjaarden
hadt hem het ongeluk getrolren.
hegtenis gefield te worden.
te vervallen,
verva\!en, en in den Brie! in hegtcnis
hij, ûjns toekoomendell
lot5 onzeker,
onzek,~r, [eo
tcn tijde. als
Hier zat bij,
roekoomenclen lots
ele Stad aan de Watergeuzen overging. JAN VAN KUIK,
RUIK, Heer
"an
n:llI de bemagtiging.
"on Erpt, naa
bemagdging, binnen die Stad gekoomen,
diende hem ten
bij, ne.
<lieJlde
ren voorfpraake,
voorfprsake. en bragt te wege, dat hij,
vens zijnen makker, :,:onder
.::onder daar
datlr voor eenig 100geiJ
lQ.5gelJ te he.
beo
taaIen. op vrije voeten wierdt
taaIen,
wlerdt gefteld. Tot de hunnen wedergekeerd. gaven ze breed op van de edelmoedigheid der Geu·
gekeerd,
.zen, en, misfchien daarenboven der Spaanfche overheerfchinge
deeden ze al wat in hun
moede zijnde, deerlen
bun vermogen was.
was, om
gellleen onder de reerenfJfJfS
l'eeretlfJQrs tegen de Spanjaards
Spanjllards op te
liet getheen
fi00kel7. Onder dit alles was de Heer VAN ERPT bînnen
binnen de
fi<,oken.
denk- en handelwijze
Stad gekoomen. Hier vernam hij de denk.
dize!ven bij zich omboodt,
ontboodt,
der twee Vj~fchers:
Vi~fchers: wethalveIl hij dizelvcn
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TAFELBERG, TM<;.:zyL.
TAK~ZYL.
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cn dezplven
en
dezf'Jven overhaalde tot de belvfte, zij zouden hunne
m~deburgers
0111 de wap~ns tegen de
m~,leburgers tragten over Ie
te haaIen, Olll
Spanjaards op te vatten. De volvoering volgde, fpocdlg
fp0Cdlg op
èe belofLe,
gelukki~n uitt1ag,
~t::.d Veere.
belofte, met den gelukkigen
uitilag , dat de &t::..d
binnen weinige dagen, tot 's Prinfen zijde overging. Aan
TAI1.YEN en KOEYEVLEESCH behoort derhalven de eére
e~re der me.
clewerkinge
dewerldnge tot het aanwinnen, voor de
d~ zauk
zaak der Vrijhdd.
van eene Stad van geene kleine aangelegenheid.

Zie

TA
ETS
TAETS

VAN

AMERONGEN;

zie

& 0 It.
B

A~1ERONGEN
A:\TERONGEN (TAETS V,U'4)
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Deel IU,
Hl, bI. 772 enz.
TAFELBERG, ook wel de Kooltjesberg genaamd, is een der
hoogfte
ndl1uurfcbap van
hoog!tc Heuvelen in het Gooiland. In (;e lldl1uurfcbap
het Dorp Huizen gelegen zijnde, wordt dee,~e
deek~ verhevenheid
druk bezogt, door de zullren
zulken , die fmaak
fmank vinden
vinde!1 in ruime uit
uir..
zigten, die door verlèheijenheid
verfcheUe!1h~id worJLcl
WOrdlel tf':;i!wisfdd.
d~ewi5feId. Op
den top des Heuvels ViM'
ViMC n;cn
n:cn eer.en
eenen ron(~~!l
rona.;:~; tafel
tafd VilU
\'an blaaufteen, In welken de Daamen
naam en van zestig Sti!(len, Dorpen,
wen freen,
Gehugren, Sloten en I1eercnhuizen.
Gehugten,
Heeïellhuizen, ieder volgens den fireek.
ilreek.
in welken men dezelve moet zoeken, zijn uitgehouwen; da
d~
meeste van
vnn welke.
welke, bij eene heldere lucht, ook doorgaalJs
doorglllllls
kuntlen
kunnen gezien worden.
TAKUZYL, of T.ukeziil, eene
ecne uitwaterende Sluis (want dit
betekent het wooru
Landtaal ) in Fries.
woom Zij!, in de Friefche Landtaa!
FrieskmrJ,
kmd, ongeveer een half uur gaans ten N()orJen
Noorjen van het Darp
DJrp
Je
de Lemmer. In vroegere dagen, en Ilog
nog aan het einde der
Vijftiende Eeuwe, toen het ftralrs
ftra!,s genoemde Dorp nog van
weinig aan ziens was, was Takezijl, henevens
hellevens de Zijl of Sluis
vnn
U?orkll1n. de eenige hekwaame
van U?orkum,
hekw::ame Haven,
Haven. aan de Zuiderzee.,
vOJr
groot!le
vo~)r het Kwar{:icr
Kwar~ier van IVestergo.
JVestergo, en alzo voor het grootfie
gec1eelte
gedeelte der Prol!ipCÎe,
Pro\'il'cie. Sedert dien
dil!l1 tijd iil
is de gedaante der
:r.aakcn
7.aaken zodanig veranderd, dat
dar de doortogt van fchepell
fchepen aluur
daar :le~"
ze,,~ geriug i~. Met dit alles is de Sluis nog van groote

aan-
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IlIngelegenheid,
en , welke,
••
ngelegenheid, allO verfchei.len
verfcheiden lVleiren
Meiren en Stroom
Stroomen
in dir gedeelce
menigvuldIg zijn. door
gedeelee van het Gewest,
Gewt'st, zeer menigvuldig
dezelve, cen
een tijde van het
h~t hooge binnenwater, zeer
teer veel waters Kunnen
kUllllen louten.
loolen. Van uniieekenden
ultlieekenden dienst daar toe is een
ruime Vaart, vatl
van hinnen der
derwaarts
waans ]o()pel:de,
lonpel:de, de Ee of Ea
gehe.!ten,
gehe~ten, en die ook, op zommige Kaarceq,
Kaarce~, onzt'ker
onukcr op
welken grond, den naam van Rhijn
RhiJN dra:lgt.
dra~gt. Uit het Sluoter
Slooter
Meir neemt
},'Ieir
ne~mt deeze Vaart haarelI
haaren aanvang, loopt vo<:lttS
VODrts door
of om de Stad SIQ/Jten,
S/QlJten, en valt door de Takezijl in Zee.
TAKO SYBRANTSZ, gehooren
gebooren in Friesland, en, hoewel hij
zich met den L·\l~d·
L,!:d· en L\kkcrhouw
J\kkerhouw geneerde, een man
11Ian van
meer dan gemeene kunde en geleerdheid, en, 't geen hem
nog ongelijk meer vermaarJheids g3f,
gaf, van bevallige zedigheid
en ongemaakte
ong~:naaJne God'vrugt.
God<vrugt. ZiJ, die in de Vaderlandfche Kerken;:w
keli~:<e Gefc1-)\~delliof"l1
Gefcll1';delli;f~n eenigzins bcdreevcl1
bcdreevcll zijn,
zjjn, weeten,
weeten , hoe,
een
Ecuwe, de vermaareen· wt'ÏLig
\l"I:iLig vóór het eiude der Zestiende Eeuwe,
vermaar·
(Ie
IllJljjF.RT DUIF
DVIFHUlS,
HUIS , te Utrecht
Ulree ht ij eene Leere predikte, door
de I1lJ!I>1SRT
baare gemaatigdheiJ
gem~3tigèhcid wijd verfchiIlende
verfchilIende van de harde gevoelens, die, z<!dert,
z<!dett, hier te Lande,
Lande. zo veel onrust veroorzaakt
hebben. Zo v,'el
v·'cl b:jv'Il"
b;jv·il~, intusfchen,
intusfchen. vondt deeze gemaatigd.
gemaatigdbeid, bij de Utrechtfche Wethouderfchap, dat.
dat, naa 's Mans
heid,
overlijden, in den Jar-re
Jaare 1$8
I58 [r voorgevallen, zekere HERMANUS
EI.KONlUS, van Flar/tflgcn.
ELKONIUS,
HilrltFgCI1, in zijIJe
zijne plaats beroepen wierdt.
'~ W:Ul
':
\V3S door middel van deczeIl
deezen., en op deszelfs aanraaden,
dat de Magifiraat
Mag,iflrnat onzen TAiW
TAKO SYBRANISZ tot Leeraar in de
St. Jakobs
jakobs Kerk verkoos. Vijf jaaren b~kleedde
bèldeedde hij aldaar zijn
ampt in vrede en met zegen. De komst van LE!CESTER, en
des zelfs heulen met PreJikanten
Pre:1ikanten van hurdere begrippen,
hegrippen, was
het
'e we~;r
aanvatig nam. Te
net tijdûip,
tijdt1:ip, van 't
we~;, Ll;;;~
';l;;;~ onrust eenen aanvang
w~s tbans
Utrecht, naameliJk,
naameli]k, w:s
thans de Hervormde Gemeente in
twee aanhangen verdeeld; den een en noemde men die van
Sint Ja/wh.;
van het Koti(i/lorie.
Jakob,; Kerk, den anderen die "an
KOti/i/lorie. Dia
"l
't met den eerstgenoemden hielden.
hielden, !tonden
fionden bekend voor de
~emaatigdl1:en, en vermeerderden allengskens in getal van Le.
gemaatigdften.
Le·
den. Zij wierden door drie, die van het Konfiaorie
Konfi!torie door
vier Predikallten
Predikanten bediend. Om den opgang der denkwijze,
welke TAKQ wal toegedaan.
toegedaan, te !tremmen,
ftremmen, namen de andeu
anden
den.
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denkende Leeraars de toevlngt
toeVlllgt tor
tot I.ElcE,n'R;
I.EICE'T~R; die ook we.l
wel
haast te wege bragt, dat TAIU/S
TAI'O'S bei,le
beLle Amptgtnootell,
Aml'tglnooten. onde-r
welke de boven gemelde ELK
ELKONl1JS,
zicil lieten overhaaleu
overhaalell
ON lUS , zich
tot vereenigiog mee die van het KOllfiilorie,
Konliilorie, op den grond
van zekere achttien punten, aan weike men zich, tot lIan het
zoude houden. Gaarne zou men on.
naastvolgende Sijuode, zonde
zen TAKO den ftroom hebben zien volgen. Doch hIj verzette
Je pumen
zich daar tegen, om reden,
reden. dat de
pullten van het Verdrag,
Vlln de Nederlandonder andere, vorderden, het OlJdertekenen
ondertekenen vltn
Nederland,..
fehe Geloofshelijdenisfe,
Geloofsbelijdenisft!, en
fche
cn hij
bij zwaarigheid vondt in het leer!luk
bi} hier omtrent
!tuk der volfirekte Voorbef€hIkk:nge. Als hij
zijtJe zwaarigheden
zwaari6heden opperde.
opperde, deeden
zijne
deed en de andere den voorl1ag)
voor!1ag,
om met eenen der andere Predikanten, ter
[Cf zjjner
zijner keuze, in
een vriendlijk gefprek
geCprek te [rceden.
rreeden. llier
Hier in bewilligde T.~KO.
T.~KO,
cn verzag!
en
verzogt hij.
bij, ten dien einde, JOHANNES
J(jH.~NNl!S UITItNBOG.HRT.
UlTItNB()G,~:\RT.
die, zims
zin es ruim een jaar, bij die van bet Kon!i(l0îÎe
Koufiltûde her.
het
Leeraarampt bekleed hadt,
ha de , hoew€!
hoewel hij in 't auk der PredesdPredesl.i.
natie van zijne amptgenooten verfchilde, en, uit dien hOOÎA
hoof~
de, bi}
...
bij die van de St. Jakobs Kerk zeer wel gezien wa
wa~.
Deeze wist de zaak zo verre te blcngen,
blengen, dat TARO
TAKO in 't fruk
fiuk
der Predestinatie zoude
zonde mogen voHtaan,
voHban, mits daar
da~r omtrent
ZU1 ich. Thans fcheen
Cch.een melt
meR
fpreekende met de Belijdenis van ZUl
de zaak gevonden te hebb~c.
lang. Oof
of
héb~lJ. Doch 't leede
leed~ niet l:mg.
TAKa kreeg een ander gef€hil
TAKO
gefehil met eenen zijner medebroederen, 't welk hem deedt hefluitcn
beiluiten om te vertrekken. Ongemeen veel werks maakte UlTENBOGAAl\T
UITENIlOGAAllT om hem te b~houden.
b~houdeo.
Zelf wierdt 'er eene onderhandeling beleid, in tegcnoverfillan
tegenoverfillan
van den Graave VAN l\JEU
)I;!EU .vENhAR
.vENAAR •, Staohourler
Stacthouder van het Gewest, om de zaak te vinden. Doch TAKO, alzo hem voor·
waarden wierden voorgehouden, welke
werke hij met
mee zijn geweeren
geweeteo
niet konde
koude over een brengen, wees alle aanbiedingen van de
hand,
aftèhei'd, nice
niet tegenfillande
tegenfuande hij
hand. en nam beJeefdelijk zijn aflèheid,
badE.
met een talrijk huisgezin belast was, en geene middelen hadt.
Men verhaalt
NlEUIVENAAR, bij deeze gelegeIl).
verb:talt dat de Graaf VAN NIEUWENAI\R.
genheid,
genheid. zoude gezegd hebben: "Dat
" Dat rooet waarlijk een
zijn,,die
{iie met zo veele
wele kinderkells
kinderkens belaaden
bdaaden
" vroom man zijn
zijnde.I en kleine middelen hebbende. liever verkiest
verkiese «t
te
"tI zijnde
., gaan, dan tegen zijn gemoed te doen en
eu te blijven." Op
,
dC:7
d.e~
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èrn achtëntwintigllen
achlëntwintigflen April des Jnm
dl'n
J:ms 1586 deedt hij zijne
Atkbd
~srGdi:, over de woorden: Ik zat
Herder jlrlfm,
jl(um,
At1èbd~srcde,
zal drn
dl'n Ht'rdtr
.en
,\c,~,1il.pen zulltn VCljilooid
worden; in welke hij den
-en rle
de "c,~,lIlpen
vCljil oold 'worden;
toehoc,r{lerell z;jne meening niC[
verl1aan gllf.
gaf,
toehoc,rderen
niet onduidelijk te verfiaan
0p ;;,,;"':l~re
.. ;'~~re Kerl!ehike
dat hm;\1e
hum'e {lP
Kerkeldke Vergaderingen van geen langen
ZOU.:,c,l zIJn.
zi;n. De la~ter
laster velzwaarJe nog
llog zijnen wederweder.
'duur zou.'·:l1
fpo~,l.
1'I'1c'I1 v\)l'!preidJe,
huize talri]k~
zamel]fpo~d. l'\'ll'll
vCïfpreid,le, dat hij ten zijnen huiz'l!
talrîJk.~ zumen.
koru(h:ll hiEh;t.
hiEl,:t. Duch e.!ni"~n.
e;)!1i"~n, Ilfgevaardigd
nfgevaardigd om de wnarheid
waarheid
koruth:ll
bedJe lcg~c,
ICf!~e, ziek
der zaake te Olllkrzoelu;\l,
ondErzoeken, vonden hem te beode
van hartzeer, over alle de onaangenaamheden, hem bejegend,
()mringd van zijtie
fchreiende Huisvrouw ea Kinderen.
Kindert!l1. ncvens
~mringd
zijrH:! fehreiende
ncvcur
e .. n of twee vrienden,
vrielldell, gekoomen om hem te vertroosten.
vertrooö(cn.
e~n
IHi zijn vertlek gaf hem de Wcthouderfchap
Wcthouderlèhap een loll:jk
IclLjk geDij
tlligfchrifc, vo.-egens
~egens zijnen godvrugtlgen
godvrugtigen en ueugdzaamen leea
lee~
tuigfchrifc,
ver,<
ven' wandel.
verbaten hebbende, begaf z:.ch
Utrecht verl:laten
z:ch TAKO 1,yBRll:"HZ
~YBRAN1SZ na
A!lwwar. Wat hij aldaar verrigne. ter or.dl.!rih:uninge
or,d\!rftcuninge valt
A!1wll1ar.
van
:lijn
hu;s;!ezi:J, is OIJS niet gehleeken.
gebleeken. Waarlchijnlijk
Waar1Chij!llijk zal
z~l hij.
zijn huisllezi:1,
VHI djd (Of
lOr tijJ,
l'jJ, den preàikdienst, hier of elders, hebben
V,rt
hehben
waargenull.1U'. Grond voor deeze gi&fing
giofiog meen en wij te vinwaargenon:ll:r.
11ndelwijze der KIJsÎls van Alkmaar, en de gunst,
den in de 11IW1rlelwijze
l':c~ze netn
hem wierdt
wierde tocgedraagen.
welke v~n ('eeze
wegedraagen. Want, als de
MedtJi.'i/r, in den Jaare 159°, eeDen
cenen Leeraar
Leera~r noodig
Doodig
Stad Med'I.·'J.'ik,

-hadt, gelcr.l'"d;;e
aaoj3rijzen der
d.::r gemelde Klasfis , dat
-1l11dt,
g<,!cr.!I;d;~e het op aalll&rijzen
W.:tbopoer{;;h3p (lier
dier Stad op hrm daar toe het oog liet
de W.:fnoll::lcrf:;hap
en meL
ll:lel 'ef
verkoos. Dikmaals baarde de twist
vallen, cn
'oef (laad verkous.
lP'ilz,;;;: der
df.r bUfbcrl:jl{e
burberl;jl{e magt in Kerkelijke taak
zilakcn
over de g'OOl:';:l~
en
onaangcnau'lle ~er,~dt:tliJkheden.
IIer,;tidlijkheden. Dit hadt plaats in 11.;:t
h.)[ tegel1
tegen~a
onaangenaame
woordige geval.
gev::l. l)~
l).:! Kcrkcnr~ad van Jl1edellblik,
Medellblik, oq~eûnd
m:r,eûnd
l\l:':~lltra::t cenen Leeraar te laaten gceven,
gceven.
om zich door de l\l;'~lItra~t
wa~;] van é:::u
c;::!r toe
lOC het r;!t\t
r;;~t te hebben, viel klagtig
en in den wa:::1
bcro;,:p bij cc
t;C Kl~sns
:tIKl~sfis van Enkhuizen; en vondt alover het beroep
dur zo veel biJ
bijvals
d~t de K!\lsfis
Klvsfis den Kc!
Kei kenraad in 't
'e gevals • d::t
ge.'e on;selijk
cn 6elijk fielde; verkhlal
verl.thlalende
lijk, de Wethott:ters
Wethou:1ers in 't
ende het
berorp voor onwettig,
unwettig, als
::ls tegen de
cle gewooue orde uitgcbragr.
uitgebr:lgr.
bero~p
Prins MAURITS.
MAUR1TS, nevens et:njg~
fcnigt! Gemagtigden
GemagtigGcn d!)r
d\!r Stut
Smaten,
eemen • ecmgc!lTIeene landlJe1tuur
Jancbefiuur betrelf';!l1de,
bè[reir~l1de, te Enkhuhtm
ge zaakt'n, het gr.!meene
Enkhuhm
În de máand ûdober dcs
des geIC verrigten hebbende, kwamen în
m~lm:::!-
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melden Jaars J590
J 590 in de gemelde Stad,
Stad? terwijl het gefchil
Bog
BOg leevendig was. Zo wel de Kerkenraad, &;8
~:s de W"thou·
derfc1Hlp van Medenhlilt,
Medenhlilt. vervoegde zièh bij t::jne
;:;jne DoorlocbDoorluchderfchnp
tigheid en de verdere Heeren, om
OID huime
hllGGe bezwaaren
bczwaaren en rede
rede-..
llen bij dezelven in te brengen. Nlia
Naa v.::rlèheiJen
vC'IlèheiJen onderhandeonderhande.voorge.v:lllen, volgde eindelijk felle
lingen, hier over voorgevllllen,
eelle uit~
{praak,
fpraak, bij welke -'bet
-het beroep voor wetlÏg
wettig vctklaard,
vel klaard. en de
Magiftralt in haar regt gehandhaafd
gehandha:lfd wierde;
wierdt; met verbod om
Magifrraat
OID
voorraan
trekken.
Voortaan deeze zaak in verder gc[chil
gefchi! tt:
te tn:kken.
Ingevolge deezer uitfpraake, aanvaardde TAKO SYBRAN'l'S1$
SYBR~NTSZ
het Leeraarampr te Medenb1ilf.
Medenbiik. Met de zelfde gemaatigd.
U/recht hadt b~
heid,
beid, welke hem, {laande
fl:aande zijn verblijf te Utrecht
bezielcl,
ptigt,
zield, kweet hij zich ook hier van zijnen post
poSt en pligt,
meestal ongemoeid. zonder ondervinding.
ondel'vinding, al!hans,
althans, van in "
oog loopende verdrietlijkheden , tot in den Jaare 1593. Thanl
berokkende men hem wederom nieuwe mlldee.
mvdte. De onwettigheid van zijne beroepinge was het eerfte
eer!levoorweDdzel
.voorwend zei ,
doch de wasre reden en de grond der zaake, om dat zom~
zommigen, zi:>h met 's Mans gem3atigde
gemnatigde denkwijze
denkwJjte niet kumende
kurnende
vereenigen , zijne
zijl1e rechtzinnigheid verdagt hielden. Door vroevroe~
ge
gere
re ondervinding geleerd, hoe zij, bij de Welhouderfchap
Welhonderfchap
eer
(jer Stad, weinig gehoors zouden vinden, vervoegden zich
zijne tegenftreevers,
tegcnfirecvers, onmiddeJijk
onmiddelijk bij de Staat(!n
Staattn van Holland
en Westfri-:sland.
Wescfri"'sland, met aantijging van onzuiverheid in zjjne
zijne
beOegteIl, bedienden zich dt
de
leerbegrippen. Om de zaak de bel1egteli.
S[aa~t; -vau
SC2aU;t~'
van de tLJsfchenfprauk
lUsfchenfprauk der twee Kerkleer:laren
Kerkleeruaren 'JEREJERE.
MIAS BASTINCmS
BASTlNClUS en JOHANNES UITElSBOGAART.
UITE~BOGaART.
Van zijneR
zijnea
fchreef TAKO SYIlRANTSZ;
kant fcnreef
SYBRANTSl een ern!1ig
erni1ig Vertoog 3an
aan de ihaaten,
~aaten,
handelende over de punten, die hem, door zijne befchuldi~
befchuldi..
gers, wierden te laste
Jaste geleid, met nevens gevoegde verklaa·
verklaaring, "dat
" dat hij, met alle ChristeliJke Gereformt!erde
Gereformêerde Kerken
~,
deeier landen, in de hoofJl1ukken
hoofJl1ukkan en 't wee
weezen
zen der Chris,. deelef
" telijke Leere, eenerlei naar ClIRISTUS
CHRISTUS JEZUS gevoelde; lilt
al.
" mede.
mede, dat
oae hij hade
hadt aangebooden, den Catechismus en de
" Belijdenis der Nederlandfche
NederJandfche Kerke te otJderfchrijven.
onderfchrijven, op
",. d.,eze
Zq Viel
ze dm Hoorde
Irl/orde Gods çon~
deeze voorwaardt;
voorwaard .. ,. yoor
)loor 211
vul a;e
" /orm
flrm Wfiren."
waTf;tJ."

Ifl.
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TAKO sYnRANTst.

Intusrchen vOlluen
vonden Tt/KO'S
TIIKO'S vijanden merkelijken
merkelijlten fteun bij de
Intusfchen
:t-Iooge Overheid. Dit mogen wij afleiden uit zeker fchriJven
fchrijven
Hooge
Mede 1'1 blik aan de Staaten ; 't welk wij
der Regeeringe van Medenblik
eellige andere
lliet
ondienllig keuren, hier te plaalzen, zo om eenige
Dier ondienfrig
merkwaardige uitdrukkingen, als om dat uit hetzelve blijkt, in
hoe hooge waarde de vervolgde Leeraar , zo bij de W"thouder fc hap , als bij het meerendeel der burgenje
wierdt.
derfchap,
burgerije gehouden wierde.
Naa
ongelijk,
Nal! hun ongenoegen betuigd te hebben over het ongelijk.
't welk, door de be[chuldigers,
befchuldigers, hunnen Leeraar en hun zelzeI'! wierdt aangedaan, beklaagden zij zich " dat de Staaten
Slaalen •
zee
" in plaats van de betigters tot bewijs te perzen, hun te
" vetl ten WIlle zijnde, den gamfchen handel [cl]eenen
fclJeenen te wil
wilol..
" len verkeeren, en hunljen
hunl)en Kerkdienaar, alsof ze voor die
f) luiden !toffe
fioffe wilden zoeken, met eane
eijne zo ongewoonlijke
;)
;. als onnoodige
onuoodige manier van InqUlfitie
InqUlude belasten; liever dan te
;,
d3t men die lieve gez'.llfden
gezlllfJen ((de
" gedoogen, dat
de harddrijvende
De zaak en ", dus
",. vijanden van TAKG)
TIIKO) toude be[chaamen.
vervolgden d~ Medenblikfche Regenten, ., waren
waren,0 God lof \
ver/oopen, dat men deeze luiden alreede zou
" zo verre niet verloopen,
or:tzien, gelijk, in voorgaande jaaren;
" moeten o';lzien,
jaar en i de genaamde
..
'0 Geestplijk21l,
Geest('Jijkèl1, toen lèhier niemant hun op den leen
tecn durfde
"treeden. Zij -dagten , ziende de wreveligheid der faktionisten
faktioflisten
(fcheurma~kers), over clat
dat ftuk
fiuk niet verder te handelen,
" (fcheurmaRkers),
,.
" noch te geèoogen,
g~doogen, dat bij TAKO eenige verdere verklaarinverklllarin;,
hUll goedvinden,
h gen, beloften of verbintenisCen,
verbintenis!l:!n, buiten hun
" zouden wor~en gedaan, of aangegaan.
aangegaalJ. Ztj verklaarden,
,.
natllure wegen [ehuldig
fehuldig te zijn, hem te
l;.' van Gods en der Ilatuure
" verdeedlgen, niet alleen dewijl ze zeker wisten, dat hij zo
~ wel gezond ilJ
in de leere, als wettiglijk
wettigIijk in zijnen dienst ben" roepen en bevestigd was, maar ook naardien ze al voor
;,j, lang bevonden hadden, hoe zijne zonderlinge godvrugtig" heid, vreddievendheid en goede wandel, hem onder de
"gemt'ene b\lTf~eri} zo lief en aangenaam had. gemaakt, dat
., zij liever alle ongemak
olJgemak en gevaarJijkheden
gevaarlijkheden g~do,)gel1 en
"zij
,.,
" wrwagten
vt!rwagten z(lUden,
zemden. eer hij uit de Stad zou worden ver,. dret'ven.
dre~ven.
gelooven". zeiden, in 't flat
..
Zij konde:11
kond~n ni\!t
niet gelooven",
not
d~ Heeren van 111edenblik
1I1edenblik,, .. dat Bun
van hun fchrijven, de
Mogenden hier in handelen zouçen
zouQen naar 't
wd.
" Edele Gr. Mogen\ien
'e wei.
"

{;e-

TAKO
T1\1\:O SYBRAN7SZ..
SYBRAN~SZ., enz.
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gevallen van zodanige flookehranden.
llookehranden. <lien
dien bet
het een lust
hunne Overheden
Overheden,t
fcheen te zijn, de Onderdaanen
Ol1derdaanen tegen tutme
" de hooge Overheden teg"n
te?"1l de laage, en zo Voorts al de
del
",. waereld overhoop te helpen."
Sints dit fehrijven liet mefl
m::!rl de zaak van den Medenblikfcheti
Medenblikrcheli
Leeruar
geh.eel was afgedaan. An.
Leeraar rusren
rusten,, zonder\dat dezelve gd.ecl
dere bezigheden
bezighèden beletteJen 's Lands Staaten , om' zich met
dezelve te bemoeien. Imuofchen
Intm,Cchen volhardde TAIW,
TAKO, gerugfteund
gerugfieund
door de Wethouder[ch_ap,
Wethouderfcbap, in het waóuneemen
waarneem en van zijn ampt.
flan bleeven de zaaken,
zaak en , tot in den 1aal'e
Jaal'e 159lt
J593.
In deezen aaat
Op last van 's Lands Staaten
fn de maand DeSl:laten.• begaven zich, fu
cember diens jaars.
UlTENBOGAART f en JOHAl\N&S
jaars, JOHANNES Ul'fI!.NBOGI\ART,
JOHAl\t,SS
lI'l,\TTHISIUS,
MhTTHlSIUS, Predik:<11t
Predik~m te Haarlem,
HrJar/em, na M~denblik.
M"denblik. om TAKO
met de Kerkelijken, zo wel van die Stad,
ommu_
Stad. al$ van de otnm\l.
landen; nader te vereenigen. ln
1u een vriendelijk
vriendehjk ge[prek
gefprek bl'3gbr3gten zij te wege, dat TAKO eene llèkentcnis
Bekentenis van zijn Geloot
Geloof
/11,*jaar I in het Sijnode te ./llkfielde, welke, in het volgende jaar,
maar overwoo1(en,
overwoogen, en
en van verre de meeste led"n
ledlèn wierde
wierdt
goedgekeurd. Alleenlijk verzette Pi.T',
Pé. T, us PLANC!US.
PLANCruS, Predikant
A,nflerdotJZ, zich daar ijverig teren, en raakte in hooge
hoo~e
te ,A,J1flerdam,
woorden met de twee fhaks
firaks g::llofm:le
g;;nOf1l1::le L",enl1lfS,
Leenmrs, UJTEl"BOUITEl'EOGAART en MATlIllSIUS,
MATlIllSJUS, op l.-st der S,aateil
S,a:tteil ,,!daar ieg<;nwooriegtnWOordit;.
Scd~rt liet men TMW
TLIKO in rust.
di~.
Scd"rt
rust t elI
eH bij zijn gevoelen.
gevoelen • ran~
raa~
kende de G.-ldliJk~
.. g, 't weil(
G:,dliJk~ VO'Jf'dddkkl
V'o'Jrbddlikkl"g,
welk met dat van MSMBJ.ANCTIlON
ltl vrede eindigde
LANCTHON na genQ-:g
genol?g o;l<:re;,nft'm:le.
o'Jp.re,'nft'm:le. 1.1
eindigJe algemaatigdé! Godgeleerde
GoJ,'5<:'e('rde zijne
z.ijne dagen.
dus onze gemaaligde
ihj

,~
It

Zie BOR.
nOR, en UITI!NBOGAART,
Ke,.kelijk~
UITRNlIOGAART, Kerkelij.fe
ti.tjt.
h/jt. en Leven.

TANJf. (PlEUR)
(PIF.TRR) In
lIJ het voorbeeld van deezen llerocmde'n
beroemden
Kunth:,caar
Kun{tpt:aar ommoE'ten
OntmoNen wij een nieuw bewijs van de kragt der
aangelnorene z:Jcht
aangeb::Jorene
z::Jcht en natuurlijke
natUurlijke gcfchiktheid.
gerchiktheid, door
dOOf onn!onvc!mueiden vlijt g.::fchraagd,
ffiveiden
g;:fchraafJd, om d~
dclóI mensch l11e
UIt een laager.
laa~er. fbnd
lbnd
tot het toppUnt der vermaardheid te voeren. Zulke voorvoo,beelden moesten d('r
d('f vergeetelheid ontrukt worden;
word~ll; zij
dienen tOl
rOl eere onzer Natie, e'I
e'J kunnen ten
teu fpoor
iilOorflag
nag vev.
vevXXVlIl.
DEEl..
Qqqqqqq
firek.
XXVllI. DEEL.
Q q qq q q <)
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TANJE. (PIETER)
~,,<--,-------'~._,------

firekkeo,
bun, welke [ooregelijke
gevoelen ~
firekken, Voor hun,
foortgelijke natuurdrift gevoelen,

om l'a
I'a even de zelfde vermaardhdd te flreeven. Eene Aantekening 'van den Kunstkw1di!::en
Kunstkul1digen en doc.roetft!nden
dourodfenden Heere
BeeTe COR.
Jakob COl
COl ne/i12oon,
ne/ilafJon, die wij ergens
ergenD
hèbben aangetfoffi>n,
hebben
aangerroffi>n, {Me
ll~lt ons in !taat
ftaat om den beroemden
Kunfteoaar kortelijk te fcherzen.
Knnftenaar
fchetzen.
'PIETER Tf1NJé
'PlETER
Tl\NJé was een FlÎes,
FJies, gebooren te Bollw4rd,
Bollward, in het
be;:m
bCf'"tn deezer Eeuwe. In zjjne vroeglle
vroegt1e Jongelingfchap
JongelingCch-ap voer
Koegt op een der Beurtf..:hepen,
hij als
2Is Kot'gt
BennCchepen, welke, van de ge·
mdde Stad ~ op h1fl/fer,'1fJm
va~ren. Dikmaals gaf hem dit
/Jm/fenlam vatren.
beroep 'ecpi~eI'J
'ecpL~etJ ledigen tijd, zo onder het heen en wedervaan:r in den
tl.!Sfctl<intijJ der Vaarbeurten. Dien tijd bragt
ren , ll:r
de:1 tusfctl0ntijJ
llij r,iet
r'iet ledig door,
llii
dODf, m:ar
m:<af befieedde
belleedde denzelven aan het' tekenen
'lilIn
!erJd voo:-\'J\I~pe1
Vlm a11!e:ld
\'oo:Wr:'pCl Daarenboven beving hem nu'
nu" en dra
dril
de lusr,
lus" c.m zijpen
verrmrak te
re doen, met het
zijl'en Vrienden e.sr;ig
e~D1g vermaak
r..ti
f..ti 1en
h~ll v:m
van c!eeze
cleéze of geene aft;('e~:Hl'g(
::f:;('e~dil'gln
n op de koperen Zak.
ta".ak"doozen, hoe.iaLige
Vaarensgezelien zeer beta',akJdoozen,
hoed!H.ige o;;der
onder de VaarensgezeHen
[cerd
geerd wordelh
worden. Z:Jn~
Z;Jn~ meJ;;r;vuldrge
mCI:i1;vuldige vcrkecring
verkeEring te Amflcrd'l1tl
Amflcrd'lm
we;'kte zij'1er r;:tuu::i;ke
we:'kle
p?tuur!l:ke iGcht
tacht i;:
;;~ de
ue hand, doordien dezelve
tt'!kens \'oorr~::d
tè!kens
•.. oorr::::d vc;rÎc;Hlfèe
v('rfc!,afte t Jt nieU·NC on.werpen,
on",werperr, of de reeds
verder liÎt
bekende vcrder
tiit te b:~i,jelJ.
b:~iJen. Doch den
dcn grond tot volgende
vc,m:mrdheid lei,1e
vc,maardhcid
lei.~e een
ccn zi;ner
zijner Ja"dgellooten.
Ja:od;;ellooren, weiken
welken hiJ te
AI1':~e,"d(Jm
AII'/'erd,Jm a;:ttrGf.
ar.r.w~f, Hkr
Hi:~r WOO!j(l~,
woorjd~, llaamell)k.
ll:lameltJk, te gader
gaGer met
2:;"'e
Z:; 'e Zuster,
Zuh~r, ec!:c
ec!:e S~~jIc!~res
S;;,~,ildert:s in
in l\1il.iatuur,
J\1i"iatu\:lr, JAKOB I .JLKEl\U
"LKEl\U. ,•
tên
t<'!ll <lien tiide een ht:wemi
heroelid Plla'ti,Îilicr.
Plla't'<.Îllitr. Detze
Hetze de gdèhiktgdèhikt.
heid
beid vàllden
Vlln "den hu?fc'Jen
hu?fc'lF.:n TA:,],'
TA~Jl> VO'Jr
VO'Jf de Graveerkm,s[
GfaveerkuLSt vernovernomca h.;bh,;nde,
me"
h-:bho:::nde, bl'a",t
bra",. h<:m
ht:m o'd-:r
O"l.J':T 't
'( oog zijne
zijpe nawur!ijke
natuurlijke beo
n.'IDlning
{t,'m1nillg tot eelJ
een mt!t'r
meer lI.n,zi,·"j;jk,
a'J!,zi,·,'](jk, en ook voordeel/ger
voordcllJlger be-beriep.
Jan 't g,:en
g.;:ell hij thans l"liJ
niJ dl;'
dc' lWld
h.od haJt. V00r
U00f dit milt.
mil!.
r 'ep. dan
(("I
{l"\ '5 :vhlJS
:V'hns eer'llJc,n
ce:Z'lcot hehb~l1de
héb~r.de gaa',de
gna',dt! gemaakt, moedigde hij
hem allO,
h~alde hem
fpoedll! over, om zljn
alU., en haalde
hl~m fpoed!!!
zIjn legcnwnordlg
legcllwnordlg
brroep
vaarCll, en
beroep te laaren Vllurcn,
eu zlcn
ZIen g;
g: heel
beel en al op de beodfebeoÜfenil1g der kunst
ning
kU,lst toe te le
Ic,;,,;en.
..;~en, Th!"J\!
TbNJé hadt !han~
!hall~ den ouderd,;!U van vlt!rëntwinti,;
vlerënnvilJti~ j:mren
j:iaren b"reiil:'.
boreii{r. lljn
ZIJn eerlte lcermeeEler
leermeeHer
d';ln
"'~s z'in vrier:j
onderl'l~es ht!ID
hem
vri"t j en raaJ'lmn
ra~d'm'lll FOf,KEivH;
FOf.KEM'I; dccze
deeze onderWèCS
Hl
w~are l,!'onceo
in ,~~
,;~ wo.arc
('mnoen en hegÎ.
hegÎ,- zeIs
zeis der Tekenkunst, der 011tOlltl"':
;,w. dt' 1'0
',:IU het
v.)rI"": ;":11.
PO ·,:ln
h.:t Perfpeébef. Op den grondllag der vot(k"r'",<:!Il,
(l,-,,,r,}!Il, hief
bHir gemaakt, wlerdt hij eeu
ecn leeriing
leerling der Amf1erAmfterCilamdamNrrLlS
Nnls PLOOS VAN AlIISTEL
AI\lSTEL

TANJt.
TANTE. (PlETER)
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<lamfche
rlamfche Teken - Akademie. In gezelfchap van en aangevuurd
door het voorbeeld zijner
zjjner beroemde lVleóeleden,
l\l1edeleden. JAKOB DE
WIT, CORNELlS
WIT.
CORNELIS TROOST, m:::RNlI'tDUS
nI:RNi\:'tDUS l'ICAI<T,
PICAliT, L. F. DU
nu BOURG
BOURd
en anderen, deedr
àeedt hij hier reuzenfiappen.
reuzenfiappen, in het
her tekenen naar
het N:j.lIkt
N:\,8kt en het 1eevend
leevend Menli:henbeeld.
Menfchenbeeld. Midlerwijl Ver'
Verzuimde hij de Graveerkunst niet, maar bedienda
bediende Zich,;
Zich" in het
verder beoeffènen
beoeffenen van dezelve, val!
vag den goeden
~oeden raad zijner
n. 1'ICil.L'tT,
PICll.l\T, 1..
L. F.
P. riu BOURG en JIlKOlJ:
JAKOB
vriender., B.
bijzondere vrienden,
110UBIlAKJO:N;
HOUBltAKI':N; als
nIs mede v~n d~ voorbeelden der beste Prenten
van de beroemcHle
beroemèfle Meesters. 111
In 't bijzonder benaarfiigde zich
TANJé om zijnen vriend P.OUBRAKEN
BOUBRAKEN deszdfs
desz!:lfs edele behandeling
'af te zien, in de Graveerkunst van het Vleeseh,
Vleesch, het Hllir
en
Hair ed
liet
het Linnen, waar in, naar het veel geldend oordeel des Hee.
ten VAN IIMSTEt.,
RAKEN , lot
AMSTEI., HOUD
HOUIlltAKEN,
tot heden loe,
toe, zijns gelijken
gelij:\en
heefe.
niet gehad heeft.
Naa zich dus, eenlge j~a:ren,
jaaren, met een gelukkigen uitOag
uitflag ,j~
te hebben geoeft:nd,
geoeff~nd, wierdt
wierde hij te raade.
raade, van zijne be~aafd
be?;aafdlIed"n
hed.:n eene proef te geeven, en ze aan het oordeel der Kunstdd
regteren te onderwerpen. Hij volvoerde zijn plan, door dE!
nitgave
uitgave van twee Oroate
Oroote Vels
VeIs Prenten, beide gegraveerd
gegravel'rd ilaar
\laar
Sthilderl1ukken van l'ARMESIANINY.
uitmumendfl:e Sthiloerflukken
PARMESIANINY. De'
DI!
twee Jer uitmunrendCte
eene Prent verbedde
verbe.:ldt VliNUS
VENUS op de Wolken, verzeld van CUPI""
CUPI'"
])0
no en zes gevlengelde
gevleugelde Kindertjes; de andere St. CRCILIA.
CECILIA,
fpee 1ende op een anticq Orgel, zitlende
zittende nevens
nèvens twee zingende En,;{'lcn,
rO'1dnm zwcèvellde
zwecvellde Serafs. Bdda gaf hij
hiJ
Engi'lcn, en ror,.jnm
voor zijne e;gen
ciL!cn reken;n(j
rekell;n6 in 't
'e I!éht.
néht. de eerl1e
eerfie in den Jaare
Jaarê
1734, de anJcïc
andl.!re drie jsar<;![J
jaarcfJ In1i~r.
L11t~r.
Geen
behaalde 'tANJ~
Ct'en kleigcn
kleÎl;cn roem
roem behanlde
TANJ~ met deeze eerfte proeve ~
doch de voordeelen
voordeelèn., welke zijn knns~arl::c;J
Inm5~arl::c:cl hem aanbr:!gten.
aanbragtcn,
waren daár :Jan lJict
nict evenredig. Van hL.:r
hkr dat hij, tot zijn
onderhoud, genoodzaakt
f'lepa!ll~n bij !lukken,
onJerhoud,
genoo~laakt was,
w::s, zich ce r.epn!l10n
îlnkken,
die meer geldgewins dan eere a1nbrengc!l.
a:mbrengcn. HJj
tLj vervaardigde
eene groote menigte van allerlei [oorten
foorten vitn
Vlln ftcekprenten.
BC'ekpremen.
Zo gelukkig Daagde
flaagde hij in de behandeling
behandr:ling daar van, ~h
d"~ hij
tot h,'t
h.'t [nijden
fnijden van Titels, in verrclii1lendc
verfcnillendc formallten,
formanten, lOt
tot de
de'
voornllam(1:e
'[ Fransrh
voornaamae werken, zo in 't
Frame)] als Hollal,dsch
HoUardsch geCchree.
gefcllree.
ven, wierde
te werk gefleld.
gefield. De flockvcrkooper
Jlockvcrkooper ls,\
IS,HC
~c 'ftRtOl'f
nRtoM
wierdt te
h~die.r.cle zich van :tijne
b~llie,llcle
zijne b'ekwa8mhei'i,
b'ekwantr.heH, tot den flliaicn
f"nlai(;o Preml'rem;~
Q
bijllfll,
Q q q q q qCl q :12
bijlll!! ~
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TANTHOF, TAPPER. (RUARD)
(R.UARD)

Voorts hje~dt
hieJdt hij
bijbel, nog heden bij veelen in hoogagtjng. VoortS
hlj
zich inzunderheid
inzonderheid bezig met hét
graveeren
het grn
veeren der gefchilderde
AfbeelJzels van geleerde en verm~arde mannen; als mede met
de naavolging van verli.:heidell
f1aaie hedendaagfche Verbeel.
verü:heidell ftaaie
dtngcn,
CIl Schilderijen van
dtngen, onder andere van de T\!kellingen
T\!keuingen CIl
grestigen Kllllst[childer
KUllst[childer CORNt LIS TROOST. Doch bovenal,
den geestigen
mar het oordeel van den Heere
Heoo:re PLOOS, gaf T
TANJé
llFaf
AN.lé blijken van
zilpen
kun<tvermo~~n, in de naazijpen gueden fmaak en geoelf~nd
geoeff'~nJ kun<tvermo~en,
we!ke, van zijne
volgi:Jg der acht Hillorifche
Hifl:orifche Schilderijen, weil,e,
band. gevonèen worden in
ib het Prentwerk
Prent werk , 't welk tot titel
tlte{
hand,
voCrt,
voert, I.a GlJletie R"YfzJe de D' es,le. Onder zo veele KUl'stvt-rrlg'ing.:n emdigde PIllT<.R
PIET<.R TANJé
TIINJcI zijne dagen te .Amflerdam;
'VtrrÎ!ring.:n
Amflerdam;
doc.}
geukeken.
doe,} in welk jaar, is uns niet geukcken.
TANTHvF. De reden drezer
deezer benaaminge is ons niet geblee4
TANTHIoF.
geblee"
alleen. dat door T,mthof
T,.nthof wordt aangeduid zeken; ma~r dit alll!en,
liere Landfcheiding in f)e!jlrnd ha ;ren
Jren aanvang neemende van
f/ltJt1I din/!en.
dinl!en, en van dallr,
v(rfèheid~n bogten en wenPlaat
da~r, met v(ffèheidt!D
loopcl.l.1e tot VOOI bij de Stad Delft.
dingen, loopel.lle
TAPPER, (RUARD) vermaard om zijne wreed11eid
TAPPRR,
wreedlleid tegen de
z', ge:;aamde /(ew:rs, wierde
wierdt gl'hOOrell te E"khui.'en,
E"khuÎ.'en, in den.
den
];,sre
1428. D~
~rol;dçn van Taalkennhp·, Wjj~b~!!eerte
JàHe 14P'8.
D~ j!rol;d"n
Wjj~b~geerte en
en'
G(l(1gele~rdbeid ïe,d~
GMgeleèrdheid
ie,d~ hij te Lf'uven,
Lt'/J!·en. alwaar hIj,
hlj, vervolgens.
bd
h,;[ Huoglet:raauu:pt
Huogle.,raanlir:pt in de lIlat,tger;oemde
l~at~!!~enoemde weetl'llfchap, "Is
mede den post
pOSt van
vall Deken van St. Pieters
Pit!ters Kerk bekleed heeft.
I.. 't einde van zijl]
zijn let>vcn
L,
Iec>vcn was hij Kauzelier
Kallzclier van 't Leuven.
fC:1C HoogefehooI.
lo
fC:le
la veel na"z:ens
nav'z:ens was de vrug!
vrugt der hooge
gU1 l1e,
tl:e, in welke hij bij Kell\'r
KetzI'r K!,REL
R:,R!!L fronde;
ftondl; die zo veel
gn:
T.\PPER ileld0,
ilelcl~. Ót
fJegts na
na de
Vt'rtrouwen in 'rAPPER
J2t hIj hem niet fJegls
wrrronwen
JC, k'Je'~a"erirg
k'!f;'".'a"crirg v;ln
(';;te 2or.dt,
20l~dt, maar ook dikmaals len
ten
VaO T f'11111
JC.
Hf''Ic onrhy'd[,
gewigtlglle zaakl!l1,
z'inen H,'V<::
z'jnen
omh,}('dt, om. in de gewigtlg!le
zaakl!n. zijnen
r9111 in re nt:emen.
neemen. Daart'noovt'n
Oaart'lloQvt-'n was zijn ijver,
ij ver, of liever
r~lJ,i
1wn OOrZ:iaK, dat hij tot
Oi' OTf"o,o1c
Op.
Zil"tè ,-"" ~,;, tegen di'
OTr"o,dc1wn
tol Opppr II q'llfi·
q'lifl'· ur Jl1
Jn de N.:derlanden
Ncdcrla"den wkrdt
wk rdl n:ll1gd1:eld.
n3l1gdleld. Met
p'r
dpr'z hO':j,,;i~beid
dei:dt hl]
dpt"z
hu(·,i~,;il<h~id "eklf'ed,
hekleed, deî:dt
hl) aan meer dan éénen
Vu,., 3'lkr
Vu"
a'di;! re'
erui
etui !t;rJe
Jf;,Je leHe
ICEre zijne hiug
hrD!(lf.lleegene
.... fieegene magt
g,,:vud\:n. <-n\l;:r
(..Ihl~r allez.:
àt:ezt: mogen
lDogen Wij
gl:vuelcIl.
wij vooral den vermaarden
Mr.
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Mr. ENGEL MERUU
MERULA noemen.
OndalJks de genegenheid, welOndar!ks
wlllrJigen mail
ke zommigen voor dien wallTJif!en
man betoor.den,
betoor,den, bragt hij
te wege
wege,, dat zijne gevangenis telkens
telkells verzwaard, en, in weerwil van '8 Lands Vrijheden en Voorregten
Voorregteo,, hnjrenslallds
buirenslallds vervoerd
zijnde, ten vuure wierdt verWfezen. Daarenboven wierde
hem, onder meer andere, een zeer boos fruk te laste gelë'id.
gelë'id,
tegen eenen
deeze',
een.en PERSllVALD
P.I1.RSIlVALD VAN BRUGGE bedreeven.
AIS deezc',
GodgeleeJ dbeid te Leuven, tegé'll
teg·~n de
zijnde Lîcentiaat in de Godgeleeldheid
Godgeleerden zijnen mond, naar de meening
meeDing van TAPPF.R.
TAPPER.
wat te .'veel
veel geroerd bade,
bath, deedt hij der,zelven
derJzel ven voor h<!t
Wat
b.:t regt
daag~n. Doch alzo de meeste Regcers
Regters zo veel medeliJdel1
met hem toouden
hebben, dat, zo als de lnqutfitcnr
lnqulfitcnf vrCIlIlvreij6toonden te hebben.
veellIgt , zougen worden aan·
aande, de bewijzen van onièhuld,
onfchuld, veelhgt,
genomen, liet 'tAPPER
tAPPER den gevangene, door een
genomen.
ecn blind' mismaakt' menseh.
mensch, de zonde van Sodomie
Spdomie aan;.vrijvel1.
TOl>Q
a:lOovrijvelJ. TO(:'D
durfde niemand voor hem fpreeken; eu
en vondt
VOJHlt TAPPElt
TAPPER gelegele·
genheid om den gevangene, die gee
gee'o e fchuld wilde bek..:nnen,
of ovef
des
aangetijde
miidaad
beronw
bewonen, ter eeuwise
over
berou w betoonen,
eeuwi,~e
gevangenisCe te doen verwijzen. Naderhand vernomen he~
hel~
gev8ngellis[e
b<!nde,
bende. hoe de gevangene VIII
vaa honger
bonger vergir.g,
vergir.g. en de penningen van des ongelukkigen verkogte
ver kog te Boekerije niet toereikende
waren om hem van noodig onderhoud te voorzien, zogt bij
anderen raad. Hij fchonk
Cchonk den gevangene aan z~ke[en
z~keren Edeldenzclven in bewaarin"
bewaarini
man, die voor hem baJt, om van denzelven
lnwsfchen wist TAP)!ER
auk in
TAPPEIl het lluk
gehouden te worden. lntusfchen
Qiervoege te beleggen, dat de Edelman, des wegen , naderhand
àiervoege
betrokl,,:n, en zijne goederen wit:rden
wic:rden verbèurd
verbeurd verin regten betwkkt:n,
klaard. Nog gaat hem naa, dat hij.
bij. fpreekende, van hçt
dooden van Ketters,
zonde gezegd hebben: " Daar is niet
Ketters. zoude
fier "en , fchuldi,
" veel aan gelegen, of de g.eenen, die dus O:er\1en,
,.
ol.CchuL:hg omkoomen, wanneer flegts
llegts het volk door
Ol of o"fchuLhg
voorbeeld afgefchrikt wordt; 't welk meest gefchiedt
geCcbiedt
,~ het voorbl:eld
" door het dooden
doaden van lieden, die door geleerdheid, rhk.
riJk.
,.
,J dom, ampten of IIdeldom uitileeken. I," De drift, welke
TAPPER altoos in zijn le~ven
leeven hadt
badt bezield. was eindelijk de
oorzllk van zijnen dood,
oorzaak
dood. De wijz~
wijze ~daar
'daar van vin,'en wij aldus verhaald. In den Jsare
Jaare 1559 na Brus/el gercöd
gereü~. z.ijnde,
zijnde t
terwijl PHILIPS 1>&
Xli !I
1I zich aldaar bevonde, verzogt hij
bIJ geh()~~
geho~~
Qq q q q q q 3
bIJ
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gemakJijk te
bij den Koning, 't welk hij meende, hier even gemaklijk
;?;tillen verwerven, a)s
als hij hij Keizer KAREL altoos een geree·
gerce·
Jtlllen
hadt gevonclen.
gevonden. Tegen zijnen
den toegang badt
ziJnen waan, liet men
man
hem eenen tijd lang fiaan wagten. Verdrietig over deeze te
leLlrflelling,
tot· in de
leurilelling, drong hij, door alle de Lijfwagten, tot'
Kamer des Konings, die h'C'm
h~m in 'r eerst kwaad befcheid gaf,
Vertrek: deedt zetten; !t
~t welk ,hem
·bem
en vervolgens uit het Vertrek
dermaate deedt
deedc om!l:ellen,
bij, fCQuimbèkkende
onrflellen, dat hij,
fchuimbèkkende en van
'(ier, en
fpijt en woede op de tanden
tallden knarzende, ter aarde '{ier,
flraks den laatllen
laadlen adem uhblaasde. Dit viel voor op den
firaks
elfden Manrt,
Maart, of, vo!&ens
volgens anderen, op den tweeden Maij
Maii des
]aar~ 1555, het eeneGzeventiglle
eener,zeventigfl:e jaar zijns ouderdoms. Hij
laan
l\":C't1, te l.eUllen
r.euven begraaven , naalaatende
l\':(,i'~t
naa/aatende zijne goederen aan
pe armen dier plaatze,
plaatz~, doch zijne Boekerij aan de Godg~
Godge~
,Je
~eerde Faculteit te f(lrijs.
farij s. Hij beefe eenige Schriften in 't
Jeerde
Ucht g~geeven~
Uçht
Bib/iotn. Belg;ç",
BeigicI1 1
Zie VA rL.•• ANDREAS, Bibliotlz.
Apotheojis R,
R~
en H. GELDORPlUS , .Apotheofis
Tapperf:
Tapperi:

TASSlS,
Spnnjanrd, Veldheer van veel
TASSIS , (JAN BAPTISTA) een Sp:mjnnrd,
vermaadheid, geduurende de Nederlandfche
NederJandfche beroerten en oorvermaa,dheid,
Spmile, iu welke hij
bij geen gering aandeel hadt. De
log met Spfl1l1e,
eerile maal dat wij
wii hem,
btm, iJ!
in 's Lands Gefchiedenisfen, lIantr~f.
aantr'1f~erfte
f.en,
kQrt naa de bemagtiging van den Rriel
{en, was, kort
Briet door de
,\LVa, uit dit bedrijf.
bedrijf, geleerd
Watergeuzen. De Hertog VAN ALVA,
flel:!bendc, boe
hoe veel 'er hem en zijner zaake, aan de bewaallel:!b.:ndc,
Waterfieden , gelegen lag, wierd~ te
ce raade.
raade,
ringe der Zee- en Waterfleden
!lnder
andere) voor
behoud van DlJrdpnder andere,
VOOr de veihghdd
veiligheid en het beboud
DfJrrJf"~Chl te zorgen. NevfIls
Nevens PIETU.
KWAREllBE,~ Bevelheb·
"C/zi
P1ETU. VAN KWARKBBF.
p!lr van Bredfl,
Breda, zondt hij diens vriend en bloedverwant.
bloedverwant, OIJ.o
onPllr
zen TAlSIS
TaSSIS , derWtIart,
df."rwanrUJ ... Hun last. hieldt in t de Stad Dordrtçht
z~n
DOI'dreçht
bij haaren pJigt en in ollderdaanlgheid
önderdaanigheid aan den Koning ce
~Jl
te be'lVaar!!n~ aier
ffier deeden zij
ziJ vijf fchepen in gereedheid breng!!n.
'waar,n!
brengeD.
dezelven,
(lroo~en en oevers, te·
tC~
pm IJ door middel van det:el
ven, de firoopIen
Watergeuzen, te beveiligen. Doch ZQ
gen de àahvallen
iallvaUen der Watergeu~en,
ee te uitru~~ltlg
!lilt
geete
uitrusting ~ ~ls
~Is hunne teJenwoprd~gheid
te~enwoprdigheid te Dord.
Dord~!1 g
recht
reçh~,,

TASS1S.
flA?TISTA)
TASSfS. (JAN flA?TrSTA)

H;;
H)~

recltt,
w.as van eenige baate.
baate, alzo ook deeze Stad, kort daar
,.echt, w,as
's PrinCen
naa, 's
Prinfen zijde
zjjde koos. Ter goeder uur was TASSIS , kort
te vooren, van daar vertrokken; zijn bloedlfenwnt
bloedverW'llnt «,wAI<Enn,>,
l{WAI<EnJ3~,
was. wierde gevaogen genurnen
1I!
die 'er gebleeven waa,
genumen,, en, te
hegtellis[e gehouden.
Gorinchem, tot zijnen dood toe, in hegtenis[e
TASSfS , zints
zims deezen rijd
tijd tot in den Jaare
J:rare 1581
Hoewel TASSIS
1511I •
• iet (lil
ail zal g~zeeten hebben, vinden wij, nogthans ~, gedull.
geduutijdlferloop , van hem geene merkwaardige verrig.
rende dat tijdyerlool',
tingen aangetekend.
zich. zedert
zeden bet OI11flaan
aange.tekend. Hij hadt
badt zich,
mnnaan van
verCcheiden
begeeven, en
verfcheJden Hollandfche Steden, na rl
FI ieshnd
icshnd begee\'en,
VAK
was aldaar lot Stedehouder van den Landvoogd, Heer VAN
BILLY, aangene/d.
IIllDgeaeld. In decze
BlLLY,
deeze hoedanigheid den Stadhouder
StadhGuder van
VArf RENNENBERG , de hand biedende,
b.ieJende,
Groningen, Graave "'Alf
maakte hij
bij verfcheiden niet onaanzienlijke veroveringt'n.
veroveringen, eu,
onder andere, zich meester van Wit/fum
lritl[um en {ParfIlm
IParf:lff',, twee
twell
gewigtige Schanzen in de Groninger Ommelanden.
Ommeland.en. Van meer
gewigls was het !luk,
!tuk, welk hij. in den Jaare IS3z, volvoergewigts
de. De Spaanfche
Spa:mCcbe Veldheer VEll.DUGO,
VERDUGO, het oog- hebbende
htbbcnde cp
Steenwijk, 't welk onlangs een zwaar bell!g
beleg kloekmoedig hal.lt
baut
doorge(laan,
doorgeaaan. en hetzelvjl
hetzelv~ nu door verrllsling
verusfing willende bemagtig en , heval
beval het werk aan
TAS.'I5. Bij deo
Overfle.t naamenaametigen,
lIan TAms.
den Overll.e
lijk.
LandUlan aangediend, met belofLe,
lijk, hadt zich een Landman
belofte, onder
verheurte van zijnen hals,
hals. om helD
hem de Stad te zullen
leveren,
yerheurte
zull~!lleveren,
il1di~n men zijne onderrigtingen volgde. TASSIS ,~ a,an
ll.an het
Indien
hoofd van zes of achthonderd Knef;tcn
Knegten en twee Kornetten
boofd
KornetteIl
vIn den nacht
na,cbt
Paerden, volgde den Landman, in het hqlfie van
voor den zeventienden September, na eene
eelle plaats in de Graft
uitdi\!pen.
der Stad, bij de Oostpoort •, daar men, in het uitdit!pen.
verzuimd hadt.
hadt, den grond genopg af te neemen. Tot dell
zjjne Knegten door het water wa,..
wall"
middel toe liet hier TASSIS
TASSlS zijne
gerigt hebbende,
den; die voortS
voorts de Ladders tegen den muur geriet
tie Stad bemagtigden
bemagtigden.t eer de Wilgters
ie(s vernamen,
de
Wagters daar van ieu
of zich te V1e~r
weèr konden !letIen.
fiellen. Men plonderde voorts de
kind~en Wierden op een zwaar
Stad; mannen, vrouwen· en kinduen
losgeld gefield.
geUèld.
llaastvol~enden Winter. immers
dcu..
imllJers een gedeelte van deu..
Den t)aastvol~enden
zei ven , vertoefde TASSIS te Steenwijk. Reed$ in den aanvang
lanvatlg
cleJ vol~enden jaars, naa
uaa een deel. vql4s,
ycrfcheiJen ~9r~
del
vq14s. l,lit
l,Iit yerll:heiden
~~~
Qqqqqqq
dea
Qq q q q q q 4.
deR
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pen, te hebben bij een gerukt. trok hij
~el1,
bij over de {lroomen
(hoornen 1/~
door behulp van bet
het Vorstw<:der,
Vorstwtder. deedt eenen inval in de
17'eluwe, en verzekerde zich aldaar van twee fierke
Pe/uwe.
llerke 131okhuiBlok hui~en.
Van daar te rug gekeerd, deedt hIj eenen inval ia
j~ ies/tZJ,d, alwaar hij bijlteren moedwil pleegde, met roollen.
pion
pIon deren en branden, tot aan het Dorp LeHum. niet meer
eell half Uur
uur gaans van oe Hoofdltad
dan eeli
Hoofdllad LeeuJIIOt"(,'etl,
LeeUlJIllrÛll, 't
wtlk hij In kooIen leide.
welk
lelde. D~ boeren, die zich daartegl'n
verfioeg en vergt'n Il,'hil'",
fl:'hif';J, Ilevens
nevens de StaatCche
Sta3tCche Knegten,
Knegten. ver!loeg
ilroOldt;
moeite, vermids hij, door overtal
ovenal,,
HroOldl! hiJ met kleine moeÎte,
hUil "'<,cl te i1erk was. Met merklijken buit belaaden, keer-de
h;j thans
re rug na Steenwijk.
Even
h:j
mans 'e
Ellen als van Steenwijk.
wierdc
'fASSIS , nog in dit zelfde
zelCde Jaar 1583, bij verrasfing,
verrasfing.
wierde TASSIS
var. Zt:IJèn
Zt:t/en meester. Daar toe bediende
b"diende hij zich van eenen
dIe hem de gefie\tenis
gefl:dtenis der S ad openbaarde, en zich
So!dll2t,
Sold:lat, die
zelven tot leidstr.a!1
leirlstr.a!1 van den togt aanboodr. In den nacht Daa
de l tweeèntwintl6~eG
"al' September fbeg
(weeèntwintl6~ef: "al"
Q,}eg hij op weg, met
Voet" en Paerdevoll<,
Paerctevoll{. in allerijl IOn
liet ncodige Vad,
tn heimelijk bij.
g<:mapr.. Gckoom~n
Gd;:oom~I1 tot voor ZutferJ,
Zutft!tj, verbergt hij zijn
een geraapt.
meeste volk, riigt
rli?,t bi! èe
r';ieuwet1adsp0ort,
de r,;
ieuwe (}adspoort • en vervolgt met
het owrige zijnen weg, tot aan een gemetzeld Rondeel, 'ç
welk, naar 't zeggen des geleiders,
geleiders. niet bewaakt wierdt.
Van el't1:ge
a~enel1, waar op niet geantwoord
Aan het werpen van
el'l1;ge fi~enell,
wierde, bleek de waubdd
w2uheid V\ln
V'ln dit berigt. Straks deedt TASSIS
wierdt,
m,'n, Levens
r.evens è::n
d:::n a:mv()(;rder,
dertig m,'u,
aanvot:rder, het Rondeel beklimmen
beklimmen.~
!I1er
bc!vel 01'1
OM 'er zIch
zich io
in h,ot
h"r Wagthuis te verfchuilen
verfchuilen. tot
met bc:vel
mor,~\e:,s de Poe't
poert zoude geopend worden. Terwijl
!lat
pat "!~ mor~'e:,s
men daar mt:de bezi~r
bezig was, kwamen de beklimmers uit hunne
fchuîlplaats ren
ten voorfchijll,
ver.
fchnilplaats
voorfrhijn, overrompelden de Wagt,
\Vagt, en ver~ek{:rdên zich van het Wagthuis, dat daar binnen fronJe.
fion-dr.
zekerdën
Straks kaomt
koomt TASSIS
TASSJS •, met zijne paerden,
paerden. ter Srad
Stad inflaiven,
infruiven,
gevoigd van zijne KlJegte:J.
gevolgd
KlJegre:1. In de fchermmzeling
CchermutzeIing wierdE
uieenig
Coldaat gekwetst; de anderen omkwamen
uicenig burger of [oldaat
het door de vlagt. Van wegen het rooven, plond~ren, r211e~
foeneerert
foeneeren en andere kwellingen, verlieten de meeste burgers
p~ Stad en 't overCchot
jl~
overfchot hUiJner
hUllner haave.
TASSIS den plondergeeit los op de veroverde SteLiet dus TaSS!!
gen, ~een minder
lilinder ~evQ-e1
flagen diens monfiers
monfters
den,
gevq~l van de felle 11agen
t

hadç
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huis. in den
hadt voorts het platte land. Gruwelijk hieldt hij hllis,
1585, eerst in Gelderland.
re/ENe. Het Huis
Huif
Gelderland, op de F"eI;Ne.
Jaare 15B5,
bc!egs, tot overgaIe Hakfoort dwong hij.
hij, naa eenige dagen bClegs,
ve, zonder voorwaarden,
voorwaarden. en deedt de bezel[e;;.lg~l1
bezeue;:Jg;:m wreed.
wreed_
aarlig vermoorden; alleenlijk fpaarde hij eenenSchrij
aartig
eenen -Schrij lier, die
door zekeren Geestlijke.
Geestlijke, zijnen vriend, was vrijgekogt. Te
Nieuwbeek • een ander Kafieel,
Kafleel, hem in handen gevallen, deedt
hij alle de Krijgsbevelhebbers ophangen nan
aan boomen , doch
bij
liet de gemeenen loopen, naa hun alvoorens het Geweer te
hebben afgenomen. Thans trok hij over den Ts[eJ,
Ts[el, en,
vobrts ~ met tweeduizend Knegten en zes Kornetten Paerden.
Zutfe'l. Niet lang nogthans verloefda
ver[oefde
voorbij Lochum op ZIltfeIl.
T
AS~IS in deezen oord. Over den Stroom zijnde te rug ge.
TASSIS
keerd, kwam hij, op den tienden April des genoemden jaars,
kort naa den middag, het Dorp Emmel1es, in Gooiland,
ten elf uure,
binnen rijden. Van daar be~af hij zich, 's
'5 nachts tcn
met een deel Sp'1tln{che,
Sp'1an{che, ltllliaan[che,
ltllliaatl{che, DUitJche en fV,tkke
fV,tfche
Ruiters, na H;;;'z,ctJ,
Blarilwln, Laaren.
Latll'en. l/',
H-, 'erH",;zen, voorts na Blariklun,
f'a12 en Ankeveen;
A'I2keveen; alle welke
wellce Dorpen hij, door fpeed
en
fl/1/1
fpced et!
magt, overrompelde. Eenige Huislieden wierden, gb1s
gids eli
e11
kindèren geelders, vermoord, veele mannen, vrouwen en kinderen
vangen, maagden verkragt en fchandelijk mishandeld. Op de
etHjke Brabantfche
Brahanrfche troepen, en
aantladel'inge van etlijke
tijding der aannaderinge
vlln
ven eenig volk onder Graaf WILLEM LODEWYK VAN NAS~AU,
NASSAU,
nam TASSIS,
TASSIS • op den veertienden der tnaand,
lIIaand. met zijn volk,
volit,
de wijk na Zutfen, fieekende,
lleekende, te Martensdijk, in het doortrekken, negen Huizen in brand. Men rekent, dat TASSIS en
de zijnen over de driehonderd menfchen medelleepten , welpijnigen. zodanig prangde, dat veelen me!!'
me~ bebe.
ke men, met pijnigen,
Joofden, dan zij, uit alle
aHe hunne middelen, geeveu
geeven konden.
loofden,
Het rancfoen
Qan honderdduizend "uldens,
rantfoen beliep meer dan
Culdens, behalven
h:olven een roof van meer dan vijfhonderd paerden, eene
koeijell, fchaapen, huisraad en gereed geld. Langer
menigte koeijen,
dIm vijfëntwintig
vijfëncwintig j.aren, meent men.
men, badt Gooiland het naagevoel van de geleedene fchade.
Niet de eenige
in
eellige waren deeze voordeelen, welke TASSIS, iil
Slaatfchen behaalde. Naa dat hij,
bet gemelde jaar, op de Staat[chen
het
dl;l maand .lVIaij, het Dufs
Huts te Regteren,
Regteren , bij
ia het begin 'van,
'van. d~
(~ q q q q q q
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ZlI'ol, cn, eenige d:Jgen luter,
ZlI'of,
laater, het Huis te Schuilenhurg,
badt bemagtigd, verzamelde hiJ, in 't midden van Junij, zes.
honderd Ruiters en duizend Kl1E'~ren,
KI1E'~ren, allen uitgeleezen vollt,
volle,
op de Vt:luw.
Páluw. Met deeze ml1gt trok hij, op den eenëntwin·
tigll:ell, voorbij Arnhem, na het Sticht van Utrecht, en IGligll:ell,
gerde zich te Ji'ouwrllb:rg.
.AmeJrouwrllb:rg. Twee mijlen van daar, bij .Ame·
ronl!en, lagen de Staat[.;hcll,
Staat[.;hCll, onder den Graaf VAN NlEUWENIE.UWElIlAAB., den Heer VAN VILLERS en MAARTEN SCHENK,
l'iAi\R.,
SCHE.NK, eveR
paerden. doch met driehonderd mind~r Kneglen. Op
fierk in paerden,
m:land verfcheen TMSIS bij Llmeron·
den drieëntwillligfl:en
drieënm;illligfl:en der maand
Ámeron'
gen, met zijne -Ruiters, uitgezonderd twee Kornetten. fier"
honderdvijftig man. Het Voetvolk volgde, zijnde nog een
uur glllws
glllll'S [cn !!gter.
!!gtel'. De Staatfchen.
Staat[chen, van deeze verdeeldheid
IS aan.
De aanval en het
verwittigt!, trokken !irak. op TASS
TASSIS
geveg:t
gevel(t wierdt alg('meen. Lang hing de zege in den evenaar,
tor dat het lIgtergeblceven Spaanfèhe volk het hoofd boven
de heu velen fiak. Straks fiorten
frorten de honderdvijftig frisfche
Spa:ll1fche
Sp:ul11[che paerden, aangevoerd door de jonge Graaven VAN
DEN BERG, op de Staatfchen Ruiterij; die, vermoeid en reeds
verll:rooid, de vlugt nam en het veld ruimde. Nu kwamen
verHrooid,
de V oetlmegtcn
oetlmegten :lao
:lan elkander. Driehonderd man. onder MARTEN SCHENK, fielden zich dapperJijd te weer; doch verlaaten
verlaatell
van de hunne, en door de Ruiters van TASSIS ingeOootell,
wierden zij meest geveld of gevangen genomen.
Met deeze overwinning namen de Krijgsverrigtingen van
'l'MSIS, in den Jaare 1585,
eerfl:e
158.;', een einde. Reeds in de eerfre
maaLd des volgenden jaars maakte hij, van dezelve. een nieuwen aanvang. Met vijfëlltwintighonderd man en Vierhonderd
Ruiters trLk hij in Fr fes/and.
jes/and. Hij bediende zich daar toe.
toe,
de..:ls van 't vriezer.;)
vriezer.J weder, de~ls van de lIfwee,;igheid
afwee~igheid van
Graave WILLEM VAN NASSAU, die zich thans in Noordholland
bevondt.
bevondt, doch, op de tijding des vijandeliJken invlls,
in vals , [poefpoedig Ua
FI i/!l/ar,d
na F,
iel/aMj overfiak. !ntus[chen badt TASSIS de Zevenwoud, n g~nroopt, en nu het oog op bet Bilt.
Op
:zijneu weg derwaarts ommottte hij ecnig
eenig Staatscb volk.
volk, onHI!.IN V4N MALSEM, bij bet Dorp Boxum.
der den Ovedle HEIN
Hier kwamen de wederzijcltèhe troepen Rin elkander.
elkander, tot
~rOOt nadeel der Stlaûçben, die 'er, OIDttllllt aeshoDderd
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man, aan dooden en gevangenen, verlooren. Aan de Spaanfche zijde was insgelijks een goed getal gefneuveld. TASSIS ,
thans op !rel
\ret llagveld
tlagveld gelegerd, wierdt door een enkelen StofStof.
regen VIlU
VIIU daar gedreeven.
Deeze, beginnende op den mid.
middag, ja3gde
jaagde hem zulk eenen fchrik aan, dat hij, voor de
mogelijkheid des hertreds bedugt, als ware hij zelve geOagen
geweest en vlugtende,
Ilgterlaating
vlugtende', het Gewest ruimde, met agterlaating
van alle zijne dooden en de veroverde veldaukken.
veldfl:ukken.
Op het Artikel
Artikel' STANLEI (WILLEM) hebben wij reeds
verbaaId
hoeûanig eene wijze TASSIoS,
TASSIS , door verraad diens
verhaald,, op hoedanig
rrOllwloozen Engelsmans,
tronwloozen
Engelsm:ll1s, in den Jaare 1587, van de Stad
Deventer meester wierde,
wierde. 't Is onnoodig, het
bet aldaar gezegde
gezegd(!
hier te herhaalen.
herhaa!en. In het volgende jaar bevondt TAssrs zich
in het Leger des Hertogs VAN PARMA, 't welk voor Bon
Sead hieldt inget1ooten.
lig, en die Stad
ingeflooten. In de maand April diens
jaars, wanneer TASSlS,
TASSIS , bij nacht, was uitgereed
uitgereeden
en om de Ves.
Ves~
ring te befpieden, trof hem het ongeluk, door eenen Jonge.
Jongeling, welken men buiten hadt gef1ooten,
geOooten, met eenen Kogel
~oor het hoofd dermaate te worden getroffen, dat hij aan de
door
wonde overleedt. De Staatfchen verlooren in hem eenen
wpnde
ijverigen vijand, en de Spanjaar4s een hunner bekwaamfte
~egerhoofden.
Legerhoofden.
Zie :RnOB.
HOO~T,
0 ll. en H
OOi' T.

T AURINUS, (JACOBUS) Zoon van l'ETRUS
liET RUS TAURINUS, weleer
Predikant te Schiedam; bekleedde het Predikampt te Utrecht.
in en omtrent het Jaar 1616,
16 I 6, onder de Hervormden, doelt
doch
was de begrippen der Remollilranten
Remonllranten zeer ijverig toegedaan.
Bij de Regeering, zo wel van de Stad :!ls
:!Is van het Gewest,
;lijnde,
;zijnde, in dien lijd,
tijd, van de denkwijze diens aanhangs niet
afkeerig, was hij zeer gezien. Door zijne geleerdheid hadt
dezelve
hij een beroemden naam verworven. Nog meer begon dezelvedoor 't gamfche land te klinken, zints JACOBUS TRIGLANDIUS,
TRIGLANDlUS,
Predikant te AI1I/lerd(JfIJ.
AmjlerdrJf/1. een niet minder ijverig ContrareContrar~
monarant,
monllrant, in den Jaare 16f5. een boek hade
hadt in 't licbt
licht gegeeven, ondt!r
ond~r den
Rec!ttge11laaligden Ckristen.
deu thel
tilel van den Rechtgctlll1tJtigde"
C!tristen.
Hii
Hij hadt jn het;!;çlVe
het~~lve cr",tcn
tril ,ten t~ !>eweeren,
pe1Veeren, dat de vijf vermaa,
verma.,..
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de Artikelen, of Gefchilpunten
Ge1chilpunten lusfchen
rusfchen de 'Remonfiranten
Remonllranten en
C<J!ltraremonftranten,
Cillltraremonllranten, zo
zO als ze van de eerslgemelden geleerd
waren. Daarenboven
wierd.:n, in de Kerk niet te dulden waret;.
leiJe
Remodlran rfche Predika:tten
Predika!1ten te laste, dat ze
lei Je hij den Remodh:u1tfche
zien met bedrog zugten
zQgten te bt!helpen.
behelpen. Tegen dit Gefèhrifr
Geièhriü
zich
Vatte TAUKINUS
Vaue
TJlU,UNUS de pen op,
op I in zijn
zjjn Werk, 't welk, in den
Jaare 16
j 6, onder den
titel V01l
J 616,
vo" de 011"e;-/iI'ge
Ot1<,e:-/ir-ge ',rdraagfirdraagzav.lllhei4,
bewilliging en goedlreuring
za«lhhei4. en, met de b~willi6ing
goed\rcuring der Gedeputeerde Srllaten
V<\D Utrecht, het licbt
St:taten 's
'5 Lands va.n
licht zag TAUT AUIlINUS
IUNUS beweerde hier het tegendeel der llellinge
llelIinge vao
van TKJGLANTRJGLANmus. en drong zeer ank, lire!
müs,
met redenen, fèhritiuurrexten
fi::hritiuurrexten eB
voorbeelden, op het Ot,ftènen
odl-ènen van wederzijdfc.le
wedérzijdfc.le Verdraagz~amheh1
ZlIamhehl onJer
onder de ver(chil!ende
ver(chillende Christenen. In de Voorrede
h:t,jt
h:dt hij el.'nige
eenige bedcnkipgen
bedcnkil1gt'n aangevoerd !It' nakende de Sttd
St.d
Amfli?1dam,
Am/Ja dam, alwaar men, zijns bedunkens.
bedunken$, de ijverz:eke tOftoo
to~
gen en pent
en te veel toel5af,
toe~af. en den grond van fCheuringe
pel1!.en
leide. Zo zeer mishaagde
mibha~gde dit fchrijven
fChrijven den Wethouderen
Wethouder en der
gem~lde
gemdde Stnd,
Stad, dat ZC!
Z~ het
hec b0ek deeden verbieden en door
hunnen Schout ophaalen. TAURJrWS
verde.digde zich daar
TAURJNUS verdeldigde
openbaarcn druk, door zijne nadere aanwijzingen van
tegen in openbaarl:n
't geen 'er te Amfterdam
Am/lerdam omging.
omging, en, zi ins
lns bedunkens
bedunken!.I in
het fruk
nuk van drukken en prediken
prediken,I door de vingeren gezien
wierdt. tot nadeel der Remon!l:ramen,
Remonaramen, zo wel als van het
BeDuit
BefJuit der Heeren Staaten
Stuaten van Holland en Westfrieóland,
Westfrieblund, raa.
raakende de Kerkelijke gefchillen genomen. Het tweede Deel
óes
Ges genoemden W.-:rks,
\Verks, 't
'c welk eerlang
eerlal1g in 't
'c licht kwam,
wierdt door de Heeren
Hecfen van 4tt,jle,.d4/lJ
4f1J!erJ4m insgelijks verboo.
verboode;!.
d!.!:!.
E'!n
an,~er Werk, 't welk
Een an·1,:,r
we'Jk insgelijks geen gering opzien
b~arcj",
A'am et.rl,lOg
el.T!,lDg U;t 's Mans pen len
b~ar,J", k '\"am
ten voorfchijn. Op den
z('sd"t)
(~étJllf;!r des Jaars 1617 hadc
hadt de Engelfche Getan
Ge~antt
z,·sd';!tl <:ét·Jljer
D9r.I.~Y CARLFTllN,
l!l'JnL~Y
CARLFTuN, in de V"rgadering
Vergadering der Algemeeoe
Algemeene Staaler.,
Kedevoering gedaan, waar in hij de Remonftramell
tee. ee'le ltedevoering
Remonllranteu
Vel o~ IrdeelJe
hf'[ hou"en
hOUl~en van een N;ationllal
emftig
VelO"
irdeelJe,I ht't
N,Itionaal Sijnode emfiig
l\a,jp-N'~,
dt:r Staaten van Holland. omtrent
2:1tJp'l'e~, en d" maa[fegtls
maarregt-Is d"r
de hdl"
heil" fin:r
fin;~ der Kerkelijke gr·fchillell.
g!Cfc,hi1len, en het oefi','nen
oelf,>nen V81a
V3a
Verdrl!a~zaaml)éd,
Verdraagzaamhéd. afkeurde. Naauwliiks was deeze Rede.
Vfileftllg
v"eung uitlS~rproken
uitg~fproken,.t of zij wierde
wlerdt doe dea Druk gt:llleeQ
gemeell
~.
~-
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TAURII.'lUS de pen
peil
gemaakt. Tegen deeze Redevoering vatte TAURINUS
'e wel
welkk hij, doch
doen zonder melding van
Vllll
op, in een boeKje, 't
naam. reeds in de volgende maand November.
zijnen naam,
November, onder
VIIn' Weeg(clraal,
den titel van'
Weegfclraal, in het lkhc gaf. Van w<'gen den
OCll
bier in
ijver en vrijmoedigheid, met welke de Engelsman hier
wierdt tegengefproken, nam hij hetzelve zo euvel op, dat hij
niet alleen het verbieden
verbitden van
vlln dit ge(chrift bewerkte, maar
Algemet'ne Staaten
Smaten,, duizend guldaarenboven, van
vaD wegen de A!gemeene
den geeuen,
geen en , die den Schrijver.
Scbrijver.
dens beloofd' wierden, aan deo
en zeshonderd guldens aan
lIao hem, die den Drukker zou weelen
heffing van firalfe aan den
ten aan te brengen; ja zelfs om
ontheffing
Drukker, indien hij, binnen veertien dagen naa de afkondiPlakaat, den Schrijver
Schrij ver wilde noemen. Van elders
ging van het Plakaat.
PJaka:n: deu
den naam hadt, van wegen
is bekend, dat hoewel dit PJakaac
aîgekondigd, drie Provincien.
de AlgemeeDe,
Algemeene, S:aaten te zijn afgekondigd,
Utredt en Ol'erijs[el,
OHrijsfel, zich
&ich met
egter, naamelijk Holland, Utreèht
kragt
krage en ij "er daar tegen :verzet hadden.
ea
Onder dit alles, ondanks het fcherpe onderzoek, ginds en
elders J na den Schrijver v:m de Weeg:èhaal,
elders,
Weeg!èh ..al, die ook in het
geleezen
Fransch vertaald en van veelen greetig wierdt gelee
zen • hieldt
TAURINUS zijn verblijf binnen Utredt,
Ulredt, tot in den Zomer des
Jaars 1618. Thans noodzaakte hem de verandering in den
toeftand van zl1aken,
zaaken, met opzigt tot de Remonfiranten,
Remonfirancen, op
zIjne veiligheid bedagt te zijn. In
Jn de maand AugustuS
AugUStuS b"gaf
zfjne
hij zich, nevens den Sekretaris van Staat, den Heere LEDENLEDeNE'ERG, na Gfluda;
la:uer, te
nRG,
Gfilldl1; doch keerde, weinige dagen !aater,
V"fclzt
U:rrcht te rug.
rug. Eengerugt, alsof de Predikant ]OIHNNES
U1TENBOGAART gevang~D
was genomen, als nI"de, om dat het
gevang~n was
oDtierzoek omtrent den Schrijver van de W;eg!chtlaj
W~t'glchllal begon
onderzoek
,~ herleeven , deedt hem beQuiten,
beDuiten • de Stad,
5tad, van nieuws, te
ce
rcisde hij [Ja
tja Bommel,
Rommel, en van daar voortS
voorts
verlaacen.
verlaaren. BIj nacht reisde
na dntwerpen.
Antwerpen. Ziin
Zijn vertrt'k
vertrek wierdt
wierde fpoedig rllglbaar.
rugtbaar. De
Engelfche G\"zant, het ernibg tegenfchriJven
tegenrchriJven des Leeraars niet
Enge!fche
kunnende verkroppen,
verkroppen. wist, bij die van Utrecht, te bewer.
kunncnde
hee Gezegt
G~egt te
k",n.
k",n, dat TAUIUNUS wierde ingedaagd, om voor het
deez? inddagiDg;
inddaging;
verfchijnen. Eens en andermaal gefchiedde
j.(<!fchiedde deezt!
halir ge"l'en
ge"f'en voortg:mg, alzo Schout en die
doch de derde hlldt
van den Geregte vooraf
vouraf berige
berigt omvingen, dat de uageweekelle
uitgeweekene
Leer·
Leer-
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Leeraar overleeden was. Inmiddels hadt·
badt· 'tAURINUS
TAUIUNUS zijne 111hldallging verRaan,
verflaan , en hij.
hij, op den derden September, aan de
Heerell.,Staaten
Heerel1
Staaten van U/recnt,
Utrecht, fcbriftelijk berigt " Dat hit,
bij,
" roepende God tot getuige.
gemige, zich nergens in fcnuldig
fehuldig kende,
bij .daarom
,daarom niee
" 't geen den flaat van het
bet Land raakte; dat,
dat· hij
..
ten
" was geweeken, maar alleen om dat hij voor deezen, [en
,,,
,~ dienfie
dien!le van Gods Kerk, en
el1 van zijn Vaderland, eenige
eentge
" fchriften
fehriften hadt in druk gegeeven,
gegeeven; die bij zommigen
Eommigen zo kwa.
kwageno.nen en geduid,. dat men hem deswegen
" lijk,
lijk. waren genOillen
1,
" zeer zwaar hadt gedreigd: hoewel hij, voor onpartijdige
,. Regters , hoopte t~ bewijzen; dat hij
bij in dezelvedezèlve· doorgaans
"~H hadt
badt getragt,
getragt. het gezag zijner wettige Overheid ~ de vrijheU
vrij heU
" van Geweeten, en der Landen geregtigheid
geregtigbeid te handhaaven ,•
behoorde te
" 't welk, meende hij, meer geloond dan gel1ratt
ge1l:rafi: Qèhoorde
",. worden: voorts
VOOrtS zich overbodig toonende'om 'zkh
'zich zelven,
voor
" onder eenige voorwaarden, ter zijner verzekeringe
verzekeringe.•.'voor
" het Geregt te koomen verantwoorden.'!
verantwoorden.'~
gevangenneerr.ing
Het boven gemelde gerugt, aangaande de gevangel1neeming
van UITENBOGLl.ART,
UITENBOGilhRT, ~as
\Vas ongegrond: want· bij zijne komst"
komst,
vondt
Wel pen.
vODdt TAURINtiS hem te /Int
/Jntwt'1
Op den derden dag !laa
tllll
zijne aankomst aldaar,
alda::t, te weeten op den zeSlienden
zesdenden Sept~mber ,
gevoelde hij
bij zich oDgefteld.
onge1l:eld. Drie dagen laater begon men
aan zijne herll:elling
herl1:elling te twijfelen. UITJ:NllOG.\AIlT
UITLNBCG.\AltT was thans
bij hem. Door deezen deedt Ti\tJINNUS
zjjne huis
huisvrouwe:
TtHjR'INUS aan rijtJe
vrouwe:
n Dat zij uit zijnen naam openlijk zoude
toude verhaafchrijven ;,
f1iem:~lld :ian
",. len,
leD, hoe hij ronduit bekende, dat lliem!}lld
alm de Weegz·û'.1der dat iemand van de
",,[daal
[&haal fchuldig was dan hij, z'G:1der
Hoge of te Vtucht,
Utl echt, of LWENuc.l\G,
LEDEl"lF,llG, of
" Heeren in den llage
.,
" UlTE:'>IlOGAART,
Ul'flt:-lBOGAART, een lcttet
hmei' daar van gezien hadden. eer
t!ef dat
" het al in druk was." Aan den rand en op de ::gterzijde
~g[erzijde'
van deezen brief fchreef 1'bURINVS,
T/tVRINPS, iu 't
'e Latijn, met zijne
eigen hand "., Dat hetgeen in deezen brief, van 't boekje de
,.
beweegÎllg, ja
" Weeg{chaol,
Weeg{chatJl, is ingevoegd,
ÎJ1ge\foegd, uit mijne eigen beweegÎng,
" op mijnen uitgedrukten last
Illst is Ingevoeg,i
Ingevoegd en gefcilleeven,
gefc:ueeven ~
" (door drang van mijn
miin Geweeten)
Geweecen) al ti!
te zaOlt'll
ZllUl~n wa1ragtJg
w31ragtlg
" is, betulge
betUlge ik voor (ten
((en leevenden G0d
God en lij'i.:n
/;ij'J~n eemggeeemgge·
",. boorellcll
boorellcn Zoon, d'e
doe ten
ren lantllen
laat!1en dage de lee
Jeevfllden
'lenden cn
en de
" dood
en zal eordcelell,
oordcelell, met deeze
el! flaauw.
deocen
Óeeze mijne kranke en
flnal!w.
" h,llld,

TAURI~US, (JACOnm)
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" hand, den tweeëntwintig!len
tweeëntwintig!l:en September lVlDC:XVIlI.
MD8XVIlI. J.
J,
"

TAU.
TAU-

lUNUS."
l'lINUS."

Thans voelde hij zijn einde met fbelle
fhelle fchreden naderen.
hlg hem zijne zwangere
Naa'St de zorge
zarge voor zijne Zaligheid, lag
Huisvrouw met vijf Kinderen en eene .·hoogbejaarde
hoogbejaarde Moeder.
ont11iep niet lang
la!Jg daar naa, in den racht
r.acht
meest ter harte. Hij omfliep
van den tweeëntwintigften
tweeëntwiDtlgtlen September" .in
jn het tweeënveertigfte
jaar zijns ouderdoms , eu
en wierde te Antwerpen aan de Veste,
de gewoone begr~afplaats der Hervormden, bIj avond in !ltlt.
fult.
bijgezet. Men noemde hem, in zeker Loffchrift,
Loffchrifr, door iemand
der Remonfirancen,
Remon!tranten, ter zijner eere gefield, dIr
de,. Cotlfcitntie.
Confcientie.
Celo(lftheerfcheren geesJel.
geesJei.
tiwingeren en Celooftheerf.heren
Zie UITENBOGAAR T, op verfcheidene
verCcheidene
plaatzen , in zijne fchriften.

TA
TAUTENBUltG,
UTENBUltG, een Jagthuis van dien n_1I1;11,
n_lIUl, weleer tocbe·
toehe,.
gelloemd naar den 12atllen
laatilen Utrechthoord hebbende aan, en genoemd
fchen llisfchop
BisCchop FREDRIK SCHENK VAN 1.'AtJTF,NBIJRG.
"TAtJTE,NBIJRG. Het ligt.
lLgt
in het Sticht van Utre.ht,
Utrecht, digt aan het Dorp St. lI(Jo4t'temMaartemdijk,
dijk , en is kenbaar aan een zeldzaam
zeldzaamen
en fiom
Ilompen
pen Toren.
Toren, die,
omtrent zo hoog als bet
het Huis, ter
zjjde van het~elvli
telf llmker zijde
het~el.,.
!talit.
fiaat.
TAUTENBVRG;
TAUTENBURG ; (FREDRIR:
(FR~DRlic SCHENIt
~CHENK VAN) zie
zie FREDRII<
FREDRIK: SCHENK
scrUNK
VAN TAUTENBURG, Dcd
Dct.!1 XVI. bI. 485.
TAXANDnIA, bij anderen ook TOX(JI'Idr/o
genaalIl:!i, een land.
TAXANDRIA,
Tox(mdrla gensalll!i,
fchap. 't welk in de aloude Gedenkfchriften, menigvuldige
maaien voorkoomt. Met dit
die alles is men
m'!n het,
het. aangaande deszelfs li.;ging, en Wilt
wat men heden teo
ten dage daar voor te hou.
den hebb.',
I/erfiaan 'er het
bello.', niet volkomen èeps.
ecl's. Zommigen
ZOIDmigen "eraann
hedendnag!ène
hedendnagiène Zeeland door. Doch anderen zijn van oordeel,
'[,X'HJdrifJ,
dat T
,x 'Ui drÎrJ, wt.!leer,
weleer, onder andere een goed deel van'
van de
Md;l'ry
wm 's Her·t(Jgenholch
van de Baronny 'IInn
Md;"ry \'an
HertogenhOlc;' en vall
van Brt!d~
Br/dll
belJa;;eo
Ih'eft, als mede
beila;;en Ih'ef"
me,Je 't geen nlen IhaI,s
that,s de B,
B· ti ~ant/èlze
~antli:~e
Kempen nlolelllC.
n\,lcme. Zij bouwen hUD
buo gevoeien
gevoelen op de naam en der
.
~~
plailt-
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(WILLEl\t) ent.
plaat zen , welke men vindt opgeteld, als eertijds daar in ge.
plaaezen,
ge~
ten dage, in de aangeweelegen hebbende, en die nog heden teil
zeDe
zene oorden, bekend zijn. Ook meenen zij een overblilfzel
overblijfzei
van dfn naam Taxandril1
Taxandria te vinden in dien van het Dorp
TesJender19,
TesJenderl9, bij Diest J aan den Diemer , gelegen.
TEELINK , (EWOUD) man van
VIll1 áanzîenlijken
áanzienlijken huizè, geböogeböo.
ren iu Zeeland, te Zierikzee. Eerst bekleedde hij aldaar de
Burgemeesterlijke waardigheid, en wierdt vervolgens tot den
aanzienlijken post van Ontvanger- Generaal van Zeeland beo
vorderd. Ondanks deeze hooge burgerlijke eerampten, welke
hij
bij met ijver waarnani,
waarliani , bezat hij eene overhe1lende
overhe11ende zucht teit
tót
de beoeffening van Godgeleerde Weetenfchappen. Verfcheiden
nukken, daar toe betrekkelijk, heeft hij gefchreeven,
fiukken,
gefchreeven. doch
onder verzierèe
verzierde naamen in 't licht gegeeven. Hij overleedt
in den Jaare 1629.

TEELINK
TEE
LINK , (WILLEM)
( WILLE M) broeder des firaks
!1:r~ks genoemden, door
zijnen Vader
Vad"f tot de bel)eff.~ning
bel)eff~ning der Godgeleerdheid gefchikt,
en in dezelve opgebragt, bekleedde zeden
zedt!rt het Leeraar.nnpt
Leeraawnpt
in de Hervormde Gemeente te MiMe/burg.
fJHMelburg. Van hem zien
ook verfcheiden Godgeleerde Schriften het licht. Hij overleedt in het zelfde jaar als zijn boven vermelde broeder.

TnRNS.
TEERNS. een Dorp. in het Friefche
Frierche K,.,artier
K',,;srtier Oostergo
Dos/ergo.• in
de Grietenij L{
IA euu:aaydertldel'i,
etlwf1f1"de1"t1def'i, Dier
niee verre, in 't ZuUoosren,
ZuUoosten,
Leellwf!r ie"
len gel<~gen.
gelegen. Het Dorp is klein, en brengt in
van Leel/wfn
de Grietenij
Griettmij Oegts zeven Stemmen uit. Tee~nj
Tee~nJ WIS
was de ge-.
ge-boorteplaats VJtl
VJl1 zekeren JOH,\NNI!S
)OHhNNRS GEltHARDUS
GERHARDUS TEKENTlUS
TEl<ENTIUS.•
welke daar
da~r van zijnen
ziint:n toenaam
wenaam ontleende. Hij was een man
mm
van zelrlz3Qme
t~~len.
zeldz:ulme geleerdheid, vooral in de Oo·terfche
Oo-terfche unien.
hoog~r ouderdom, dan dien van
vltn tweeëntWIntig
tweeëntwintig jaaren
Geen hooger
IÓSl, tot Hooghadt hij bereikt, tuen
tven hij,
hij. in den ,lQare
Jaare Ió5I,
Hoog.
leeraar in de Hebreeuwrche taal te Ftnneke,'
FI'Imeker wierde beroepen.
"fElLINTULIN-

hi
'hl

'ÏEILINGE~.
....
_ _ _ _ _ _ _ _ _TETLINGE:\!.
_
....... ....
_
- -.... (Nieuw) _ _ _ _ _ __ _ _
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_________
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TElLINGEN, (Ni
(Nieuw)
ruw) dus
du~ genaamd, in order[cheidihg
orderfcheidihg van
een ander
Gdligt van dien na3m,
at1d~r Gdrigt
naJm, waar van wij f1:raks
f1:rnlts zlJllen
zllllen
[preek,:n.
fpre~k.:n. fIec
Het o!Hle.mt
ontle~nt Z')IH:n
Z')llCn raam van het Gdh!~t
Gdbt~t der Heeren Vi\N
VAN TSILfl'
TSILf(' G1'.N,
G!'.N, die 'cr
'Cf (:e
,:e fiigtf'rs
fiigtf'fS en lar'g.:u
lar'g":l1 ,jld
tijd eigpnaars
eigf'naars
l'en
van .vaTen,
vJn
W3,{-n, (bch
dé.eh uit welker handen h!:'t,
h!:t, in den faare
Jnare J .<.:96.
>;:96.
door ver'J.:nd
ver'J.:nJ':l"erlrjaHin.
"crlIlaHintT ,, kW3m
kwam ar,n
a:li1 de Gra~ fl<lkheid:
Rtlkhehl; om:
tedc'o Ó! ?';j
ted<'11
'?,:j mcd:;!
nkd:o! deet
deel gehad hadden aau
aan d~
U~ zall1~nzwee'rir,g
zam~nzweerir;g
van GE'l:1~D
GEl{'\~D VAN VELZl:N
VELUN"r teF,en
regen den or:5elukkigen
or.gelukkigen Graaf
fLORIS D,,1lJ
TetUrgi'n, welk
wellr zij thans be~'
D:JlJ V. Her H,IIS
H'/ls te TetUrgen,
be-'
doelen, kgr in RhI7Iu'and,
RluJI1/and, ten Nourden
Noorden van LeidelI
Leideu,, nàhij
bet Dorp S 1,'lm1c:m,
j,'fet11c:m, o11def
gedeelte'
nee
onnef 't welk een voornaam gedeeltei
%n
O:iglÏn~c is gebeel
Win herzei'Je
hetzel ve bf'huort.
behuort. De tij,i d~r fligrin;;e
geheel onbeÈClio.
kC'ld. Het geen 'cr
\;r zich th,ms
th.ins n()g
nog vlln
val! ver:oont, is {legEs
flegEs een
(~eri:
ov"rb!iiflel
ov~rbliiflel van het oude
oud\! gêbou\v;
gtbou w; het
h\:!t bennat
befbat uit een'
feil!'
ronden zwaar<>n
Zwa~r:.'n Toren, van ollgemeen
011gemeel1 dikke IDuUfl'n,
trJUurt.'n, rond.
om van
VaLt een wilde Vijver
VIjver omgee'l<,n.
omgcevt'll. Zmts
Zn;ts de verl,eurJververl,eurdverkiaarÎilg nu
tJuis, !lL
n,!e ht!t
V,1n '.ltn
]claari"g
nn dit fJuis.
JL ll,le
hèt ter
tef woonpla\1tze
woonpla\l:ze V<in
'~tn
Luitenant- HO\Hvestcr
Gra~fllkhejd
Va:) el.
LuitenalltHOI!lvestcr der Gradl
ikheid van HllllanJ.
HüllallJ. Va:l
ders is bekend, dat de rampCpoedige
ramp!'poedige JAKdBA
J.\K<lBA VAN BE.Y.l!REN.
BEYl!REN 1
OOt!
lI1!a dat Zij,
z:j, van dl!!l
d\!11 h'JIJ/;dl
hoc);;l:n rang van Graal'jlirlf',
GrarJl'ÏhI1I', tot
Wt den'
on!;tl!jk
lloutvcl/{'/ tn
ongtlljk ml'/der
ml',dcr aanzi<::l,lij':en
aanzi~:;:ij';en van lloutveltl'l
en van Hûllan<f
Hûtland
W2S
W3S ver!lede,;],
veTllcded, in de laarstgeml:Lle
laatstgemdJe ho"Janisneid,
ho",lani 5 t1eid. in me
rlit Slot
h3ur
h~are dd~en
gtt!lrdigd. op'
haar verblijf gen(luden
gei10uden en 'er h::are
r!d~en hren gtëUèdigd,
den 3chtil..:tl
acÎ1rÜ"n CB.,bcr
C.ft.>ber des .1,,1(5
f"i1fS 1436. Ais over,-lij'z,e
overr'lij'ze S
s 'laG
vad
cidl OU,'\!lJ
cldl
Olh'i!ll tijd,
t;jd, vertoón[
verW()!J[ ml:!l
~~n 'er I;og
I:Og heden dl!
d;;: aflJcc!dzeir
aflJeddzeir
van VmuV.'e
Vrouwe JilIWBÁ
JillWUJI' en van hdalCII
hûalen Ii{"ven
iirven en aee:r ghem:ntI".1
ti"'1 I! '.el
'_el 1111
/ie FHANK
FHilNK V<\N
V... N B0RS,r:LEN.
B0RS~CLEN. ntvens
nevens eenen Slod
Slot!! v:\I'
vali
Eik!',
hOdt; als me"je
za genaamde
Jakob(;'s !{'lnneljes"
KuiltJe/jes.
Eikel hOelt;
me.Je de Z'J
g"naamdc :takolw's
Van wdke wij, in een afzmláer!ijk
afzonóerlijk Artikel,
Attikel, gl-rproken
gçÎproken heb·
heuben.
bello TegenwooT,'ir,
Tegenwoor,iÎg dient het Slot lOt
tot eene gevangenis vooi
voo{
de zulken , die de We~ten
We~ren van het JGgtgere~t
J:.\gtgere~t getchonden
gctchonden ed
en
O'.'ertreeJen
üvertf;;e.1en hebhen.
hebben. Want de Luitenant
Luit.:nant - Huutvester. wclli.owelkti
houde, heeft Llj,:e
in d:;p~cu
d:;"~en oord zijn verblijf houdt,
zlj.:e 'l\7oo"il\~
wO(l"ill~ itl
een Uuis, naast het Stut,
51 .. [, van
vau veel Iaat~r
laat~r herkumO:e,
herkumtle. volte'u
vol/;:erli
Jer nnastVoorgaande
zommigen rn het begin der
naaSlVO()r~aalld!è Eeuwe; hoewel
andf'ren meelJC'n,
andf'rt'!J
meenen, dat het,
bet, reeds vroegt:r
vroeger g, nUit
nlge zJÏI'èi:',
zltrè"" in
,kn l'are 1Ól5
lÓlS vemieuwd is. Zo het uude
oude als h:t
b:t 1;!LUWe
!;!luv,-e ge.'
ge'~
!h'n
Ó,)UW
h0llW leet
legt in een aalJj;;cnaamen
aalJt;enllumen oord. omrir,gli
omi'Îr:gJ vlin
van fraai
fr~ai ~lll}~
a!\n~
XXVHl.
Rrrrrrr
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XX VHl. DEEL,
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gelegde Tuinen, Boomgaarden, Singels, Vijvers en Beplantingen, te zamen
Zamen eene uirgellrektheid
uirge11rektheid van vierëntwintig MorbeOaande. Een Weg, van dit Huis over den
gens gronds be{]aande.
V3P Voo,-hout
V{)orhout en
Leidfchen Trekvaart, door de Ambagten val'
Noordwijkerhout, tot aan de Noordzee loopende , draagt den
naam van 's Grallvendam: om reden, zegt men, dat wanneer
de Graaven van Holland, geduurende hun verblijf op dit
Slot, een Zeeluchtje wilden fcheppen, zij langs deezen weg,
zich na het Strand begaven. Onder de Voorregten , aan het
verknogt. behoort, behalven den vrijdom
Huis te Tellingen
Teilingen verknogt,
Van
van des Gemeene Lands Middelen en Exciinzen, de uitl1uiuÎr{]uitende vrije Jagt in eene
eelle uitgeflrektheid van vijftienhonderd
Morgens.
TElLINGEN, (Oud) ook wel Lolrhnrst
Lolrnor!t genaamd, zints het ~
in den Jaare I 5'r, uit het Gellagt van POELGEEST , en met
/lDldAIlN VAN
naame door het kinderloos overliiden
overlijden van Heere ADldAIlN
l'OELGEEST, gekoomen is op den Zopn van zijne Zusters
GERARj} VAN LOKIlORST.
dogter , Heere GERARD
Van dien tijd tot
heden toe, is het Huis, bij erfregc of door verkoop, in verbeden
fcheiden Geflagten
VoortS draagt het Gel1:igt,
Gefiigt, in
Gellagten gekoomen. Voom
deszelfs uitwendige gedaante, nog de kenmerken van eerbeplantingen'
waardige oudheid, en wordt van welaangeleide beplantingen
omringd.
TElLINGEN,
TElLINGEN. (GeJlagt van) van ouds zeer beroemd en
magtig in den Lande, doch, bij mangel aan de vereischte
aantekeningen, in den aaneengefchakelden volgreeks niet genoeg
bekend. Van eenen en anderen, volgens de tijdorde , in welbeleend.
ke zij geleefd hebben, zullen wij het weinige, dat wij 'er
eerfte , welken wij
wij.~
van aangetekend vinden, mededeelen. De eerfre
Gefchiedenisfen, aamrelf:!n.
in 's Lands Gefchiedenisfen.
aantreJr:!n, was WILLEM VAN TEl·
LINGEN.
Hij leefde onder de regeeringen van Graave DIRK
DEN VII en van des
deszelfs
/IDA. Nevens verfcheiden
zelfs dogter ADA.
andere Edelen, tekende en bezegelde hij, in
Îtl 't begin van
de maand November des Jaars 12°3, een Verdrag, waarbij
BRAde eerstgenoemde, ten behoeve van Hertog HEN RIK vVAN
JIN DRABANT, een zeker, en wel het oudfre
oudfte gedeelte van Holland
Holland.p
.!SANT,
voor

TElLINGEN. (Cefll1gt
..,an)
(Cef!t1gt van)
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Voor een Leen van Brahant
Brabant erkende. Naderhand vinden wij
zijnen naam vermeld, onder die van 's Lands Edelen en
Dienstmannen , wèlke
welke het huwelijk
huwelij k van Graavinne ADA, dogDlkK DEN VLI,
VlI, met Graave LODEWYK VAN LOON, inter van DIRK
dien niet aani;eraaden,
aangenladen , althans aan hetzelve hunne toellemminB
gegeeven hadden;
badden ; hoewel wiJ tevens vinden aangetekend, dat
Heer W!LLEM,
WILLEM, in 't eerst, toen dit huwelijk geopperd wierdtf
wierdt_
de zijde der Edelen hadt gehouden, welke hetzelve, als llrijdig met 's Lands, a.chans
althans met hunne eigen bijzondere belangen, afkeurder.,
afkeurder•• - JAN VAN TElLINGEN
TEIL1NGEN moet bij Graave
Graav!!
ln't
FLORIS DEN V in geene kleine gumt
gUIl~t gellaan
gel1:aan hebben. In
't
einde des Jaars 1255 verzeide hij, nevens verfcheiden andere
Hollandfche en Zeeuwfche Edelen, den Graaf na Frankrijk;
HolIand[che
en drukte; in de maand jaml:.Jrij
januarij ,des vulgenden
volgenden jaars, zijn
Zegel op het Verbond, lUsfchen
tusfchen PHILIPS DEN IV, Koning van
Frankrijk, en den gemelden Graaf geflooten.
gefluocen. - Van eene an
an"..
dere gezilltheid
Hij was eell
eel1
gezimheid was WIttEM
WILLEM VAN TElLINGEN.
der zamenverbondene Edelen, tegen
regen den llraks
l1:raks genoemd"n
genoemdèll
Graaf FLORIS, en bij het ombrengen diens ongelukkigen, op
de hoogte van Muidenberg , tegenwoordig. Nevens het hoofd
der vloekverwanten
GER,-\RD VAN V.ELZEN,
VELZEN , zogt hij.
vloekverwamen , Heere GERARD
zeden, eene fchuilplaats op het Slot Kyoonenburg;
Kroonenburg ; doch
wierdt. naa dat hetzelve, door den Graaf 'II/1n
"an Kleef, was
bemagcigd, na het Slot Kervenheitn,
Ket'venheitn, in Kleefsland , gevoerd;
Op het Artikel Teilingen (Nieuw) hebben wij reeds aangemerkt, dat de goederen van Heere WILLEM, zeden, ten
voordeeie der Graaflijkheid, zijn verbeurd verklaard. Nogthans [chijnt
[chijm dit Genagt
GeOagt niet op eenmaal tot zo verre deszelfl
deszelfa
aanzien te hebben verlooren, dat het buiten allen bewind en
dienst gezet wierdr. Zeker, immers, is het, dat SIMON en
ell
DIRK VAN TRILINGJ::N,
TRILINGE.N, volgens zommigen, Zoonen des boven
gemelden, in den Jaare 1345, Graaf WILLEM DEN IV, op
des
zelfs togt na Friesland.
clcszelfs
Friesland, verzelden , en in den bloedigen
veldllag bij Stavoren hun einde vonden. V
VAN
ilN LEEUWRN i,~
van meening, dat de naazaaten dien
dienss grtllagcs, naderhand, in
't
'e gevolg van MARGARETA, Weduwe van Graave WILLEM DE~
DEN
Vi, zich na Henegouwen begeeven, en het lledeken !lIleQ:te1I0J
110] tot hunne woonplaats verkoozen hebben, alwaar DIDE-
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JUK VAN TElLINGEN,
TE:LINGRN, in den Jaare 1493, overleedt.
ovcrleedt. Volgen5
Vo!gen~
lUK
den OudheidkundIge zou dendCs
LtTK\S VAN
den zelf
zelfden
den~t['s ZOlm,
Zoon, LUK,\S
TElLINGEN genaamd. in 11,,110'11)
gck"er<Î, en ,ka
li"l!ar,d zijn te rug,
rug gckrerd,
l~d'l
poSt van Rekellmeester
pOSt
RekeIJmeester aldaar bekle~d
hekle~d hr9Jen
hC'bJen;; wordcD,le,
wordenne •
kort daar naa, i'evulgd van AL'GUSTYN
A L'GUSTYN VAN TdVl\Gè_N,
TdVNG'_N, Zûon
Ho zijnen bro~dl:r FLORIS, die (Ie S ad Li/Jmaar tot zijlle
woonpiaRtZe I.am.
llam. D'l laatf1e
eefllgcn J"t:ll'jn,
WlJonpialltze
laad1:/:! heeft
beeîtel:!filgen
t\:~pjn, ir.di,'n
inöi"11 het

waarhetJ zij, dat voor
vuor een d"r
m',lèt g:;\lOUge11Oll-'
di:f afllalllmclingen
atllamlllclingen m',let
waarheId
Fi.tlRIS VMj
VMI 'I'1 E.l!.ll'lGE;\i,
":ie, in
den worden, Burgemeestet
Burgemeesret Fl.llRIS
lcl!.ll'lGi::N, .::ie,
den Jaare 1573,
15ï3, de inneeming van 's Prin!èn
Prinfen bezetting bevorderde, met eelle edele lierhdd, waar duur
dowr hij der bw'geren
ol1verzaagdheid wekte.
meed en ollverzaagdheid

'''ij

TElLINGEN. (( K"R'.EUS
K;lR1\ELlS FfIRISZ)O:,\/
FTfRlSZ-}ON VAN) Wij hebben ge~
gceu
befi.:heirl,
v:.n h-!t
vcrm~ldc alouGc
aloude Gebefclll.'!id, of dl:cZIi!
dt:!cZI.! v;.n
h-.!t boven vermelde
fiagt
een affiammfliilg
affhmmdillg g;:,wecst
g~wecst z:j.
flagt ecn
zij. 't Zij hier mede zo 't
wil, vast gaat het,
raage.lagtenis ia
het. dat \ Sl.lns naam en raageJagtenis
dankt>aare erkem"nis
erkelHLlJis verdient bt:!wlwrd
bewaard te w'Jrè:.!lJ,
w()fè~!J, o,n
om zijne
dankbaare
zorgelijke tijden, tcr
ter vel
krijg:nge van vrijven igtingen, in zorgclijke
vei kriknge
heid, zo in het godsdlt!L1bge
godsdlcLfuge als in den burgerilaat.
burgerllaat.

va!'t
vn~t

TElSTERBA1'vT, een aloud GrlaffchllP. in 's; ands Gd,;hfeden;sCen
dl~szdfs u;'gdhl.kmtid
u;,gdhLkmeid en
denii;Cen zeer vermaard.
verm;l2rd. Omtrent
Om,rent deszdfs
nkt volkomen eens. Mannen van naam
llaam en
grenzen is men 'e nLt
<lat, van Olds.
ouds, tot dat Graaflèhap
kunde zijn van gevoelen ~ dat,
Graaffchap
.'Ha"II, de Ilaal
heeft behoord, het geheele bvd,
l:lIld. tusièhe:l
tusièhei1 de .Haas.
rt~:Jc1J
en den Rhijn gelegen, gerekend
g\ rekend van Nt,
NI, Ulo'lIJ/'tCII
uwmef'cil af tot aan
11 'oudl ichem. Td,tel bant zal dus bl'grcepen hcl,:-'cn
hcl,:-'en de BeBe.
Zielcl wam
lar.à vau
van llellstuwe, de Rom11le/erBommeler. en de Ttclcl
....'fw, t, het laLd
lI"'fls~
geli, ,drkel,
Bu; en, Kuilenb':rg,
liel
deli.
Arke!, A/teMA,
Altcna. Batenblirp;,
Batenburg , BUI
Kuilel1b-:l'g. Tiet
en Pï(lnerl.
Fitl11ell. De Stad Tiel was 'léf
'''f de Hoofdiïad
Hoofdi,ad vun.
van. On·
Onde Provit:cicn
Geidèr/(Jrd. lJoll.'Jild
Utteetl!, is.
is, derder de
ProvÏl:cien Ge!c/!!I'/(JI'd,
Holland en Uttee:tt,
bal 'Jen , deszelis
lteeds VlUeg
hal'/en,
deszeli's aloud grondgebied verdedd. Reeds
VI veg
is dit Gra!lffchap hekend geweest. Het was eertiJds een Leen
Vlln UUf/d/.
Unedt, en blt~ef
t<;t lil
van het Sticht van
bleef het tut
m den Jaare
742,~ wanneer het
bet aan de Hertogen van [{Jeef
Kleef kwam.
'142
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VAN LEEUWEN BatrJv;"]
B4tavi'J;;

GCT1111J11i.e
N~tit. Ger111i1ni;fl

1\J.
ALTJNG,
111. ALTIl'iG,

Inf,,; U11Ïs~
1/1fl111
(IJ is~
Tt.::t.

TEKKOOP, TEMPEL.
TEMPEr.. (CDm)
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TEKKOOP, eene.
TE!{KOOP,
eene, A'nbagtsheerlij!rheid,
A'1lbngtsheerlijkheiJ, hoewel (,.t
t,,! het nal_
nnijuwfcllap
juwfcuap van de Luosdflchlen
L,'usdflehten en ""1i:ndn,
/rii/ndn" en
er. dus ti):
tu: f-\'I[H<lIlandsch groltdgebied
grol1dgebied beh'luren,le,
beh'loren·je, IJlag,
nJ3g, egter, gereken'l
~ereken'l worden, Of' S;lchtfè~{'n
Sucht{è~f.'n budem
bodem te ie,)(t'fJ,
ie,~!\"'fJ, nis
nIs wordtnde
wordt ude van denrOD001l1 ingefllJoten.
ingeÜvotell. W~~r[cbijl1ll.k
W~ar[chiji1ll.k !U,'et
lU,let di' oor ·aak
zelven rOD0u!11
deczer o:;Jerh;)orightld
o:cderh,")origh\:Jd in aloude,
alouLie, thans o!,htkt:pde
ol,btkL'l'de fchlkkin\{pn
fchlkkin\f"11
of t"fv:'rdeelilJgen,
j]aat, in zijne
t'''t\'<'rdeeliugen, gèzogt
gczogt wûrd('n.
w0rd"n. 1'(
Tr Hoop he
hdlaat,
uitgefl:r--:kthefd,
wim vierhonderd
1të'l<aCÎlt _~~ l\t)fgeIJS
vierhondt.:rd ac
aC 1iltë'"uclit
l\t)rgellS grond$.
gronds.
uitgeftr-:ktheid. rdlU
Elj
j.>!)gne opneeming
lU,IJ 't:r eenenJ.;:nig
Blj de j'llJgne
opneemillg tdJe
tc;lJe mdJ
eenendenig Huizen.
Men heeft 'er geene
geelle I\.erk.
TEMPEL, (Den) eene Heerlijkheid, in het
bet gedeelte van
Zuidho:Jand,
i,] de nabuurfc'lap
nabuurfc'13o va" het
Zuidho:land, D~'),'nd
D~)"rtd genaamd, ill
RiJdermaatjg~ Hofi1:ad,
B~: kei. Eertijds was het eene RiJdermaatige
Dorp B~:
en is nog henen
heden met IlotJg,
Boug, Midddbaar en Laag Reglsgebied
Regtsgebied
voorzien. Tegenwoordig is de Hul
HtJl1l:acl
i1:ad meestal vervallen, en
zijn de LaLd<!n,
La1.d<::n, daar aan behoorer,de, verveelJd:
verveend: doch nader.
naderzjjn
hand wed~rom,
wedèrom, duor
door droOl'm2~k'ng,
droorm2~k·ng, in goed en vrugibaal.'
vruglbaar
land veranderd. Langen tij.!
tij:! was deeze Heerlijkheid de dgendgelldom, eer6t
eer&t van de Voo,
VOOIl>!al
1.%1 en
t'll der Huisvrouwe • en
eD naJcrnaJer_
V:t1\ 's Lands
hand van de kinderen VSfl'.
L:mns beroç-md~n
beroei.T}d~n Ad wkaat
wkaar J()'
JO.
RAN VAN OLDEND\RNEVELD.
HAN
OLDEND\RNl'.VELD.
Uit het
h,t Gel1.:gt
G(:fÎlgt l.kr
J,.;r Heeren VAN
KRALINGF.N ging zij
ZIj over in cl'lt
d~t van lYk,rouwe
Me: ,rauwe VAN OLDENOl.DEN_
BARNE;ELD,
BARNE :ELD, l\JARIA
~URIA V,\N UTlHCHT,
UTRTCHT, in den
deu perlvon
p':r1uon van Mr.
JAN JAIWllSlOON
JAKOBSlOON VAN UTRECHT, in den
dtm Jallre
Jaare 15
IS 2
Een der
naakoomdirgcl1, JAN ROO VAN LTRECHT,
naakoomdirgcn,
tiTRECHT, hadc
ha,lc eellen
eencn br-otuer.
bwtder ~
zijnde den Vad"r
Vad..:r der Huisvr0uwe
Huisvf0uwe van dcn
den Ad :oklat.
:okaat. Ten
behoeve van haaren minderjaarigen Zoone, J nb.heere
n1.hcere REINIER
VAN OLDfKBAll.~EVd.D,
OLDfNBAIl.~,EV1;!.D, deejt
deeJt haar Oom affrand van de Heerlijkheid; van welke de Advokaat, zedert,
zed~rt, doch n~gts in naam
lijkbeid;
van zijacll
Zij;lCll or.mondigen loone, den titel voerde. In eigen
eigel1
per foon , bij zijne mcerdenaarigheid.
per[oon,
meerdeflaarigheid, deedt Heer REINlltR
REINIER den
Eed, op den drieëntwimigHcn
Jaars J(
drleëntwimigllcn December des .laars
I( 08,
08. 111
den Jaart::
J~:lr<:: 16.13,
I6j3, wierdt
wierde zijne dogter
dogter,, JOl1kvrouwe
JOllkvruuwe Ft<.'r;çolsE
F",'l'\ÇOISE
VAN OLDEN!3:1Rl':EVELD,
met de Heerlijli;,eld
Heerlijk;J~Jd verlijd.
OLDENB!,RNE VELD, m:c
Door
lfer:'oop
eH hl1W::lijksverbintcnisien
ver~oop ell
huwdijksierhintenistèn is zij,
zjj, zeden, metnigmaa.
11l0,
verwi~[..!ld.
t:n, V.:in eigenaar verwhfûd.
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TEN HAGE, TENJERS.
TENIERS. (DAVID)

TEN HAGE,
HAGE.

een Klooster, in de Meierij
Mt'ierij van 's Hertog en -

lJosch,
posch, Oostwaarts niet verre van
vall de Stdd Eindhoven,
Eindhoven. onder
lJToenJeI, aan den Dommel gelegen.
lJ/ou{et,
~elegen.
Het gebouw, 't welk

wier,j[, is ruim en groot, liggende
in den Jaare 1420 geftigt
gefiigt wier,j[.
op eeot!
eent: hoogt\! , na welke men, langs verfcheiden trappen,
op~limt, en rondom in Tuinen en breede Graften bdlootcn.
ln
Jn den
Jeo Jaare 156r
ls6r trof het géwijct
gtwijct ge1ltgt
gelltgt een deerlijke
deerll]ke r;.mp;
r;.mp.
een zwaare brand leide Kerk en Toren in de as[che. Het
eirenlijk
eii:enlijk l(Joostergebouw
Kloostergebouw bleef, egter,
eg ter ,meest
meest onberchadigd.
ZiLts het Jsar
Jaar 1638 zijn de Kloosterlingen, zijnde R>guliere
Ku',unmken, v,n hi\!r
hi;:r vertrokken na Weel ts, a!waar
Ka·.unmken.
a:waar zij een
Kl.loster
hadd~n. Tegenwoordig dient het aloude Ge.
Klooster ge1ligt
gefiigt hadden.
r.:
f.: ,c'
ter w00nplaatze
w00npla:ltze van den Rentmeester, tot den ontvangst
t:" tef
der c:pL
Gt'l.. '1lt1en
'Ilfh:n van de Domeinen en Geestelijke Goederen van
wegen den Heere van Ein4hoven.
Eindhoven.
'IENIEas,
TENlEas, (DAVID) de Ouie,
Ou1e, in onderfcheiding
ollder[cheiding van zijnen
fpreel,en,, wierdt gebooZoone, van welken wij frraks zullen [preekeIl
Jetl
ren tI!
te Antwerpen, in èen
den Jaare 1582. Van zijne ongem~ene
bevoeg.-!heid tot de Schilderkunst, kan,
bevoeg.!heid
k31'1, onder andere, ten
bewijze dier.en,
diel~en, dat de vermaarde llUBI'NS
RUBFNS hem verwaardigde,
Tel'
om hem onder 't getal zijner Leerlingen aan te neemen. Ter
verdere voortzettinge
voortzetllnge der o'1gemeene
o'lgemeene vorderingen, welke hij,
hij.
onder zo dO(lrluchLig~n
doorluchiÎg~tJ Leem:e;:w:r,
Lcerll'e~w~r, m 11k
11kte,
tI', wierdt hij te
lla I<ome.
I{ome. Tipn
TiE'n ianren
iaaren vertoefde
verroefde
raade, eene
eelle reize te doen lIa
hIj in der ze Stad en in andere oorden van (talie.
hij
{talie. ADAM VAN
l'I\.ANKFOIlT,
l'l\.ANKFOHT, bijgel1zamd
bijgt'11zamd RLmAJMER,
RL'iHAIMER, was 'lier
lJler zijn Voorna2m.
voornaamfie Leermeester. De tekenpen wist hij zeer keurlijk te behandelt'n.
handel';>ll. Zijne [childert1:ukken
[chllder(tukken in het miniatuur beh~alden
beh3alden
ee"e algemeelJe
'[ bijzonder bezat hij de
te"e
algemeene goe,)l:eurmg.
goe,1::eufll1g. In 't
kunst, om dt~ Ol!t;ir;t:den
Ol ii~ir;t!den zo kunaig
bootzen , dat
kUlJnig naa te bourzen,
JUi[chen
~ui[chen ceeze
oeeze en dt>
d~ Copilen
CopÎ1en nUllwlijks
naaawlijks eenig onaerfchdd
onoer[chdd
}tonde
wonlE'IJ. De Gaanderij van den AardShertog
Aardshertog
ltonde b(![peurd
bcfpeurd woruf'I).
~ROPOLDUS
~EOPOLDUS wierdt onder zijn opzigt voltooid. Hij heefc
heeft eenen
;r;ee;
ouderdom bereikt,
~ee. hoogen Quderdom
bereikt.

Zie HOUBRAKEN
HOU BRAKEN , en
feintres.
I'eintres.

DE PlLE.,

Pie de
Vie

TE-

TENlERS
TENIERS , (DAVID) TERBAND, enz.
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TENIER6, (DAVID)
jonge, insgelijks
ivsgelijks te Anlflerpen
1'ENlERS,
(fiAVJD) de Jonge,
Anl1lerpen ge.
ge·
booren.• in den faare
Taare 16ro,
1610, za~
zag- zijnen
ZIjnen Vader de kunst zo
'hooren
volkomen af, dat hil,
hi" 't geen aan de fchilderl1:ukken
Cchilderllukken van deezen
deezell
ontbrak, in zijr!e
zijrJe tafereelen naar de kunst voltooide. Weinigen zijner kunstbroederen
kunsthroederen deelden in eene ruimer maate
malle in de
gunst der GlOoten. Zo zeer WoS
was PIllLIPS
PIlILIPS van Spanje op zijne
penceeJkunst verlekkerd, dat dezelve, aan zijn Hof, cene
lange Gaanderij deedt maaken, om met fiukken
nukken van zijn
mankzeI
maakzei behangen te worden. Om hem een blijk van hoogag
agtinge
tin ge en genegenheid te geeven, begiftigde hem Koningin
Kuningin
CHRISl'INIl
CHRJSTINII van Zweeden, met een gouden lVlectailje,
iVledailje, Waar
waar op
11:ondt uitgedrukt.,
uitgedrukt? hangende aan een
~en Keten van
haare beeltenis frondt
het zelfde metaal. B.:halven
B"halven andere gunstbetooningen, fchonk
Cchonk
hem
bern Aardshertog LEOi'OLD
LEOPOLD de waardigheid van Edelman
E-óelman zijner
Bedkamer. Don JAN V.-\N
V.-\N OOSTEN1lYK
OOSTI!:NItYK hieldt onzen KunstfchilKunstCchilder insgelijks in grome
groote waarde.

Zie

HOl1BRAK!N,
HOt'MAKEN,

en

DE
Di. PILES,
PlLES,

Vie der
de:

Peinlres.
Pein/res.

TERBAND , het laat(le
laatfie in rang, onder de vier Dorpen dader
Friefche Grietenije .lEngwit'den,
Frie[che
/Engwirden , in het Kwartier der Zeven'lPtJudet1.
woudetI. Volgens eenigen, zou de eigenlijke benaaming Katharinll-bflnd
thar;na·
band ziin. Netter en fraaier zijn Kerk en Toren
van dit Dorp.
Dorp, dan men, veelal, in deezen oord ontmoet.
Onder andere pronkt het gewijd gelligt
gefrigt met een Orgel. Terband legt niet
uiet verre van het fraaie en welvaarende
welvaar ende Dorp
lleerenveen,
Ileerenveen, en bevat dertig
denig llemdraagende Huizen.

TER
TER

(lOUDE;
GOUDE;

zie

GOUDA.

TER HEIDEN, een Dorp, in #3e
pe Baronnie van Breda, omtrent anderhalf uur gakns
gallns teD
ten Noorden van de Stad van dien
dielll
Ilaam,
naam, van merkelijk aanzien en uitgefrrektheid,
uitge11:rektheid, als wordende
bewoond van een groot aantal Hervormden en Roomseh.
gezinden. De eerstgenoemden hebben 'er eene Kw:k,
KilI'k, die
door eenen eigen
ei,gen Leeraar
Leel'aar wordt bediend, en de lIlderen
anderen insilJsR r rr
rrrrr
...
gerrr +
l:e-

ImInEN, TER HOFSTEDE,
IIOF)TEDE, TER HOR:-'E.
nOR~'E.
1~e4
e-4- '[ER HEInEN,
geliJks
afzord~rlIjk Kerkgebouw. In de ja~rJijiifcne
janlij:;fcne V::ro
Va~
ge1iJks e~n lIfZo!;derlljk
~cht(JÛlJll.:!rd ":J
cu Dt'gt'npondingen draagr
drsagr het Dorp ól'ieduizelJd
driedu.ze"d ~(:hrhÛlJu~rtl
nfgt'n~
lig;
(l:uivcr
cr. acht pcrn,rtitlT.
ml~cveer
tig GUj,:ens
Guj.:ens één fini
ver er,
pcrnTt;tJJ. l\ju
Nu m1it'veer
vljf(lg jaaren gelceden,
leld~ men 'er
'cr I'UlI1l
nam zestlt!nnJlldcld
Zt2StlCflilJlldcld iiJvijf[lg
gekeden , teld~
iuWOIJlJc:rs van
van beldi.rkl gel1agt, zo jungen
OUJCI1.
jongen als OUJcll.

TER
HElDEN, een ander Dorp van dien naam, in het geTER HElDEN,
peelte va!!
van Zuidnolland, D dl.mel
bep~aldell]k
peeJte
jl.md geheeten, meer bep~aldellik
jn de Hooge fit:erlijkheid
Heerlijkheid van Illolljler.
Hamjc ligt aan
in
MOIi/ier. Het l'lamjc
aall
bet (hand
de NoordzeE', en beGaat
het
(l:rand van èe
be([aat uit flegts een klein
gt:tal geringe WQllI1JO;;en,
WQ,)llJo;;en, welke,
we,ke, dikmaals, van het geweld
aarfpoelel'de golven veel te lliaen
hebaen. Het Kerkje,
der aal'fpoelcl'de
Iqü';lJ heboel1.
dt:rdr, 't welk
wetk telkens diedat 'er thans Haat, is reeds het dtrde,
per landwaarts, in het tijd verloop van hon,,;:rd
j~aren, wierdt
honÇ;~rd i~aren,
ge ,ligt. Duor
D'Jor het affpue!en
ge·ligt.
affpût'len der Zeeduincn,
Zeedllinen. liggen de twee
voorgaande onder de golven
gol ven begr::aven.
begr::avcn.

TER HOFSTEDE, een ldeine
Buurt, die flegts
(legts uit zeer wei.
kleine Buur.,
beftaat, in Maats r:atJ1'idn
F:atJ.l'ldc'l en, in het I'.IIC
1'1 t}C
nige Huizen befiaat,
y,m Sluis.
Sluis, op het Eiland
/{adzl71'd, LUslènen
OvervmH~
j',zn
Eil:md [(adz,;I'd,
wsfchen cic
de OVt;rva.Ht
gcm,a1l1di! Rctrenc!;emcrit
l(ctrenc!;e1llcnt gelevan daar na Sluis en het zo gl:m;amd~

gen.

TER BORNE,
HORNE, in rnllg
rang het vierde Dorp der Frie[che
Friefche Griet\!.
GrietçTER
~ije Uth'gfradce!,
Uti~'[,f1'(ldcel, in het Kwa,,;er
Kw~,,;er I:Cl·'C1jWIJU,,~fj.
/eVCllWl!t4[,~t..
Volg~lls
pije
Volg<::ns
~ommig(,t1
tie dtn
cl.:n paam ûntle~!llen
ontlemien van zijne lig~ommig(;tl zou ter Ho, ne
gi:.g
In eenen boek
hoek (ler
der Griètfnijt':
GriclenijL': wam
want lIorn betekent, iJ
hl
gi:,g in
~e 9ude lalldt=alê.
lalldt=ale, een lluek. De 1<.:~rk, die een ftompcn
fiompcn
Toren heeft, WilS,
e(:;rtijL~', aan
LAUfiU,T!lJS gewii1i.
w~s, etrtij":$,
alm .ien
den H.
tJ. LAUfiU,TlUS
gewiid.
T ~I'
cl' blhk,~ däat
daar van rbgr
r1H!t men, vO(jr'nnul~,
vo()r'nr.ul~, in een der Kerk~
Kerk..,
~!al.en.
~Jazen. het volgende kreupt.:!rijm
kreupdrijm to leel.en:
lee zen :

n Sr. LIlurens is de Patroon van onze Kerke,
" Daarom llaat
~ljj fc1lOon
p~rke."
..
llalit ~1jj
fc1100n in 't midut:lile parke~"

De Huize'l
Huizeil zijn niet zeer geregeld gebouw, hoewel ze ees
een
.liet
'lift or,a~rm"rkchjk
oLa~rm~rkehjk getal bedraa'5en.
becnagen. Behalven de Hervorm~ç~ ~
Q~~

on.moet men
ontmoet

'e~ ook :poopsgezind~
poopsgezindç Christenen.

Voor
lenige

TER IDZERD, TER KAPLE.
---•. -
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,t'E'nige j:mlln
jaar!!n was 'er de Sch\:'cpsbouw
SchC'cpsbouw in tUineIi;ken
,e('nige
rnmeÏ!;ken hloei.
Veele in,:czeetenen
in,!czeetenen hebben 'er hUil bellaan
beflaan val!
bmnenlandvat} de olllnenlandVlete
iche VIs[chcrij,
nabLlurige viscltf'jke
viSCIlf'jke wateren,
{che
Vlslcherij, waar toe de nabuurige
ge!la~l;nde fJon,fler
fJorliflçr Pur/en, eene VUl:gzuame
voegzaame gevooral de zo get1a~"nde
legenheid ver[ch,
verfeh, ffëll. Voorts brell~t
brel1~t Ter Hnne, in de aangekgenheden der Grie<enije,
gckgenhedell
Grietenije, twintig Stewmen uit.
in rang het twintlglle en laatfle
laatlle Dorp, in
Stellingll('f f-IPcsteinlJe,
St('!!ingl>N
f- H'csteinrie, in het
K WlIf jer Zeve1llj!oude".
Zet·enwoude". NIet onbevallig
onbeva!lî.~ is het aar.z[en
lllll:zien van
KWllrjer
dit Dorp, als lhande de Huizen, m,'estal, ten Zu:den
Zu:dcn langs
eeuen
geboomte beplant. De Ker':.
Ker':, even.
eenen Binnenweg, met geboumte
g,~enen Toren heeft, !laat
fbat aan den
dEn Nuor~kant;
Nvor~\kant; newel, die g\~enen
ven~ eenige weinige Huizen, die eisenlijk
ei;iel1!ijk tot het Buurtje de
Bu!t
Bult behoollCl1,
behoollCll, naar zijne
zjjne hooge en bu1:agtige
bl.l 1:agtige lig,;ing
Ii bf,;ing dus
g~noemd.
overou'Je lijden
tijden lag, in het i\u,)rdoosten
i\o.lrdoosten van
g~no~md. In overoU'Je
~it
ilerke Stins of Slot, bewool'd wordende door
~i[ Dorp, eene !lerke
een Ge
Gd1.1"t,
Q,I"t, '[
't welk, l'Jeem
I'Jeent men, van (kn
d.:n nagm
n:nm ,leg
('e~ Dorps
dii'll
van IflZUWA
Ir'ZhR DA ontleend heeft. Op der:
der. ;;ro'ld
VJll het oud
ond
dj,'l1 '-'an
grond vzu
Kaft.: cl !laat
[/aat thans een H
Hllis,
heJent!:tagfc:lcn llnaak,
KalL:cl
liis, in den hedencaa;;!'c:lell
unaHk,
duor
vermogend Gdlagt van burgerlijkcn
door een vermQgend
burgerliiken rang getimmerd. Men telt, in dit Dorp, dertig lh:mdraagcnJe Hui~
zen.

TER

IDZERn,
IDZER]) ,

Fries/mld,
GrieH~nij
Friesland, in de Grietenij

een Friesen Dorp,
norp, onder het Kwartier Zevenin de Grietenij Utingerod,'P/,
a::mzien,
Utingeradt'P/, van geling a:mzien,
als b, ilaande
!taande uit flf!gts
flegts eenige
et'llige weinige Huizen, rondom de
Ker\,
:Jren heeft, hief en daar verilrooid. Ook
Kcr\, , welke gl.'é·'l T :lfen
een,ds een aanzi\!nlijke
aanzit!nlijke Stins of SIO~
llaan, in
Sl()~ te !laan,
hier plagt een,,,ls
NoorJ""!&kil van de Kerk, Haaf
Ila:'!f den Ilaam
het NoorJ'lJ~.kil
Imam van
vaa zijne adelijlte eigt'n:t:\ren,
eigt'oaaren, Oe'tJi-mfl
:Jte geheeten. De geringe Overlijke
O~r.una·- S :lfe
bl'jflels daar van zijn,
tcn dage, bij den naam van
zijn. heden ten
R :huis
:nuis b~kend. Gelegenheid tot de Vi~fcherii
Vi~fcherij heeft dit
DJrp, door de nahijheid
nahijiJeid der vischrijke Kappe'Jler
Kappeiler Poelen.
Poe/m.
Oll:'!anç"~zien
z:j;le geringheid, brengt ter Kat,le
Ka!Jie negentien
OlJaanç'zien z:j;;e
Stemmen uit, in de algemeene
aJgemeene belangen der Grietenije.
S~emmen
Gtictenije.
TER KAPLE,

IIlO!lrfen,
Ulo
ur!t'n ,

Rrrrrrr ;;

TEl';-

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

186
186

TERNAARD, TER
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NEUZ~o
NEUZ~.
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TERNAARI), een Dorp van
aanzien. in Friesland
Friesland.o
TERNHRD,
vnn merkelijk aanzien,
in
In het Kwartier Vos/ergo,
OoSlngO, onJer de Grietenij Westdrmge,-aWestdonge'·I1deel, in welke het, onder de overige Dorpen, den tweeden
decl,
uitbrengt, De Hui.
Huirang bekleedt, en vijfènveertig Stemmen uitbrengt.
zen, in aanmerkelijken getale, hier en daar verfpreid. beflaall
beflaa1l
011!trek. De Kerk.
Kerk, een vrij groot en fchoon
een grooten ol1,1trek.
gebouw, pronkt, onder andere fieraaden,
fieraadell, met een fraai Or·
gebonw,
Or~
gel. Weleer fionde
fronde de Kerk nader aan den Zeekant; uit
'Vreeze
vreere voor affpoeling van den grond, door de aanklotzende
golven, wierdt
wierde men, 't eenigen tijde, te raade, het gewijde
gefiigt dieper landwaarts te bre!1gen,
brel1gen, met behoud, waarfchijDelijk,
nelijk, van la
zo veele bouwftoffèn
bouwlloJfen van het oude, als aan het
Ilieuwe
nieuwe gebouw, met voegzaamheid, konden verbruikt wor(]en.
nanzienHjke StilJzen
Stinzen of Staten;
den. Bij ouds lagen hier veele aanzienHjke
in eenige
eenigc hoogten, hier te lande tl/ieren
fneren genaamd, ziet men
DOg de OverblijfzeIs van zommigen. In den omtrek van Ter.
Ternaard liggen veele voomdfdijke
voortrdf<;;lijke en zeer vrugcbaare bouw.
rJfuJrd
bouwlanden,
landen.
TER NEUZE, weleer eene Stad, tegenwoordig een open
McrHs - Vlaanderen, aan den Oever der Wnter_
Wt'SterVlek, in .)UHJf,sSchelrle,, in AsJellede1
Schelde
AsfcIlede1 - Amb/1gt.
Ambagt. Ingevolge der Gendfche en
Drugfche beroenen is zij tot haar
Brugfche
haaren
en tegenwoordigen fraat
ll.aat verliggilJg, in een laag moerasfig land, was
nederd. Door zijne li~gillg,
Ter Neuze.
Neuze, oorfpronkHik
oorfpronklijk en uit den Ilart
aart der zaake, eene
bijkan5 on winbaar aangezeer fterke plaats; het wie'l'dt
wiel'dc voor bijkans
a:mge.
zien, lints
Lints de Vestingwc·rken,
Vestil1gw~rken, van tijd tot tijd. daar aan toegevoegd. Naa het flJiten
fluiten van den Munfierfchen Vrede, in
den Jaare 1648, heeft lJlell
l1lêll ze meest laaIen
laatt'n vervallen. Ruim
dertig jaaren laat er wierdt
wierde men te raa.:le,
raade, de \V .?rken
,:rken te flegilegwen nog in weezen liet, wierdt. twee
ten. 't Geen men toen
jaaren daar naa,
naa> van
Vlm het Zeewater ingezwolgen.
paren
Tegenwoordig heeft de Plaats nog twee Poorten: eene Water- en eene
Landpoon. Het f;etal
Landpoort.
~etal der Huizen bedraagt nog geen honderd.
!)e meeste ingezsetenen
ingez;;etenen doen beli;denis
belijdenis van den Hervormden
éSodsdiellst,
e~ worden door cenen eigen Leeraar bediend.
lSodsdielJst, e1
De Regeering van Ter Neuze is met die van Axel vere~nigd;
zij
zii befiaat
befraat uit Baljuw, één Burgemeester, dertien Schepens
SchepelJs

8.
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en twee Griffiers. De eerstgemelde wordt voor zijn geheele
lecven, de Burgemeester voor fiegts
aangefi:eld.
llegts drie jaaren aangefield.
VoortS heeft Ter Neuze.
Voons
Neuze, Zo
Zo wel als Axel, zijnen eigen Ontvanger. De Griffier van Ter Neuze ontvangt
aan!lelling
omvangt zijne aanllelling
van de Wethouderfchap der Plaatze, de andere van de Alge.
meene Stauten.
Staaten. Voorts houdt hier het Kollegie ter Admiraliteit van Zeeland eenen Kommis - Kollekteur. Eindelijk behoel'en
ren onder Ter Neuze verCcheiden
verfcheiden Polders.
TER OELE, een gering Dorp. in het Kwartier van Fries.
land,
bnd, Zevenwouden genaamd, onder de Grietenij Doniawer_
Doniawer.
flat, alwaar het, onder de veertien Dorpen, daar in gelegen, het tiende in rang is, en drieëntwintig Stemmen uituit~
brengt. Zints het begin der tegenwoordige Eeuwe heeft men
•'er
er geene Kerk; om haaren ouderdom en bouwvalligheid
wierdt zii afgebroken. Voor meer dan drie eeuwen, was:
was
het adelijk Gellagt van HETTINGA hier zeer vermaard, en van
merkelijk aanzien en vermogen. In gevolge der wisfelvalligwisfelvalJigbeid van allen aardfchen luister, is deszelfs aanzien allengs.
allengskens verminderd, doch het Gefiagt
Geflagt zelf nog niet uitgellorven.
uirgeUorven.
Een perfoon
perroon.• SYTSE VAN HETTINGA, die in den boerenf1:and
boerenlland
geene groote verwoning maakt, nevens twee Zoonen, is een
echte affiammeling
afframmeling van het weleer doorluchtig Geflagt.
Gef1agt.
TERPEN.
In het Eerlle
Eerf1:e Deel der fraaie befchrijvinge
van den Tegefllvool
TegenwoOi digen Staal
Staat van Friesland.
Friesland t ontmoe.
ontmoeten wij, aangaande deeze merkwaardige Overblijfzeis
OverblijfzeIs der
aloude Landgefleltenisfe.
Landgeftcltenisfe. voornaamelijk en meer dan elders,
in het geDoemde
aanmerkingeDj,
genoemde Gewest voorhanden, eenige aanmerkingeIlt,
welke wij.
wij, zo als zij ons toefchijnen. om derzelver naauw·
naauwkeurigheid. hier zullen overneemcn. ..
" Voor" (dus verhaalt
de kundige Hmoriefchrijver)
Hifl:oriefchrijver) " en zelfs nog eenigen tijd na
nl
" de geboorte van CHRISTUS,
Friesland)
CHRISTUS. fchijnt het land ((Friesland)
".. zonder Dijken gelegen te hebben. En toen men op mid.
" delen van beveiliginge begon te denken,
denken t kwam het opwer.
hoogten,t boven de hoogf1:e
hooglle vloeden uitf1:eeuitfree"J' pen van zekere hoogten
,.
J' kende, het eerst bij de Friezen.
Friezen in aanmerking. Gaf de
" natuur zelve die hier eu
el1 daar aan de hand, men bediende

" 'er
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'er zich van; doch wen men ':octr
':Ol'f de vermenigvulJ
vermenigvul,ljging
iging
van menrchen meer land, kr
kl" be .VO(jr.irig
.vo{,r,Ît1g 1100dig had. en
Oin 'Cl' zich met de ZIJ"en,
ZIJllen, bij
te weinig hoogten vond, Om
hooge vloedt!l1,
vloeden. op te b~rgel1,
bErgen, Go~g
i:o~g men de
dl! hanJI'n
hanJen aan
het werk, en wierp 7't>,-pC1l
men
TerpC1l en ti "erden
ro"den,, of !,dijk
"dijk mell
"heden0"ag,
onJ;>rfcbeid
"heden0~?'R' zer,t,
zeil[, Wieren (lP; bdla:>r.ue
btf:a:;r.de het onJ;:rfcheid
b~id(1) inzonderheid
inzondt:rhdd daarin, d~t d"
tusfchell beiden
" tllsfchell
dl! 1\:rpen veel
cr van omtrlk
o!lllf\.k zijn, zo dat
dac
grooter
",. p!at'er van gedaante en groot
JO
.. 'cr
\:r gehet'lf
gehe~ie Sreden,
Steden, Dorpen en Buurten cp !;e"ouwd
ge'1ouwd heb."
" ben konnen worden; terwijl de Weerden
Weerdl!n of Wieren,
WIeren, klein
boog zijnde, a'leen
" van omtrek, doch vrij hoog
aït!t!n maar bij buibui.
,.
~, tcrgewoone
rcrgewoone hooge Vlo::den, vO<.Jr
VOelf enkele huisgezim,en
huisgczilli1en met
tot Iijfsbertdnge
diel101l, gelijk ze dan
",. hunne halle
have tot
Iijfsberginge konden dienen,
" ook om die reden)
reden, hier en daar bi: fommigl!
fommige BCJcrewoonirBfJcrewoonirwaren,
" gen, die oudtljJS
oudttjJs van meer dan gem('en
gemeen aar zien wa.ren,
wa~,(chijn!ijk door de ni!wn
rdk"n onder de Frieun bewuor.d
bewllor:d
"" en w3J;[chijlOlijk
..
s, werden, opgeworpen.
opgeworpen, en nog hedendaags
henenda2gs VOOlhnnden
voorhanden zijn.
,.
WINSEMIUS, (dus vervolgt het
" Voll'!'lls
VOI1!~llS de a:;ntekcning
a~ntekel1ing van WJNSEilHUS,
" he lr;t,)
l{1:t,) Wil
ZOIl ADGILLUS, der Friezen vijfde Koning,
Kuning, nadat
" hii op den Stoel z·jns Vaders bevestigd was, en m beden)' ki"6
ki:>6 genom",ll
genom:;.!I hgJ,
h9J, hee
Koningkrijk voor eenige jaaren
hoe zijn KOllingkrijk
me. Z'Ö'eww:r
Z·~ew;'ter bedekt geweest was, ter afweeringe van
",. me,
"di<'fgeJijke
en geleerd hebben,
"dii'fselijke {èhaden,
Ichaden, zijne Onderdaan
Onderdaanen
" het aardt'ijk
!handen der Zee te vel hoogen, en in
aard"ijk n~t1
~;:tJ de firanden
,.
ft de'l
dc l} vorm "an
~an 1.1dne
hldne Heuveltjes, nu Terpen genoemd,
maaken,
",. Wild te maak
en , om in tijd van nood derwaards hunne
"" («,ev!ugt
•• èVIUgt te l1:.!emt'Jl,
n:!em<'ll, en hUllne
hunne have,
have. goederen
goeder eu en perfuo,. ncn
\Jcn Ie
IC bevei!;getf.
beveit.gctl. Doch (dus leest men 'er wijders) ge.
" lijk
lî]k de dmg~n in hunnen oorfpror.g
oor[prOf~g doorgaalls
doorgaQll~ zeer gering
" en eenvoudig zijn, alzo waren oeel<!
deez~ eerst opgeworpen
,. Heuvelen niet te vergel,jk?tl
vergel,jk~n met die, wdke
wdli:e in !:later
laater lijd
J' werden
w~i inzonderheid na dat de zwaare
weden faaflJgebr~:;t.
faal1lge!m~t, en w!!l
" W.,tervlord
\V"tervlord va;,
Vil;' den
dt.:n Jaare 793 onzer tiJdrekeninge de Landwa~
" zaaIen geleerd had.
had, dat de voorige niet genoegzaam wa·
.. ft men een begin gemaakt, met die van
wa'": t toen
roen he
he"ft
" ren: wa,,:
,.' Koud/JIJI.
Hitlum,,
I
Knudum. /limenum,
Almenum, Micilum.
Midlum, Herbatjum, RitfIlm
n Twm.
T~um. D o.,rijp
o"rijp en Ui/gong.
Uitgong, nu Berlikum genaamd.
gen~amd, en
~, dezelve
di!zdve drie ja~ren
jaaren daarna voltrokken.
\'oltrokken. - Dat men deeze
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" Te~pen inderdaad voor 's menfchen handenwerk, en niet
Natuur te hourlen
houden bebbe.
" voor toevallige gewrochten der NatuGr
",. heeft PLiNIUS
PLINIUS alreeds erkend, met te ze;;g\:!!1:
ze;,;g.~n: A/Jaar bezit
hezit
" dat ellendIg
ellend'g "olk
l'o!k h',oge heuvelen,
heuvele,~, met
wet ha:1rJen
ha~clen gemaakt,
" op de waarneemil:ge der !;oog/Ie
,~oogJle ~'I!!eden.
Ook geeft de
~'!!!eden.
"t, evenreji~heid der aardfloff~n, waar uit ze bellaan. en da
"Iaa.,(te
llreeken Lands, welke altoos omtrellt
OIlitrellt deeze
"laaJ5te Jer flreeken
Hcuvtlen voorkomen, geaoeg
genoet: te kennen waaruit dezelvll
dezelvfl
" Hcuvélen
t,
Landbefchrijver, hoa
boa
" zijn faam;rcbragt."
faam;ebragt." VOOtrS
Voons melde de Lanclbefchrijver.
Frie(che Landl:laten.
Landtaatel) , uit de ondervinding van het ongede Friefche
noegza~me deeler
deezer T~rpeu,
T~rpen, ter hunner beveiJi~inge
bcveiJi~ilJge tegen OOog..
denkbeeld vleien
vleIen om Dijken.
gaande Watervloeden,
Wat cr vloeden , op her uCllkbeeld
tot Zeeweeringen
Zeeweeringcn,, aan te leggen.
Onder dit vcr!1ag
verilag olltmoeten
ommoeten wij eene Aantekening.
Aantekening, welke
mogen onthouden; zij kan dIenen
wij onzen Leezer
Leczer lJiet
niet Ir.ogen
dienen om
de denkbeelden van zommizen
zommi",en te rEcht
recht te brengen. ;, Het
't'f) lusfchen Ter'pen
onder[che:d (dus leest
" onderfche:d
leese m~n 'er)
Ter"pen en Weer.
Weer•
"., den (of Wieren) wordt vnn
van de meeste.
meeste, fchoon and~rs
oordeeJs,, niet
l1iet genoeg in acht ge.
" geachte Sc~rijvers, mijns oordeels
et:nige opkc:cndhdd
opkl~endl}(.:id bebeo
" nomen. Zij, die ze ooit met eénige
" fchouwden
", (en
fchouwden",
( en dit is het geval des 1h:;,lers
fklers van dit Artikel) " zullen waarfchijnlijk niet vreemd van mijne gedachte
zelfs zeer aalllleemelijk
aanneemelijk voor, dat fvmm;ge
" ziJ!1;
ziJn; mij komt zeUs
••
TClpen z'jn; wordende ik in
" Weerden veel ouder dan de Telpen
" dit denkbeeld grodtlijks
gro;Jtlijks verlLrkt.
verfLrkt, door in aanmerking te
,.
r.eemen, dat de Weerden met minder haeden
handen gemaakt kon" ceemen,
dèn worden, en dus de
d~ fcnaarsheid
fchaarsheid van volk of wel de
" d~n
" minder vereeni:;irg van hetzelve te keuren
keneen te geeven. Wat
To'p worde met reden geoorge oor" hei
bei le benaamingcn betreft: To"p
t i deeld hetzelfde te
ziin met Tol'p en Dnrp; zijnde maar
..
zijn
" alleen de T met haar vermaagfchnpre
vermaagCchnpte Lt'tter
Letter D verwisfeld,
ol1d,rfcheLlcn Tongval
" en de zelf klinker E, volgens een ond,'rfcheiJcn
.' uitge1flloken
uitgefproken als 0, gelijk in v.;eJe gevallen gefchiedr. Wat
..
" de oOifpronkli]ke
oOifpronkliJke betekenis des woords TJI p zij, beken ik
,. niet te weeten. Die van Weerd of Wier
TfTJer is" niet verre te
ken, hebbende men,
khei d. dè
",. zoc
zoeken,
mcn, lJaar alle waarfchijnlij
waarfchijnlijlcheid,
" hoo:~ten, tegen 't water opgeworpen, aldus genoemd, om·
omdaGGe ftrektell
ftrektcn om de kracht vin
van 'e wacoc
water te breek
en en
" darze
brecken

" af

ttRPEN,
tERPEN, TER WISPEL.

Ig~

" af te weeren. Eenige deezer U'eerdefl
Weerde., zijn zeer
Zeer waarfchijn..e
",. lijk,
lijk. van tijd tot tijd, met veel moeite en arbeid tot Termet Huizingen voorzien: althans ge even
" pen gemaakt, en IJlet
" de na
naamen
am en van veele Friefèhe
Friefche Dorpen dit eenigzins te kens,
J, Den:
nen: want daar fommigen in terp eindigen, gelijk Slappe" terp, Greontcl
Creonte1 p, Ureteyp,
Ureterp , Tf7I}lIjeterp,
(PiJI/jeterp, Olterterp, heeft
"
,t men 'er veeie,
veeIe, die op weer
wee, ti
d of 1vjer
wier uitgaan, als blijkt
,.
BurgwerrJ, Allin" uit Holwerd
Ho/werd,, Ferwerd, Rauwerd, Burgwel'd.
"'t gawier.
gaw;er, Jouwswier
Jouwsw;er,, Nieuwier •, Mets/awter,
Metslawier , en dier_
"gelijken." Tot dus verre onze kundige Schrijver. 't Is
bekend, dat deeze zelfde hoogten elders onder den naam van
Yliebergen
Flieóergen voorkooUlen;
voorkoomen ; als mede dat in de Overmaasfche
landen, op het Eiland Goeree,
Goet'u, en elders in Zuidholland , gelijk ook in Westfriesland , op verfcheiden plaatzen , foortg~lijke
Terpen of hoogten als in de Provincie van Friesland gevon.
den worden. De zelfde gelleldheid
geUeldheid des lands, hetzelve aan
overfiroomingen blootllellende
blootUellende,, zal, ginds en elders, tot
foorcgelijke
Coortgelijke behoedmiddelen. naar de armoede en de eenvouèigheid der tijden berekend,
Oigheid
berekend. aanleiding gegeeven hebben.
Zie Tegenwoordige Staat van
,,'an Frieslq'Jd;
Friesh1Jd;
z. L'EPIE, GefleidheitJ
Gefleldheiti van Holland en
lf7estvriesland.
IFestvriesiand.

TEIl
TER
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SCHELLU'\G,
SCHELLING,

(TER) Deel XXVI.

bladz. 208.
TER WISPEL,
WISPEL. volgens den rang der fiemminge,
fiemminge t het tiende
Dorp in de Grietenij Op/Ierland,
OpJlerland. in het Friefche Kwartier
ZevenwourJen,
Zevenwouaen, alwaar het veertig Stemmen uitbrengt. Uit dit
aanmerkelijk getal van !l:emdraagende
fl:emdraagende Landen of Zathen mag
men over de aangelegenheid des Dorps een niet ongunllig
ongunfHg oorEn. inderdaad, men ziet 'er, in het Noorden,
deel vellen. En,
"oortreffelijke
\'oortreffelijke Weilanden,
Weilanden. de Wispeler Vennen genaamd; in
't
tt Westen zeer uitgebreide Hooilanden; elders hoog en vrugt.
baar Bouwland, 't welk zeer goede Boekweit en Rogge uitlevert. De Kerk flut
J1aat in eellen
eenen Polder van vergraaven land.
Tr;R.
Trat

TETERJNGEC-J.
TER WOLDE, TER ZOOL, TETERINGEN'.

f9ff
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TER WOLDE, een Dorp in Gelderland, in het LauddrostLanddrostTER.
ampc van Veluwe, onder het Schoutampt van Voorst.
Voor si. Het
ampt
Dorp is van geringe aangelegen.heid.
aangelegenheid. Val1 het ,adelijk
adelijk Huis
Lat hmer, in deezen oord gelegen, thans den eigendom
Lathmer,
eIgendom van
H~ere JAN ANAAN.\.een aanzienlijk burger van Amfterdam, den Heere
~III.S WILLINK , is elders vertlag
verflag gedaan.
MAS
TBR ZOOL, een Dorp in Frieskmd,
Friesland, onder het
bet Kwartier
TJlR
OOJtergo, in de Gri~tenij Ratlwerderhem,
van O(}Jtergo,
Rauwcl'derhem, in welke het,
het~
onder de overige Dorpen, den vi jfde!J
jfde!l rang bekleedt. én
drieëntwintig Stemmen uitbrengt. De Kerk, eertijds aan St.
VIT
us gewijd, wordt door den Leeraar van Sibl'(ltldabuuren
SibrtJtldabuuren
VJTUS
bediend. Van ouds telde men hier ver[cheiden aanzienlijke
Geflagten
adeliJke Huizen of Staten, onder andere die van de Gdlagten
ALBl1DA. Zij zjjn
zijn nog
van BROERSMA, SIXMA, HAGSTRA en ALMDA.
ondu de gedaante van Boereheden ten dage, doch flegts ondt:r
woon in gen , in weezen. Wigara
wooningen,
Il'igara.. huis was reeds in den aannng der Vijftiende Eeuwe bekend. WOPKE WIGARA , die
voornaamen
Tang bekleedde,
en raug
onder de Frierche Edellieden een voornaam
hadt aldaar zijne woonplaats,
woonplaats J en wierdt 'er, in den Jaar.
badt
1433, gevangen genomen.

en

TETERINGEN,
TETERINGEN J een Dorp in de Baronnie van Breda, eelt
ee~
groot half uur gaans ten Noordoosten van de Stad van dien
Jlaam, en onder het regtsgebied daar van hehoorende.
naam,
behoorende. De
ingezeetenen van dit Dorp worden aangezien als Buitenpoorlers van Breda , met de Burgerij van welke Stad Zij,
z~j, in
il\
opzigten,, de zelfde Voorregten genieten. Ook zijn
zommige opzigten
Zijll
verpligt , om 'er.
'er, des Zomers, Dil
nu
de Predikanten van Breda verpligt,
en dan den Predikdienst te koomen waarneem
waarneemen.
en. Doch die
ge[chiedt niet dikwijls, alzo het getal der Hervormden zeer
gerchiedt
Roomschge:dnden
gering is, en de Dorpelingen meestal uit Roomschge;1.illden
bel1:aan.
benaan. Het getal der ingezeetenen zal om en hij
bij de dui]asrlijkfche
zend bedraagen. Van ieder duizend Guldens der 1aarlijkfche
Guldens zeve:nicn
belastingen, moeten zij achtëntwintig Guldena
zeve:uien fiui.
vers en acht penningen opbrengen.
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TETRODE,
P'o;f,eler.::;.mg, te zamm
TE,TRODE, met Afhreektshe"i?
,dihrechtsbe-!J en ro'(I!ler.,:;,mg,
zamcl'l
j\:'1Ll3g'sheerliJkhdd, aan de
Ge Stad Hllrl1lem
Hilt1/lem behoorende ,y
ééne Ibl>J3g'sheerliJkhéid,
is gel gen in het n"f;uwfCltap
B<Jl;uwfc,~ap v;,n
vun B, edel ode , en (heb
(trekt zich
uit. van het ZuLlen na het Noorden, in eelle
eel1c rechte {heek,
fireek,
van Noo, (hf, !cel
kel "out
Felzen , langs de Duine;]
'10Ut tot aan reizen,
Duine;l van
de N,)orjlee.
jurp:fte opneemmg, vinden wij
N'JorJ,:ce. Vol.;er,s
Vol.:;er,s de jllr~tle
de Lander.,
Lander.. in deeze
óeeze drie Lalldfrrccken,
La'Jdfhccken, gezamentlij!r, begrCJo:
begroo:
op nege"](y,derd
nege,IHF,derd zevenënzevemig
zcvenënzevendg Morgens en honderd achtacht.
ënvîjftig Roe,lea.
ënvijftig
Roe,len.
TETRone,
TETRODE, beter bekend bij den na:nn
nnam van
ven Overveen
Oven'l?en,, gelijk A'h,
onge_
A'b, edtslw
ec:ltsbel iSIJ onder dien van Bfo:
B!o: 1lIerld/lttl,
7lJe11d1wi, Je§;t
legt ongeveer ecn
een half lIur
gnalls buiten de ZijlpofJrt
11 Jat
un Iem.
uur gaans
Zij !pOOrt van IJ
aan den Duinkant
Duiükant,, onder het Ref,tsgebied
Regtsgebied dier
dkr Stad. De legging is zeer aanr.enaam,
aan l;enaam. in een bevalligen oOEd,
oord, van wegen'
oe
V3P meer of minder uitgtf1:rcktheid,ue menigte
menigt!.! LUS'p!3atzen,
Lus'p!aarzen, van
uirgd1:rektheid,
welke men nluaar
n!uuar aanneft.
aanu eft. Het is geen KerkJvrp,
Kerkdorp, m~ar
maar eene
eelle
tamelijk groote
grome Buurt, met et'll
een Kerkhof, bii welken
well,cn een
Klokhuis Iraat,
l'Cllat, van een Uurwijzer voorzien. D-!
D.) Koomsch1)Cn 'er eene Statie. 1\'len
gezinden
gezindw h00
h,~b')en
1\Ten OlJtmoet 'cr, in Jen
omtrek,
olmr.;!k, veele
vecle W?rmoezien,landen
WHmoezier,landen en Tuinen, welker'
welker
voonbren~
voonbren;:, c'ls.
~~15, onder andere.
andere, dienen om /imf/el
/11iij 1el drun
df~m en flearflctJre
lem
km te fp;jzi(;cn.
fp;jzigen.
1iik!le der EilanMn,
TEXEL, het 7,uid
i':uidliikl1e
Eila!1den, w.:lke
w<'lke de N"ordze~r
N0ordzee'
van de Zui-ipfzee
... n, legt tC")
Zuidf'rzee a!tèheid
alt'~hei.)t'n,
te"J Noorden aan dtn
d~n Uithoek va'1
vUt] Holland.
Holland, aa.n dien kant, op den affia:'d
affla;'d van iets'
iets
meer of minder
minner dqn eene ,Mijl. Het befalè-nJe
befa:!'nJe W'jter.
Viiter • hel
her
Tex ~irche Gal, and"fs
and,::rs ook !Jet
her J.lJm
~enoemd, !l:roomt
JJJt11 sr/irp
sdi:p g-enoemd,
f!:roomt
tmfctlen
D~ Zu;ainot
tmîchen b.:iden.
bdden. D,'
Zu;aiwnt dt's
dt~S EiiJnds legt alw
alzo legen
tegen he~
Dorp de Helder OJt'f.
ovt'f. T~n Zuid, 11') en ten Westen
Wesren heefe
hetfr
Texel vrij zwaare Duinen.
die, eper.
Dui.!ien
egrer. nirt
niFt ove~l
ov~l'!11 even
heed
Aa'1 den Zuilweqkant
ZllHwe'tkant heeft
hel!ft ml?n
m~n de groot!le
grootO:e
breed zij,:,
zij::. Aa'!
\)reedtp.
DIj het Dorp de Koog,
K{)og, l'<oorJwaml1
l'ionrdw3aW1 gek((;l1.
breedtE'. BIj
gel.:,;cn. zIJn'
N()()rail~nt ~rellSt
jirellst het E:land
het
ze zeer [mal.
emal. Aan den NonraillInt
E:Jand aan her
Biel
j,'l"d
De Oo<!ziide heeft
moe!
Bie: r,r.rJ
h~ef[ geene DUÎl:f'n,
DuÎ1:ru, m_ar
milaf moet
cloor
bevdJigd waden.
door Dijken, tegen de hooge
hoog\! Vloel.!i:n,
Vlueden, b\:vdli:;d
woden.
1
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voar bng
if Tp,r.e!,
Tf':Y:e!, als een afzonderlIjk landfchap,
Reeds vaar
bn~ ie
landfèhap:;
bekend gelveest.
gClvcest. In cic
rie LiiH
Liin der
d~r goederen,
gocJeren, aan St. MarteJ1s~
MartersKerk, te Utrrcht,
Utr('clJt, roebehoore:Jde,
toebrhoOfCJde, vindt men
rê'l'd,s Itl
in
Kelk,
m<,n het r("ed,s
'ure 9'l()
9')() vermtld.
DOCh in ellen
dien tijd
fi:hii:lt hlt
den J
I'ure
vermdd. L'o:::h
rijn fchii:lt
het !lug
nug
reen Eil,mJ,
L~\lId vnbo::den g~Wt:l!3l
Eil,!i1J, m8~r
m~~r met het vaste L;\lId
g~Wt:1!3t tI!
Zlj':. Ve,1 verfchilde de g ,dalnre des Eilands,
Eilanrls, in dien
di~n tijd.
Lie hd
ht:t tegc!1wooràig
lLhalven lljl,e
lllecr,lerel
van die
rcge!1wooràig heeft. H:halven
z!jl,e lllccrJenl!
llitbrelding r,a binDen
bitmcn of Oostwaarts, in de Zuiderz:e, (hele.arel...
llitbreiding
te het z[ch
În de Noordzee.'
Noordzee.
z:c!J zeer verre Ij,
LÏt na den W,:stkallt,
W"stkant, in
Toen de Helrei
Helier v::m
v:m dit 1\rtikel.
Artikel i nog r\~ene
geene deni):'
deni~ jaaren
jaar en gehcrÎÎlnert hij zich, ald~Hlr LanJ..
Jeeden , dit Eiland hezo((t, hcrÎÎluert
hehb~n gefpïOken,
toenm~als tus:cl1en
ne v,jftig en
lieden te hebh2n
gcfproken, toenm::als
tus':enen rle
z('stig jaaren
jaafen oud. die hem ver wkt'rdeJJ,
tekt'rdell, hoe het hun heugde
heugde;i
zestig
warl!1t'er zij, in hunne aankoomendt!
met JeJ1
warmeer
Ilankoomendt: jongelingfcblp, J1ld
de~
Ho()jteelt o:îledig
o:11edig wareIJ,
IJooiteelt
waren, dat hunne landen zo vtr~e
vH,~ We"t;
\Ve"t~
waans
waarts lagen, dat zij, op een Zomerü:hen
Zomerièhen da:;.
da;;. r:ie!
Lie~ !TI"er
m~('r
r,:rw'JI tegepdan vier vragten Hooi ko;:dcll tiluis ha3lcn; f';rw'JI
waardig, het verst afgelegere Land, aan het uitrijden, het
woordig,
belaaden
belaaèen van den Wagen
WJgen en het te
te rll~ keer"n,
keen"n. w,.:inig
wdnig meer
dan anderhalf
anderl1:l1f uur tijds loude
70uue VOl deren,
c!eren. Ook herir,nl'n
dian
herit:nl'rt zich
ziet!
de zelfde !teller,
di)
fl:e!!er, hac
hoe hil,
hh, op ze~eren
ze'ceren tijd, met een Kaag.:
Kaag~'
e~n VHsren gr')l1d, mee
fchiFper bu!ren D,!Î;l w:r:ldelende? op een
ce1le
!\}ort van Gras begroeiJ ,• van den g~loofl"l~ardi?"1l
g'êloofl"l~ardi?''01l m~ll
C~lle !()crt
verHoudt, dat hij, in vroci:"re
zt;rde p!12tZe~'
\'l'n1olJ(lt,
vroeD"re dagtn,
dagen, ter zf:,fde
phatze~'
mElligmaale') m;:t
m::t zijn K~[!gfcbip
voor anker hadt
hade gç!(~eel].
gelGeell.
IDenigmaalc'l
K~Ggichip v(Jor
O!1gdlJctj,;!{ veele
O!'1gdoofj·i!.c
vede !1lud",
m'JtÎll~ heeft zich wijlen
wijlEn de kundh:e
kundll.(c Alk.
maarfl:'l~ l~/~~Ieiit,
li':genr, d~~
d~ UC·t!r
[lf'èf en 1\:11'.
MI', R. P!\LuD:\~PS
P,\LUD,\j\l'51::"~'<;,en,
1113aril;'L.!
~:~ _ 'f,;",eu,'
gl'.;Ole
om ul/nr
ul/nf ()"'''i'~~]zoa;jre
(),,""i'~~]zoa;jre bewiizcn,
bewijzcn, de aloud!;!
aloud>;! z,,~r gl',;Ole
vVestlÎ):(,!
vVestliJ:{'~ llitgeUrtkthèld
llirgeiirtkth.'!IJ \1;10
van T,
T,x~'
x~! aan te 1000:eo.
tQOl:en.
Uil de'
~al~g(,lilJ(:,'Je gemi,::enisfèn
geml;Jcnislen van Vi,fchers
Vi,fehers en Luot,!iecien
LOO!b!iec.cn btdkr,
:la,ogev'Jc;Je
b!dkt,
ho:! op de lI,uûs,
cr:nc droogte, eene
eélJe goede halve DtJüÎche
Dultrche
l\O~
lIûa,~'s, cene
lVliil ia Zee sck;:c\],
r;ele,::cll, eerdjJs een Bo'
Bo· eh moet
,gel'kan h~b~
J'dlil
rollet gelkan
h.;!b~
ha;;
h2n; :ds me::lc,
lTIè:1C, dat
dilt dezeiv~,
dezerll~, na vefloorene
vef100rene Anl~e;"s
Ar:l;e~s v;~!::hen·
v\l:=hen~
de, telk;;l1s bleeven hé,'p,ten aan
aalJ de Stammen cn
eB WunC'ls vam
hoamen.
welke zij, zomtijds:
zOlntijds; !wven
water haÎlld,m
bs&ld('ln ~ firck.
Doom
en , v/elke
bcwen Wat,;f
Ht'ek.
k.:fJC:c ZIch deeze rasfige
geheele b\lltcnl.u~i
k:'1l:c
r:asfige grond langs di!
d~ geht'el~
bHl[(nhU~i
wn
OTIlt"fnt andclblve
andclhlve Mij!
Mijl VUil
van "en
,'en wal
wal~,i
v~'n T,'xe!, naar gi,[i'Jg
gii-û'Jg OITlt'P.!Jt
en w21
agwï het Noordlijl.i!e
Noordlîjl,;:" Dorp de Ko,;g, l.,)
l\) Wijd in .rti
ell
w..:! ageer
00
XX V
~ S5 b iJ U
~\'ef:J",
VLU. DE.EL,
DE.EL.
~\'ef:J....
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breedte uit, dat men het Land uit bet gezigt moet zijn
zijn"lt
boomen, flruiken
heften
voor dat men geheel vrij van de hoornen,
firuiken en beften
is. Niet langer geleed ell dan het Jaar ] 7;6,
7'":6, was, bij eene
verl\laaring van geloofwaardige lieden, voor Notaris en Ge.
vcrklaaring
Getuigen, al het bovenfiaande den bovengenoemden Oudheidkenner gebleeken. De zelfde reden, welke de geheele Zeekust,
tot aan den Zuidlijken Hoek van Holland, aUeng!l:ens,
allengsl:ens, heef:
doe:1 inkrimpen, zal ook de affpoeling van
v~n ons Eiland verdoe:)
oorz~akt h<;bben.
hebben.
Imusfchen, hoe algemeen men ook van
Ir:tUsfchen.
vlln gevoelen zjj,
zij, dat
Tcx:d, in overou
Texel,
ovcrou je tijden, aan den Oostkant en aan den
Zuidkant, met het
hu Voste
v3ste land verbonden geweest is, ten aanaan~
zien van den tijd der affcheuringe
Ilffcheuringe is men 't op verre na
niet ('ens.
nier
f'ens. "Vij
''''ij h<;bhen
h~bben ons eenige moeite gegeeven, om di~
oudhtidk']'jd;~
oudhtidk'J'Jd;~ gt'fchil
gl'[chil te onderzoeken,
onderzo.;ken, doch alla wegen zo
ve,::j ,;uisterbeiJ
ve',]
tillisterheid "n
en onzekerheid gevonden, dat wij, voor ons
2elven,
zeI ven , h.e(
hier omtrent niet'i
niet, fielligs durven bepaal~n~
bepaalèn. Dat het
in de Di.'rdend>:!
Dt'niendt! Et'IJW
Et'IJw nog met de vaste kust vereenigd
vt!reenigd was,
gelijk de
geiiik
d~ fffed
r"'d ALTJl':G
ALTJNG meende, fchijm,
[chijnt, uit de nader aange~
voerde bed.:nkingeu
vOt!rde
beè.!I,ldngeu van den genoemden Heere PALUDANUS,
van anI'
allp. waarlcr..j'llijkheid
waarlcr.;j'llijkheid niet ontbloot te zijn. Menigvuldige
hooge W
w Ite\'~lf)<'i'h~11
Iter~!r:H.'(kr. vinden wij, in
ill- 's Lands aloude Kronij.
Kronijken, vermekl.
vermelJ. E:n
}:'.:n derzell/en
derzelven zal, tel1
tel~ langen laa,O:e. Texel
van
VJn het vastel:mct
vaste land afg,:fch'ènrd.
afg~fch"urd. en al1us
allus in zijne tegenwoordige ged~:lote
gedn~ote van een
ei:!n Eiland gebra;;t
gebra~t h"bben.
hèbben.
A"i
A~ Jga::ndt'
)gar:ndE' de !-liflarie
Hiflorie van het Eiland Texel, in
in't
't algemeen, antmo(';;;n
wnj de volgende bijzonderheden.
ontmo(~.;;n 1i'Jlj
Jir. gew\',t.
'e zii
~
gew""t. 't
zij geheel, of voor een gedeelte
gedee1te~
Naa dat ,:ic
eenlgen
lijd, aan
r1l' U .rec;Jtfc'le
,reC;lt[c fle Kerk behoord h:ldt,
hadt, wierde
tenlg~n tijd.
a:m ril'
het, in d,;n
d~n Jam:
Ja~re 9H5,
9ii5, bij gif
gifte
te van
\fan Keizer OTTO DEN
DEN UI
UI,.~
de e;'.:;endom
ce
e;:.:;endom van nmK
DIl<K DEN 1I,
Ir, Grallve
Graave van Hollmd;
HOllmd; hebbenhehbenrit!
èi~ hj
rij h
h.:rzelve,
..nelve, all/oorer,.
alvoort'1'5, ter Le,'n
Le.'u hezeeten.
bezeeten. E:n
E~n geruiw<;n
r.;r;~ l:ld
l:11 tl!::!tf
tJ!eéf het, zeden, ia Gr:laf1ijke
Grll.af1iike handen. Du~
VI ,cl,:;; wi;, {lJt.
vl,r,"r:.
p,l[, in den JllJrC
J3Jf(~ Il82
Il8z of 1I83,
1183, Graaf FLORIS'
FLORl;}
j '.:ze:1 op
DI!.
DJ!, 1,1
J:1 Ik
r,. F
Ftri~le:1
Texel bedwong.
bedwong, en hen noodzaakte.
noodzaakte,
vL~r' u:<;~n(l
vi~c,
Uh~l.,.i f'.!r:'l,eil
J\\:::i<t'il Zilver>
Zi!ver~ all:"
211~' he;;;
heil", op te brengen. Vil
V/ILLE~'l
LLElI'i
1:1'.
'; Jan
Ja~r 1204,
zih! Nigt, de Grgavin
Grqavin ADA, op
r.!è !I fHJe,
f1'~lJe, in "
120'f. ziir.e
h\!t
vau Te;;et
baad en met de
het EllIIud
Edilud T~:.et
T~".et gevangen. Dle
DJe vat!
Te:.et hauden
Dreg-
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Dl'egter
Dregter - Friezen zjch,
zich, in dim
Jen Ja::re
J:l.~re Des,
I ~e8, aanf:ekant
aanr;ekant te>!r.n
te>!en de
FLORIS D'!N
D'èN V
onderneemingen van Graavc
Gr:l:!vc f'LORlS
V kgen
tc'gen w/~~tff1es
w,:~tffles.
land, en
cn onderwierpen zich in den JJ:He
.bare 1289. WIJ vindet1
vinden
dat Texel, als een Graafliilr
L!"en, weleer is [wl·:eten
Gr:tafliil' Ll'en,
bel,:eten ge.
geWeest
HENE,GOUWRN, 'tUfP
"fit! R Il'UM!'
r! 1U{.O , t, ,1ie
weest bij JAN V.U"
\'!.N HENE.GOUWEN,
'1CCfP "fm
die
7, alle !:\.e!'t
... n Vèr~l)lld':'.
het, bij
bIj Handvest van den J3llr~
.lal/re 13'
13 17,
Ï'-e!'tp!I
wr~lllld~ I
die zijn Brol~der
Ul van
V9!1 ",:ien
..:len l\l~am,
Brof~der Graaf WIl.LP.lII
WJl,U:M DE rn
l,\:~am ~ of
DEOOEDE,
DE GOEDE, a!lll
a1t1 die vet!!
V'l1J [fOIJ",*",iurier.
ff~(}"',,',)ur/e.· . .dliJbai1te\1
Ali,bopt eo 1)"./,,'.
l),,~t"'~
land vergund hadr.
ha'jr. N ld"rhalld
ldi'rhalid hebhen z:j'Je"
Z,j'l~' ()p'l:)ller~
0p'Jl)!,rers uit
den Huize vall
meedC' verver~
\T:lll CHATILLON, Ci
GJ (I·1Vf,J
a,Wf,J VOl'
VI1I' n
Il 'OH,
'011, meede
fcheiopn
lIan vie
uie van Tlxd
fchei<J<'n VOO>1egten
Voortegten aan
T'xel ~cc;eMv,'n.
gege~\I,'n. Nua
Nail het
afl1ervc'n
vcrvi..t tilt
(Ht L('en
Leen uan
:lan H2tWg
B2Hng
van GUY VAN BL01S;
BL0!S, vcrvi.!
amerv"n val>
r e 1;;93
ALIlRECHT VAN B1Wt?.·N.
BRYER,·N, in af
;lf omtre!1t
omtre!'t dè!'l
rl~'1 J"2
J.;~re
~hj
ALBRECHT
I~93
J-hj
fC;-'IJilt
MARGARET.II. VAN !U.[fWé:
fC~IJilt 'er
'er z jne tw;:cd,~
tw;;cd,~ Ge.llnlirne
Ge:nnllrne MARGARETA
KLCf!'yE
m~de bel;ir,i,J
H:ll;(;.<:('~t v;m
be\;ird"J te hebben, dC'wijl men een H:ll;CH'E',C
v:m
haar vindt va:!
va;) Jen nt'gendrn
n('genden j:lnii des Juus
Jl!U~ 1401,'
14° I,' dIe cl·
c\ 'ur
or
H~[[og
H:!rtog ALllRl;.CHl'
ALBRI'.crn in nell
den 7~1,'der.
7<;h'den jnare
jaare lwkragtig:ct
hl'kragtigrl wir:rr1t.
wierrir. ~.:!;:
~,,'!;:
bezat zij het naa zi1nen
zimen dGod,
dvod" grJ:jk
gcl:jk blijkt UIte!::;:
wt eer: B:i::1',
Bj;:f.
gegeev'OtJ
~eptelUber :L:s I'
!. r~ 14°5'
gegeev<';'l in Texel dt'n
d"n ff:rflèn
eC!'fh,n !:Ieptember
1405;
Hertog WIttEM
WU.LEM DE VI, Criv!
Gra,;! van lh:/dlld,
Hii:tûnd, [cllon]?,
fchon~ op den
zesëmwm:igl1:en
Maart ·U
,j;s Jaars rr.p4,
4 r4, tlIl3f
looi' van den
zeSëU(WIfl:i b!1en l'v1dart
111l3r 100,>
Have, en ai 'US
ius in ddc-n
.. n j"arc
r"arc 1415, aan die vaa
v:m Texel hl!t
Hove,
het
Poortregt en g 'l1jil'e
'lij"e VrL:",:j,;tJ
~is dw
VrU..e,~';lJ ai~
dlè v:tn
Vlij A!km,Jar
A!km.zar bez,Jten,
beZdten1
dr'uf SC'II,ut,
SC'lJmt: Seh'
SChf p"l'en
pepen en R~aJe der
in welk Regt zij ook dl'uf
Ail.:m41r, in dto
dtn J.:nc
Jrll e T434 ziin
zi;n erkeJ1d.
erkend. N~:l.
N9:l het:
het
Stad Aikm4'lr,
overlijden V,'tl
vm d~ 'zen G"l1"e
G'~'l"e n"ef(
heeft liÏ'le
7iÎ'!e We
\\'e UW"",
uw,:,. M"UGAl'I1-\rrG.'>.REET VflN
V'hN IhHJRO'Il'lJE,
BCI0RGIJNJE, iVl"tl"r
t>,'[",,:lt:r v;,n
v::.n VlOUW
VWUW JlII(,lB~,
JAIC"IIJ\, d" tk~r
lJc:~r·
11eid V~l1
lijkheid
ui in L,jliogl
('~Il
lijk
van Tt
Terel
Lijliogt b';le~t.;n;
i:l'~le,2t"fJ; t(
'r w,~jk
w'~lk blijkt uit
Hit (''!Il
iJl den .!:\:,r,;
g:e.ree v('" om den PolPol.
Oktrooi, door lJ:lar
h'lar in
j:i:,rè 14.36,
143ri, geiee"{'''
FFtJülP;;/JUl'g en eCI,L!e
eC),iI.!0 "1'
~l' 'el': ftllbijgtl[>~ge!le
rlabijgd('~g-ene P01der:l
VJU lFû,..tchburg
P01der,
der VJn
k;;lite der bi.zjair.óe.
b~ziltir.óe, ,ji"
te bedIjken. Uit ]'/:Ia!tc
'ii" vrouw""
vrouw,,: M,;RGAMlRGAo
RETA VAN BOURGcN]i:':
ROlJRGCNJi:: g,eild
ge112r1 heeft.
heeft, vindt men waurfchiJn!
w:1nrt:~hjJnl ik
onJ:r de P.iviley.ien
Pdviiegi.m van Texel.
Ol1,J:r
Texel, he!
het Ha'ldvest v~"
V~" Hl'~wg
Ht.'~tog
I'lUPS
VAN B0URGON}".
wegens den Eet!,
nups VAN
B0URGONjE, wel?elJS
Eed, welken hij g'_~--\il.3!l
w:~a3!l
hFeft ann
a~n aile·
all", de l":~el~eteoen
hfeft
h~;el.::etenen der Landen, l'it,
flit' hem t';j~
1'1~ ·,eet
"ell
do,
dO<Jd
"I van Vrouwe MARGApEET
MARGAHln' waren aanbe(l:"fve'J
a:mbet1,.~v~f)
Gemelde
G"meJde
II('rtog hetoofde
lIt'fwg
he!oofde i"~
j', dll
d, 1 la1re 14.42,
1.~,42. voor hem en
ef) zijne l'h2~
l·~aa.
koom<tlingen.
tul in
)oged
koomelingen. de HeerlIjkheid
Heerlijkheid »"
'0" 't Land van
VIlU 1
hu!
iJl E
E)()~er.!
S $S SS iS
noSi!
i ssS S ,g
!;l
!'Jot/CJ
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noch
norh in Laage
Lange Geregten ooit te zullen verkoopen of ver·
verT~ xci
on,n egter, oneer
vreemden. Die van 7:
xei vcrk or"n
onGer de Regee.
ringe van deezen Vorst, al1l;'
aH~ LU;'!le
bu;--ne Regren
Regten cn lIand'Jesten,
I Iand'iesten,
om dat zij zich, in
Ïi1 of omtrent den
d<;:ll J1are
J~:1re 1416,
1416. met d~ Kenr.erners
wedero0ong tegen hunnLIl
hUlltH. n Landshéer
Landsh~er g~.
r.emers oFroerig en weder000rlg
drnagen
draag en en getragt hadden hem
h<e!!l de :)raJ
SrnJ liMu"/etn
lL'du'/,:;m te ontwelolltweldigen. Dit Vmmis
Vormis wicrdt
wierde hUll,
hUlI, in
jn den J~ar<.'
J~llrt' 14-56,
L~56, gelijk
O!1g~woon H:t;!l
h,"r opbrengen
o}Jbrengen vall
van zeker ongewoon
H:'<1! d::edegelè.
d,!edegelè.
meede h::t
kwi]tgefcholden, en zij in hUI,ne
kwi]rgefcho!den,
hULne Vvorregten
V ()orregten hcri1eld.
herileId. In
oen Jaare 1491,
den
149I, b21Tlagtigde
b~magtigde JAN VAN NAALflWYK
NMLDWYK T"xeJ
Texel en
Tl/tet'ingen,
lIic1'ingen, en kreeg aldaar vee!
veel aanh~nQ'.
aai1h~l!g. II i br~,;t omtrent
deeze Eilanden den meesten z';mer
Zuner duO!',
duor, en hiddt de Zui.
derzee
Jeïzee en Zcclllltcn
Zecli'aten onveilig. Die van Texel illèngden
m<!llgden zîch
ZIch
toen ter
tCf tijd nevens de Kennemers
Kenr:emers in 't zo g?%amde
g~'l~amde KatJS·
Kat/sen R:
B; olJd/pel,
vm
oodlpel, waar over zij n:l.lcrnallu
nn,lerhanu dovf
dour den H.:rtng
H~nng nn
Saxell
gevo~lig geftraft
gel1rafc wierd;::].
Saxclz ge\ro:.:lig
wierde:!. .. VtifJmwimig
VdfJmwimig perfoonen
per!oonen
,. van Texel moesten in 't
'[ zwar:,
zwar:. hlOOtshoof,1s,
blootshoofds, ollgegord
o11gcgord en
" knielende, ver'(Hr",
vercr,iIT'ç; is kO)tndl
kOJtneii verzo~kf!n.
verzo~kl~n. De Illnnuvesten
landvesten
" des Eilm,ds
Ei!~i,ds 11lOf,~lfm
lHOf~l(;n d"n
den lLt
H.,Itoge
toge in handen geltelJ
gelÎèlJ wordeN.
worden.
" De Heî;tog
Hc~tog bdJie!Jt
btOhie:Jt de fh
lh affe der Eilandl'lt'll,
Eilanllt'rlè'1], die
\he tot
rot den
" vijand overseloopen
over,;eJoopen w:tïen,
w!lren, :làl1
aan zieil.
zicil. ZIj moesten zijn
zi}n
" Huis fier!{
fl:erk maaken,
ma:;:ken, ]'a.r
I:a.r ir,houd
d"'f ft·
]J. ieven. hun door
inhoud d"r
HollanJ tûC5czonden.
toegezonden. Voorts m0esten
moesten zij
" den Raad van Holland
" duizend
duizen dAndries
Andrii.'S (iuldens
(;ul,Jens aan {'ocw
boet;; en twc.'
tWCe' l\1,l'1rden
Mawden lang
laog
" vijfëntwintig Kncgte:J
on(l,l • r .kn
van
Knegte:J bt'taah:n.
bNaalen t àic
die onl
Ol.f) Schout vnn
" 1'pxet
7i>xet Haan en dienen
dÎl~lJçn zOilden
zOilJen om 't Eilal,d
Eilrmd in rust te hOI1hou"den." De verJOOl'(I1
verloo\'en Vonrrcgtcn
Vomrcgren zl:llen
zullen hll",
hu", !j3ar
Daar alle
W:larlèhijllliJkheid,
gelijk met de
r.ndere Kcr.llemers
waarlèhij'llilkheid, of te ge!!Jk
dI) :;ndere
Kc,;nemers cn
Kennem>:!fvoigers,
Kennemervolgers , of in dt-n
dd1 ]aare
Jaare J) 4-')4,
4')4, weder p'yeevcn
r"yeevcn
Lammer.
zijn. Hl!t
Het Regt, ten minnen
minflen van den Wir,d
Wied en de
Je Lammer·
w.'lke aan den BM·
tienden, die zij in Erfpa6t
Erfpai5t beznt~n.
beznt-Ju, en Wl'lkc
B2>Ijuw
ju\\' van lJledenhlik
il.fed,mbtik waren O'Jergcgeeven,
O'JerlScgecveu, wi~fden
wi" rrlen hUil,
hUIl, in
1Jet
het laatstgemelde jaar, wederom opgejraa,:,'.:n.
op.gejrna,~l!n. In 'e Jaar J522.
J 522,
wierde 1,
Tixet,
xul, eweemaal
t\veemalll door de Gelderfche Frj<;zen,
l~r:<:ze!l, ge·
gebrandrchat.
, deed en
brandfchat. In den aanvang van lVhw
M~~rt des Jaars
J~ars 157
I 'j 7I
1,
de Watergeuzen eene Landing op Texel. lIet Buis
Uuis v~n den
Schout en eene
cene Kerk wierdt door hen Vl'f"l'!ll,d.
vrr',ralld. Dikwijls
DIkwijls
heeft Texel, door hooge Vlueden
Vl.oeden en zwaar\;~
zwaar~ :;torm~ll)
.storm~l1, gekcdell
ge!:;edell"~

en
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en men haclt
hadt hier ZWBare
zw~are inbreuken in de Tn'f':':l
lil'fè':l Inn5,
I(i~5, J6~ll
J6~g
iÓ29; doch z"ciert
zi'c1erc het lei!~,eel
h>f!~.e'1 van (j-:n
d.:n Za
Zar'dd.]IC,
.. dd,]IC, w:J"f
W:ivr
E,erJand a~n
door hel E.erJand
a'~n TL.tcl
T<:tel vereelligd
veret!lligd wierdt, is het Eiland
uev, Wgd. lil
III Oorlogstijtl(,n,
hede men gunet:llllJl{
meer bev.Higd.
Oorlogstijc1tn, ht'eft
gunet.:llllJlc zorge gedn:1t,cl1
gedr~'~i'.cn om T<xe!
l~xel ce
te verlwrken,
verièerkc'1, en bcho,'r;l)
bchoi)nJJKK bezet te
houden. In Juli]
JuIt] des
d(;s Jaars 1°72,
1072, PU(!bde
puog,je cle
re Er,~elïche
Er,~elrche
VL)ut hkr eene Lar.dillg
VL;ut
La!;ding te dom;
dopn; doei!
docÎi 't
'r wierde
wierJt na,lr !.lOor
(lUur
eene ollgewoone
oug<;,woone E:-'he,
twaalf ll'lfl'lI
et'ne
E~he, die t\vaalf
lHfel} duurde,
dUllrde. helet.
belet. Op
de E',be
E',bo:! volgde
volg·je eetJe
lOene hev;~;e Storm uc
Ut d-;:!l
d~ll Noordw('sten,
NoordWfs1èn,
die twee vljandl,jke
v:jandl,jke ~chepen
~chepei1 deeJe
dt"eJc vcrE,uJI1,
VCfi',3Jl1. en
eu vn
w" I,' Hn '/:"
'/;" ('n
c'n
zwaar belèh;,JlhJe.
belèhftdlf,Je. In ,kn
,kil lmt'
lllie 1756 f't'heur,;'~
f('beur,~'~ C'"
bi' T,
7: ut
J.:l't
een voorval,
voornl, welk m"rkdljk
lnclkdqk opzi(;n"
opzitÜi> baafde.
baarde. E ,'I
,') Olil'
Glii! k"o/tk;-:,ICfche Kan;>(!f,
Kagi'c:r, in de ?ed3alltt'
?eJ~allt(' van een Poon of Go,~·,',.r,:he
Go'~·,'"i::he
VisfcherCchnir, naderde een E:igd>ch
fch\:cpje, Vill!
V.l!! lV'emv.
N'euwVisfcherlchnir,
E~Jgd~ch fch~epje,
Turk
1'01 k na A,I7/Jut/run
A,ndertirul1 bèJlemd,
bt!l1:emd, 't
'c ",dit
wdk (halts
IhahS okt
nkt vt:rre
v~rre van
het Nieuwe Diep voor anker lag. Daar lll':O
UI"!) g<.en
g~;:!n vermoevermoe.
den van Ka"pcrii,
Ka~p,~rji, in eel:e
eeGe onûl:jjge
ol1ZÎlé;lge haven, hadt, viel ûe
~e beo
magti"ir,g gemak!!Jk,
magti"ir.g
gemak!!J!>, en
eu zeiJdc'n
zeild,'n de l/rtmJo,1cl'.
Franj.,'1Clt, 70llrtS,
70l>rtS, met
r,er,aarüden Prar,ijfc:,ipper
den FLjS na lee, dcn
den z·)
Z'I I;Cl:lwuden
PraaUc:;ipper toNoetoeroepende, I~
HUIte!
Wtet .,..·'1
w,"l dat
dM Holland
f-follRnd (;)
t;I F(311kr:Jk
Fflwkr:]k het eens
eelis Ziln.
ziJn.
Weina%t
bij de
We!na,st vi.:!
vld de E :geifèhe
;ge1fehe Gt:unt
GtZál!t hier over klagdg tHj
Als(me~'ne
A:~une;'ne S(~att!n,
St~atcn, eiCellen,je
eifchencie dat de Prijs. in den zelfden
fiaat
~ls hij genumen
fiaa! als
g<:lIurnen was, zou W!Jrdt!n
W')îJen te rug ge",eevt'n.
gc"eeven.
Zo gelukkig flaa;,de
lJaa;!;de hier in de S[a~t[c]e
Sta~tfc:1e Gezant aan ,t
't Fran·
Franfelle Hof, do;
d"J Heer LESTl!.VENON
LEST];. VENON VAN llE:rtKENRODE,
Ill'~KEN RODE, hoewel
met zeer veele modte,
mo~ite, dat. in de te rll~
ru~ if ;'lJè
;olie van Schip en
Laadn:g,
ei~ch van den E.
E> gdsman voldaall
Laadu::g. eerlang aan den eisch
voldaatl
wierdt.
,
m:;t zijne Ge.
Op de relze van den Prinfe E f11adhouJer
madhouJer met
m~\lan. in den Jaare 1760,
m~\Ilin,
176S, dOl)r
dOOf de IiOOlr.aam!h!
liooH:.aamn,~ Ge'ilesteu
GI;!'I\estcn
van Hül!:\nd,
HoH:md, .,hade
_hadt ook
ouk Tex"
Texel de eere der tfgt!llwoordight:ld
tfg(!llWOordigh':ld
van hd
hét Vollle
VOllle Lk paar. H.:t getJocJt,
geno'Jt, op de Reede, een
eeu
Watervern\aak,
>;\ i]J
i1J en
me,Jigte
\Vu,ervermaak, 't wdk, van v.
cu ziJd, ",ene
eene medigte
nieuwsgieri';4u1
re. Bij de aankornst
aar;kolTosr aan de ridder,
wiernieuwsgieri.14' n 10k
lokte.
BeUer, wier.
den hunne H,'üsh"d.n
dJ,n
Hu()~I1l'd.n he>\i'Oct
be.;roet m"t
m'~c Et:rUcoooten
Eer,icnooten VUil
vau de 13
B,t1(teri;:~n,
diè :.'ii
{{i,kAuÎn ';11
[erF:~l1, di,'
~'ii A/:/crt!Jin
';IJ op het
bet Strand gt'piar't
gepl~Pt waren.
Ne~ens vl'f
Ne~elJs
vl·f OurtcJgL;J"petl,
Oon,)gr~rJ"pen, onJer bevel vau
Väll dJn
d~n vice\lice·
Admiraal RvE:'IER.
ROE;\IER vr.acf<,
VJ,Il.Cc.l, la;!en
la;!"n 'er zeven ll>.dmirailleits
Admimilleits Jagten
SS 3
op
S d~ 5~ S S ss

en
~
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op de
<Je Reede. Srraks
Straks naa de komst van hunne Hoogheden op
een dier Jap.;ten,
Ja~ten, zag men
mel1 van hetzelve
het1;elve de Viag van den Admiraal Generaal waaien
mir:llli
waaien,t en wierden dezelve met eer\:lltwintig
eel ~lltwintig
ichooten van de Oorlogfchepen hegroet. In een oogenbl'k
fchaoten
oogenblk
zag men van de masttoppen der OorlogCchepcn
Oorlogfchep.;n de Vlaggen
van all,alL, b-kcnde
b-kende volken waaien,
wa:lien, die 's avonds even fpoedig
wedl;!rum verdweenen.
verdweeneo. Naa de overnaChting,
wederum
overnachting, in een der
J:wen.
Ja~~en. op de TexelCche
Texelfche Reede, begaf zich het Vorstlijk
'sande~endaags morgens, na het 1\dmira~lfchip
Admira:tlfchip de Phe.
paar, 'sanderendaags
nix,
fli;JÇ, hield' 'er t(,,~t
•.:>t Ontbijt, geduurende 't welk men de Schepen 'I<:rfcn,
Idfen, den ;er:ilStingl.:'tl
,er;i~tingl'11 zag d,wn,
d·wn, en vertrok van daar
na ,1':l'!
;l"n !llxelfchen
l'xelfchen Wal, om het Eilard te bezigtigen. In
vnu~deb;;è;
vr"li~deb;;t~: l]Vl!n
llVl.:n zlIg:
zug: nier de een den anderen den loef af ta
te
!h:t:ken.
fi~èken.
E, reaal
re aal nge vcrr:l~fing,
vcrro~fing, voor hunne Hoogheden.
Hoogheden,
was de Vt!.
Vl:, 'vt',kooming,
'vl."·lwomÎng, uit naam van àc
dl;! Regeeringe des
f,üs ,(\~, in fdnone
fcll'JQ1le en we:t,epaste
we~i,.epaste dichtregels.
}:.ll&
De Heer
llAl,THAZAR.
BALTHAZlIR. HUJDECUPER,
HUfDECUPER, Baijuw
Ba;juw van Texel, overbekend door
ziJt,,,,
lJ'cntkll 1) " " , hadt Zt!
u op.:;<,fidJ
op<;dl:t:l,j en den Eilanderen
Eilallderen toetoe~
zÎJr'.;: !}'cntklJil,,",
gez .,.,i.on.
.•. ,1:n. ln
In den Jaare 1778 deedt
deedc men. op Texel, eene
om.:.""K!t\,.'!,
Ir; z
Z ct, t:dve van kltin bcl~ng,
on~,:"",l{llt!, In
bclsmg, doch voor den
O~, heIGku".dLe
Under
guaven 'n
:n
Ok'
helliku".dÎ.;e van vet:;
VCi;'! gewlgts.
ünder het graaven
ze~eft: H.Jogre,
H:.JOgee, bl] het Dr))'p
zelcert:
DrJrp de Waal, Sommeltjesherg
Sommeltjesberg gehlo,·,en J vod!
hL-,.en,
vot:dt men eel'e
eepe alouae
aloude Bcgraafp:aats, en in dezelve
vetfchddl!n
verfchdd~ll geret'.lfchappen
geree"fchappen en fieraarlen
fier:w~en,, aanwijzende hoe men
'er,
'\!I", wdcel,
Wd~~l, t:en
t:t:n voornn.\men
voorna,\men H";jd,
H'èlct, (,f anderen man van aanaan.
z·r.n,
ler aarde harlt
l)etlel\i. Van me~r belangs,
belaogs, ten a)gemee.
algemee.
Z'Çn, lef
hacll *'1('O:eh1.
tli!Sle, W::L
w:t~ cte
Je a:lt.ieg
a:l',ieg van eelle
eene mtuwe
UltUwe Haven, ten
teo Oosnen b":Sle,
te~
a.1 het E;l
.. :d, op verzoek van de Kaag- en LigterCcbip.
te:,....:1.1
E'la.:d,
Ligterfchip.
pp,·r.
..:. :tUil
aan ziJr.c tioogh-;id,
tlllogh',;'id, toen d"zelve, in den Jaare 1778;
e,~
et: cu
.:n kt:er
keer [,a
r,a d!"<,ze
dtae oorden deedl.
deedt. Op 'sVorllen
's Vorflen vee)vermo.
veelverrno.
genae voorÎpnlàK
voorfpraa.. bij 's
'8 Lards Stanten.
gCllac
Sraaten, maakte men wel haast
een
-n aar
a:\I:vang
zette het met zo veel fpoeds
een"n
vang van hl:'t
h,·t wçrk,
w-!rk, en zette'
vo,m, ..li1t
VO'lrt,
l1e in het 1
I ,~r8t
,~rs[ van September
Seprember des Jaars 1780 de
nieuwe H! '"n
'f'n geoperd
geope:'d wierdt.
wierde. Ruim genoeg is deeze Haven, vovr
vo',)r ht
ht!~ad[
lnad, nc
ne Ligrcrfchepen,
Ligtcr(chepen, om, met ftaande
l1aande Zeilen,
(la
da r te kunnen bil'lJen laveeren.
Javeeren. Het getal der Vaarmigçn.
Vaartuig~n.
welk!'! zij kan be alten,
welk!!
att'!n. is vrij
vrlj a~flm~rkeliJk.
3aClml:'rkelijk. Twee wecken
week en
t\~~
openio" I telde men 'er
'el' reed~
feed~ bij de zestig.
zestig, vall
I"~ tie,
4~ eed\e
eerlle openin,
van
aller.
allel'-
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.Uerlei
nag, welke 'er eene wijk- of legphars
lOgt"n. Hoeallerlei !lag,
Jef'phm zogt"n.
Ho~·
wel deeze Haven alleenlijk
alieenllJk van dienst is vuor
V,)or kleine Vaarmi
Vaan ui.,•.
gen, zij dient, nogthans , eenigermaa.re>
eenjgCTmal~e > ta
t~r vergoedinge van
v:tn
Trxel gelegen, in het verloopen
een verlies, door TrxeJ
verloupen van de
Horst, een Zandbar,k, welke eertiJds, met ee:l bo!rondcll
Eiland 113
rug. aan de Zuidzi)Je
ZuidzijJe van het EIland
l1a den kant van de
Hf/der plggt
plagt uit te fieeken. I3ehalven
kleint.'Te binnenlandBr/der
BehalvetJ de kleir.ere
lroofehe fchepen,
fehepen, vonden de Koopvaardrj
KoopvaardIj vaarders
vaarders.I uh
fche
uit Zee lwomende, daar agler eene veilige legplaats tegen de inloopende
denig jaaren
geleeden
golven der Zee. Nog geene dcnig
jnaren geleed
en , hielden
meer dan honderd fehepen,
fchepen, van allerlei grootte, daar ngter
'Ii\'imerlaage,
wimerlaage, tot geen klein voordeel der Eilanderen , vooral
van het nabuurig Dorp de Hoorn. Sedert is de diepte.
agter
Zandbank, allengskens
nllengskens toegenomen, en de
ag
ter den nuttigen Zandbank~
uitfl:eekende punt omgekruid: zo dat dezelve,
dezelve. thans.
uitfleekende
met den vasten Wal van het Eiland vereenigd is. Naof eenige andere reden, zal de oorzaak geweest zijn
ijver, cf
van het oprchorten
opfchorten en fiaaken
eenigeo tij
tijdcl
fbIaken der maatregelen, 't
'e eenigen
in 't werk ge!l:eld,
geil:eld, om "et
het ontfia:m
omftaan diens voorvals tt!
te verhin.
verhinderen.
algemeenen toefinnd
toeftnod des EHands
Ellands zullen wij nu nog
Van den aJgemeenen
eenig verilag doen. Volgens de joogfl:e
eel1ig
jongfl:e meeting, hcflaat
cn Duinen, eenc
eene uitgellrektheid
Texel, binnen de Dijken en
uitgel1:rektheid van
zevenduizend tweehonderd vijfënzestig Morgens en zesënRijnlandfehe lUaate.
maate. mi tet
bet opmaaken
opmaken der
negentig Roeden, Rijnlandfche
Verpondingslijsten , in den Jaare
Verpondingslijsccn,
j:me 1749, telde men, op het
geheele Eiland, twaalfhonderd en :lCnt
aeht Huizen, en vijf Mo.
Mogehee!e
lens. Een dier Molens, In
m het Dorp Ko(}g, is; zints dien
Behalven ver!cheiden
B.lUftèn en Gehugtijd, afgebroken. Dehalven
veriè:heiden B.HlrteU
ten. telt men 'er zes Kerkdorpen: den Burg, de lIoarn,
ten,
lIoon;,
de IFaai,
fraaI, Koo~
Koog en het Oude Schild. Het NieuGosterend , tie
lJaam van Dorp dnngen,
drgagen, om de
we Schild mag insgelijks
io~gelijks den naam
Eleni~te van huizen en bewooners. Van het eertijds zeer :nm.
min.
z:elüIJ" Dorp de IJ/esten
z:ellCIJ"
If/csten is niets meer overig, dan de Kerkt~ren en eellige
eenige hier en daar verfpreide Huizen. Van de opt0cen
DGrp~n, die ieder hunnen afzonderlijken Leerllar
Leeraar
getelde Dorp.!n,
Burg het voornaamUe.
voornaamlle. Zie daar van een af·
afhebben, is de BTJrg
;::'lu:1erlijk Altikei,
AltikeI, - Deel VIII. bI. II56.
IIS6. Di!
D~ Doopsgezinden
;';:'JnJerlijk

En
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2ijn 'er vrij talrijk. Tegenwourdig,
Tegenwoordig, c~gter,
pgter, zijn
'cr niet 1~1eer
h1~er
:zijn
zjjn 'er
d~n vlec
vier Vcrgaut!rrlaa!Z'~n,
Vcrgaaerr!aatz'~[L
Ge~Hl(e m:n
a~n den
àen
d.!U
D~ lt:dcn
I"den GIer
Gl!:r Gel:lntc
livorn, tOt
Vlaamrche en Waterh.!'dlchc
Waterla!1diche bc:;ooJi&On2,
tot de vereenigde Vldamfche
bC:lOO'
naan op zIch
zich zelve. Die
DIe van
/lurg, Wat.,
Wûftt en OOSOorrende, Haan
vao f1urg,
!el end, hOt'
hOt~ wel zij ieder cene
celle Vergaderplaats
Ver gade/plaats hebben, zIjn
ZIjn
j;!ene vereenigde Gemeente, tot de z')
eene
Z') geiJaamde
gCiJaamde Vlaminge;1 of
Fnezen
belioorende.
men 'er ook veele
FlIezen bel1üorende.
Wijders ViIJlit
VÎ!Hj[
ROJmscbgt:l.ll.dt'll, die in ieder Dorp, behalven aan de
RUJlPscbgtizlLdt'n,
H',at,
IV
,al, eene Vergaderplaats
Ver:;;aderplaars hebben.
hèbben. UH dit alles is e:erecde.
gerecde.
JiJK af te leiden,
leiucn, dat Ilt:t
gr~.
liJK
tI!!t getal der OpH'Zeetencn
Op~('zectenen gècilzins
~"enzins ge·
ring IS. l), Regeerlflg het gehee!t) EI[,Uld
EII.md belrdf.!Ode,
belrdf..!Ode, bena~
Ua.. uit ::'cnuUl
~COUUl of
o[ Baljuw, vier
VIef f:lls"emccSteII!Il
f)t.r6em~,stelell en zeven
d~ la:mtgelJOemdCn
13at~tgcllOemjCn VI
Ol ..leG twee
SCllepçpen. Van de
Scncp~nen.
\\ oH.ler.
twce uit tie Burg
l',,!;oozLn; uit ieder der o'Jlribe
o',lribe DOlpen
DÛlpcn één. Een voornaame
fckooztn;
t~:{
tä "f-1l
\r~n n.::t
n~t "efl:ï;;n
'cih~n cia
C:C!r OpgezettCl;m,
Opgczettcllen, IS de Scnaapemcelt.
Senaapemcelt.
Door di;
de IJcL_f,Oiî,g
Vd __ fc(;JT.g va'] Lammeren,
Lummeren , Wolk
Wolle en de vermaarde
j'ex :ifche 1ü::5, g.:eft dólze
neLri;Jg celJ
i'cx
d<:lze lleLri;)g
CCI. :lanmtrkelijk vertier.
Daarenboven heü
l:cefi: men
'el' z:!er
Zl:er goede Eau
Sou N-,
uitrteeke:lm"n 'Cl'
N-, en uitfteekeuc;)
We;' en H0()ilandèD.
v~ Ic
ir 'er gemeenlijk
ti:.: We;HvCJilano.;;]. Het kWl,1vte
kU!Jdvte v:
~amelijk
bl;zonderheid moeten wij hi',r
~~!llelijk zwaar. Ais eene bJ;zoncterheid
hi"r aan·
tekenen,
wen nog voor
tàenen, dat men llegts
negts ecne el,kele rdze, en toen
een korten tijd, van de Veepest belOgt gt:weest is. l':og
andere 0Pi5czeet<::ncn
0PiSezeetenen gellc.:ren
geu;!.:ren zZ eh
~ndere
ch met de Scheepvaart, de
Vbfruerij of het lOOtzeo
Uitgaande en thuiskoomende
Vi,!t'hl'rij
Iooezen vau
van u.tguanue
KoopVllardi}!~ij21,\!n.
-Van het n~ouurig
IJ~oliurig E,jafldtje,
KoopV:lUrcii}fdl:::j
.•m. .van
Elarldtje, EteriMld gen;J:\od,
gena:l.nd, teli
tet; Noorden
aall 1: :c,'!
X?t grenzende,
grenzcnde, is op eeu
een
tt./id
Nool den :lall
?ILOliderllJk
gefpro!(èll. ZIe
ArLÏk,~1 g~fpro"l:!n.
Zie Deel XlIl.
XlII. bi.
bI. 238.
2::;8.
\"llOllderllJh Aldkd
l

, TEYLE~,
TEYLEil, (l'm'l'Etl)
(PlE.'!'EK) VAN DER HUUT, naam van zeer veel
'V~rmanrdht;ds, ze.],:,!!
v~rm<1i\rdht;I'.1s,
zt!Jt:rt Je 1'..:rl0011,
p":r10011, wdke dien vuerde, het
l~hn
fbn bLïJ
bt:rJ .md
,mJ heeft tot eene
eelle ::'(J,pill):;e,
~(l6dllge, welks volvoering,
volvot::ring, ze"<!t:j;~ gde'rde
gde>rdll en [chranucre
fchranu';fll pt:nnen
p~nnen aan werk geh!)l.
Gert, \-<!el~
geh!)l~
!l~JJ, en u"j\
!l~ll,
\1",1 Ill<ilflaar,m
Ill'ilr:aar,m \!~fl GuJgdeerde
GoJgdeerde en Naluurlwlldige
v.e(;!eroi-;';1"l-'p.;n
,,"e(;Ierof;';1"l-'p~n vede k~urige GdèJriftell
GdèJriften he.:!è aang<:bo"den.

Lt;
l..t~ Eec',
Ee,"

Ti.YLER
T'::Yl,~R VAN DER
OER HUL,T.
HUL,T,

een fC;~;ltrijk
fc;"miJk burger

Vdl
V";il

}{,wr/oN. en o~hOO;eiJ;.le
l)thooreade tot de GezÎfl,e
d"r D<.Jups,;ezind"n.
Dc!ops~ezinden,
H,wrkJf1.
GezÎr"e d.:r
;vl:;r":r in de
Je gemeld"
eo
~.I7!:;r';l
gemeld.:' Stad geboor..:n
geboor~n in den Jaare 1702,
i702, en
t!lldigcle
ai4aar zjjne
r.laar.d ilpril
f.p~i1 des ]a\lrs
~mdigcle al~aar
zijne d%gen,
d~gen, in de l:laar.d
Ja:,lfs 177 3,

Do.):
Du.):
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DéJor eigen lust genoopt, en door zijne onmcct(;lijkc
onmcctclijkc rijkriik~
DfJor
d0mmen m
In ftaar
gé~wro6(,1l
fiant gefteld, tot het verzamelen van gp.wro~((·n
dommen
V~i1 Natuur en Kunst, wi0rdt
't t.;:ni.
v~n
wi~rdt hij, at
al vroeg, te r:la,~:,
r:ia,~ ~, 'l
to;:ni.
tijde een Genootrch:lp
Genootîchap in de waereld te brel1t,lll,
gen tijJt!
breIJt,uj, 't wdk
wrik
dic!1im zoude, om de neigingen, tcn
ten deezen opzipe, die
h~:n zelven beheerClen, ook bij zijne Ladg2liooten en ek:ers
h.;:n
v~l'wekkt!n of aan te kweeken. OnlC'chenb2are
On!ccheiJb~are bl;!k~n
te verwekl{cn
blijk~n zijn
v00rhanden, volgens welke de Heer TEYLER ll"t
lj~t ontwerp,
'er vo'whanden,
Cll1~tent een te fii[;ten
frif,ten Genootfchap, de frade
fra~ie Kunnen en
ell
cmttem
betrdl'i=nde, bij hem ulvea
ulvr:n h31t
hllt beraamd,
Weetenfchappen betr"ff-:nde,
eenC'1 inval hadt
e:r nog iemand, hier te Lande, foonge',jb:
foonge'.jb: eenCî
k l 'lW f!, over
vrdeger zelf, dan Î('f'11tlf!,
gehad; bijkans twintig jaaren vrcTeg!Or
HoHandfche l\Iaatfch~ppij:!
l\Iaatfch~ppij~ der \Veetenfóap_
Weetcnfchap_
de oprichtirrg
oprichting der Hoilandfche
laaten gaan. EIj
pen te Haarlem, de gedagten hadt !aaten
Bij het opeYfa1!s Lllatf1:en
Laat!len Wille, bleek zijne begeerte, dat,
nen van 's :\leaDs
1 0nl:erlijuitgezonderd eenige Goederen. over welke eene
uitgezondc::rd
eelle af
:lflé.m(~erlij
ke befchikking
NJbatenberchikking was gemaakt, de zeer aanzienlijke NJbatcnfch~p alwos züude
zoude blijven onder het epz:?',
oPZ:7 t , beNi:.1d,
be'f:bd, den
dell
fclHp
lUl'lleg
311'1leg en de beheering van vijf door Lem
tem ik:
b~: r)2r.:de
0~r::de perron.
perfoonen, nc\'ens
ne,'ens eenen naekhouder,
in;gelijks b~::r:'.:
.. d, cn
C!l vertien,
naekhouJer, in~gelijks
b;:n'.:~:1,
ver·
volgens van hunr:e
hunne Opvolgers, in
ill den tijd;
Hjd; d:.
d~t d~ opkomi1:en
oplwmflcn
l1:o:;::tCn dieder ndlaatenfchap, onder andere, voorr.:l~mej;j;, 11:o:;::tcn
onde,haud van t·.~·~:;!
[','.'';:;! li'.GJ~duu
~i.(J,)é:duu~
nen en aangeleid worden tot onderh0ud
o :ll1de elt
GenootÎchappcn, ieder b,ft
Z( s l'erÎ0oncn,
rende Genootîchappen,
b. fI:'al1d~
de z(
r-erCmnel1 ,
bènO~l:1è, cn I,~'eil;~r
\·.elLr a;etal,
~etal.
insgelijks door den Overleedenen b~no:l:1[!,
derz;:ive'1, (,:'::O::)S
t.:':;~"s moeft
bij overlijden van een of meer derz"lve.,
mneft
word.:'!n aangevuld. VOOrts
Voorts moest. VG!geilh
vCJigei1b TEYLr:.RS
TEYLC.RS Uiterfien
worden
Uiterflen
deezer Genoot['ch~ppen
Wille, het eet fte
ae dcezer
Genootich~ppen d~r.e!l t;;r v(:rhandeEnge van allerlei onderw<:'rpen,
onJerw<:'rpen, de iFilm'·;eid
IFtlfl1','?eid ef!
ei) (ie rrilhdd,
rri1heïd.
linge
j;j dfJ'J
Jen Clrist/itken
GIIJs:,'i::mt en den Bflrgn
B 11rge1 (la U
ze betreffen.
;;1
C'zristlijken GridJu'imst
betreffenander. van fl:Ul,:l;:~n,
il:uRl;r:n, tot de gai
l\"a,UU1
iC/mdc, DiI;lttDiefttde; het ander,
HU. !:tmje,
cJtJ, Hijlo1'iekrwde,
Hi/io1'ielamdl!, Teke11h'tmfi'e
Teker-hunfi'", en de Pen,1i;1'Rku;1rle
Pen,fii;,.~kuI2tle be·
k'u:
k'ii:ti'~,
behoo!'end\!.
vol.]r):;ll, moest ieder G"n00t.
hoO!'end\!. Om hier ~an te vol.]r):;n,
fehap, jaarlijk, , ee:Je Vrnag,
fchap,
Vr~ag, de gemelde o;,dc!"werpè,j
o;,dcrwerpè;\ ras.
raa.
J,en:-!e, uitfchrijven,
uitichrijven, ll,et
met uitloovil1lS
llitlccvi:J~ van eer.c:J
1.en:1e,
eer.e:1 Goude:J
GOèid;::l Eerepenl1log van de innerlijke waarèe
waarc!e van vicr;'.unclerd
penmng
vicrhunoerd Guldens,
g'?keurèe Ar.twüord.
Ar.twoord. Tot
aan den Schrijver van het best g':keuTl~e
ingekoomene VerhandelinVerhandeiinKeurmeesters, over de waarde der ingekoomcne
gall,
gal) , moesten dienen, zo veel het etrll:e of Godgeleerde
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Genootfchap
betrefc, de Direkteurs der Stigtinge, nevens de
Genoorfchap betreft,
v;:n het eerfte
eeri1e Genoolfchap
Leden v::n
GenoOlfchap alleen, en ten aanzien
IIlnzien valt
twe~èe Genootfchap,
GenoOtfchap, de opgemelde Be!luurders,
Belluurders, nevens
hel twe~de
neven.
aHe
L~.ien tier
beirle G:!1J01fch~ppen.
G~n,:)()rfchllppen. Ter belooninge
bclooninge
clcr beide
alle de L<:Jen
voer hu::nc
hu:~nc mod:~
mo:.:i:~ zouden de Ht!('!<!n
Hè"'':il Direkteurs, gelijk ook
Boek~Guder gel1ii.'t':!o,
j~:lrl;J1;s. ieder
iet1er duizend Guldens,
de Boek1Gucler
geniêt~, ja:lrliJ1{s.
eier bt'îde
Gt'l.oOl[cnappen elk honderd guldens.
Lcd~n der
bt:'ide Gel.ool[cnappen
en de Lcde-n
Wijder.;~ wes
Wijder
W2S de uitdrukkelij.:p'
uitdrukkelij ':~ begeerte des Heeren TEYLER
VAr;
'Jr:R Hl'LST,
Huls. door hem bewoond, ,en hem
vA!': lJE.R
HULST. dat het Huis.
in
iu de Dam[lraat,
ilJ c;gedom behoorende , Raande
lla.mde in
Damllraat, agter
ageer en
digc tij
zuudc blijven onverkogt en onvertiigt
bij de Waag, altoos zuude
plaat ze , zo valt
vreemd,• om ce
vreemd
te dienen tot eer,e Vergader
Vergaderplaatze.
van
Beeren Dir~kt::uren.
Dir::kcur<öl1 > als van de Leden van beide Genootfd,app
.,n. In het zelfde Huis moest ook be'tj'aard
fchapl? .n.
be'Ji'aard worden de
Verznmd~og van Tekeningen en Prenten.
13cekerij,
Bcekerij, neve,'s
neve"s de VèrZ:lilld:ng
Ten allen tijde zouden alle de Leden daar toe een vrijen
miJsgaders vrij:leid
vrijheid van behanddinge en gebruik:
gebruik
toegang, midsgaders
bebben. Ej'ldehjk
Eirldehjk mgest
mgesc de Verzameling telkens vermeerderd
hebben.
won]en, door den aanko?p van alle zodar:ige
zodadge voorwerpen,
worden,
wdke m(!n
mon oord:!d-ic
oorde~Hc tc.t nut of fi~r:<ad
welke
fi~r;;ad der beide Genoot_
fch~ppcn te kur,ncn
kur,r,cn 11r~kJH'n;
l1r~kll'en; zijnde aan de Heeren Direkteufchllppcn
ren de {)'ll'i'p1al~e
aankoo{}'I~'rp"alde magt en vrijheid gelaaren
gelaaten tot het aankoo.
pe:' V;ln
v~n al
\11 dat
per
da. geen, waar door. naar 't oogmerk des Overh:.;drr.:ij,
.:b bo:vovdl'ring
b':vordf'Iing van Godsdienst, de
dl! aanmoediging
}c~drr
dj , cl::
v:m
R:;1'1 :--:,
r'l W
WI!.,enfchappen,
v::n K:;
: <, "".
,;:"enfchappen, en het nut van 't
'e algeme'!'"n ~~):.;a":.
::;':;:;1":. 1:un!:en
1:L1m'e,n voortgrzet
voongfZet of bereikt worden.
:m::!r:
A~1,
Direkreurs of Befiuurders
A~I~ de p~,f.'on('n,
p('!r.~onen, zo tot Direkteurs
Beftuurders der
St:edq,\', ..'~
'~, tut
(0t Le~e!l
Le~e!1 ci"r
beîde Gcnootfchappen benoemd,
St:zdng\',
o(:r beide
1.1\' ;'e6';'
:H' van "':I'"n
W:,I,,!1 hunnen Stadgenoot niet gebleewa' ~h'
:'e6~' :te
gebjee1'1(:11.
b:;:r~'Ullea
dieLfH 6e maatregels, ter heTI al , rk
f!: .,,';.::li1r-n
"é;, ::1 '"r'n l":;rJ
'11! )",1 de diedH&e
be';t.,..:,,',
'3'1 e:n
v",~', ,
'a'1
e:l1 (,ug:nuk.
(,ug:-nf.rk ...\1; aar
:ll'lr uit zij begreepen • zeer
..\0 "ei ..:'~,
!.,,~,; !Ie2 I,:.lllr.ell
I.unr.ell V00ttv!","'ier..
voottvlc ..ier.. Naast het uitdenken en
VJac~f.;~ ..,.'' nC::g"'~a~el1
n0:i!'7'~;:"ell v
V.i11
Prijwraagen. de beide Genootwaw:;~
"iJl Prijwraagen,
:~~ lè-~,i be~rdf':'1:!e,
be~rdf'::1èe, w~s, onder andere,
andere. eene der eerUe
ff; :~~'~':"i
'W,~rr.:
~·lmhe.::· P, i:-,:(
h'o[ 1.I':l'lIamen
"""fV';!'.!lnhe,;:'I',
IJ':t3amen van het plan tot een Mufeu7II,
Mu[euw,
cf hèl,':;;,nphau
b: I"·,,,'rpi'lats ',an
'ilE, KoEtb!larhe-:len
Kostb!larh~den van Natuur en Kunst,
dc~l', ,;uor
,;:.Jor den Hter
de::l',
Heer T!.YI.ER
T!.YLER VAN
VAN DER HULST reeds verzal'J.::.:L,:, ";~els,
";;;els, van tijd tot tijd, nog
I!l:.:I<-!,
nOl aan te kOOpéU,
kOOpfU, ten dien!te
11e
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fie der Stigtinge. Eene Voraeltjke
mag dit fJluJeum
Ah/leunt
!le
Vorflehjke Zaal m:tg
beeten. Men vindt het onmiddelljk ageer
agter het Hu;s
HlJ's van CI;!U
heeten.
è':ll
gedaante
Stigter, thans Teijler's Fondatiehuis genaamd. De gedllallte
E!rond. Gdijksgronds
Gclijksgronds ziet m~l1,
daar van is een langwerpig Elrond.
m~n,
langs heen en , eene menigte Kasfen , met !slaazen
i;laazen kaam~n
Kaam~n ~
dienende tot bergplaatzen van allerlei Weiktuigen
WeiktlJigen,, tOt de
Wis- en Proefondervîndelijke
behoorende ; ats
als
Proefondervindelijke Natuurkur.de hehoorende;
mede. in kleine Laadt
Lalldtjes,
mede,
jes , van Ertzen, Verfl:ee:;ingen
Verfiee:;ingen en andere Natuurlijke Zeldzaamheden. Onder de Naruurk'::nJl.;e
Natuurk'.:nJl.;e
kunstkun<11g oug
Ol)g e~l:e
Werktuigen bewondert, vooral, het kunstkun<itg
Elektrizeer - Mnchine,
Mnchinc, van buiter: gewoone grootte, nevens
voonl.l:!mel!jk ;le
,~e zo
den rijken toenel , daar toe behoorende , voorn,muel!jk
genaamde Batterij. In
In't
Zaa!e, lan"s haaren
't midden der Zaale,
grootrten middellijn, !laat
fl:aat een Tafel, van lVIahOl,i,
h.Jut, van
IVIahorj~ h-.lut,
grootaen
b"waarplaatz~ van eene r;jke
een keurig maakzei
m:lakzel,, dienende ter b~waarplaarze
B.JVen de gemelde
Verzameling van Tekeningen en Prenten.,
Prenten.. EJVen
Kunstkasfen , loopt, rondom de Zaal, eene Gaanderij; even
:zo
gc;.:h;kt voor
zo veele Kasfen als beneden ontmoet men hier, ge~..::h:kt
al!erlei
eene Verzameling van de uitl{el.:ezenfl:e
uirgdeezenfie Doeh,tl,
Boeken, in a[!erlei
taaien en over allerlei Weeter,Ci'::1arpen
Weeter,["c'1aF pen en
eu Ku:
Ku: Hen.
ften. Nog
Nag hoo.
ger zijn, in den omtrek, de Glasr~a'T.':il,
Glasranr,~n, duor
l1uor welke
wcn'e de
overbezienswaardige Zaal genoegzaam He'lt
Hellt 0,
0; I v,n
V:l1 6t.
gt. Boven
op het Dak heeft men een klein Vertrekje of ZHI ' a3ts gclit:1merd, van waar men, over den vermaaklijken
omtr,~l{~.
verma:lkliJken omtr\!ll:
-, r
Stad Haarlem, e-en verrukkend nitzigt
heefe. Als eene llrugc
vru5t
\litzige heefr.
Befl:uurders der Stigtirge
Stigdrgt! en van
der werkzaamheden van de Befiuurders
de Leden der beide GenootCchappen,
Genootfchappen, heeft men, van tIjd
tijd cOt
tot
tijd, zien uitfchrijv:en zeer b'7langrijke Vraagcn,
Vraagen, en op de.
zelve Antwoorden volgen, blijken draagende van de Geleerdheid en Oordeelkunde der Schrijveren, en, uit dien
hoofde, te regt bekroond met den uitgeloofden Eerepenniag.
Eerepenniog.

Zie de Voorrede voor de Godgeleerde en
Natuurkundige Ferhandelingen; als
JJledegedelide beriglen.
mede Uit iJ-Iedegedelide
berigten.
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'THAMEN , THABOl1.
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THA,flEN, eene
THA:nEN,
eelle HeerlijkheiJ
Heerlijkheid en Dorp, in het Nederkwar·
Nederkwnr·
lier
UI1(C/;!,
U,thoo: 11.
tier van het .Sticht
,~ticht van Ufl
echt, !.ligt
digt bi) het DUlp V',hoo:
ti.
aan den AmfleJ.
Amfl:çJ. De Oit[:cil,ekl!'eid
nitgefhek,lieid (ler
oer Hu;;mjkheia
Hct:Tlljkheid vinden
'Wij
t;g iVIorgLl
Morgél s en tl'vèeër:ncgcmig
wij op driçhunder,lzevelJënaCi
driehunder,lzGvellërtaCll;!i
tlVèehncgemig
he~l'ûGt. Door midJe! 1i31l
vu,, e(
C( ;,en DiJk,
DiJ~;, de ThfJmenThamen
Roeden r.e5!'ûot.
diJk gena;l'nd,
w\.rJt het Diw
iiJ twee deeJçll
deel::!!] g((chelden;
genaa'nd, worJt
Di.d lkt
Ikt in
gcfcherden;
het eer,c
e"iiC dr',al';t
Gr'.UQ;t d"n
deO nHam
nnm van I\i\ln,~r,dijk(chen,
I\imJ.~r.J;jk!èhen, her 11.1;der
llt,der dien
van fl!d:enl1t
Dui:en..11J kfchen Pu!:ler.
Pul:ler. D~ laatst);emdue
Jaatst!;emtlJe is t:tlloegzaam
j!.tlloegza:lm
gth.::,,:
g(''1, ,:Il,;,
dl,:, en
C'il vertool,[
vertool1t de g':"fi3'1te
g(l'~3'1te van
Vàn eene gro He
ne
gth.;t! ui gt'v.
w

waterl'l~".
1\1
(!r')J~
Lnds, hotwd
hocwd jp:, ,:el,jks
\'el'l WJ,ers
wa,ers,J
wat('rpl~".
l\1 o,er
~'''r ,!r
,u,; londs,
jel,jks "epI
bevat de lt.:,:'
beva~
a.;,:'- e Pd.;;;;.
Pd.C:~... \'~n ouJs
ouds !l:G11tlr
fl:Gudt de Kerk
K('rk van het
J),:.rp
b;, :,;';.'.',':
JriS, op "'('tljg"'1
e(·nigo.:'l aHland
Jen AmlJ,~rp T!W',Wii
T!U',Wi; bl,
:,~';.W: arts,
aWand val.
var, uen
ft",l.
ft,;l. Th:u,s
Th:u,g 1Î:Jàé
iblt ;':1
::"1 :irol!
Wl cl" ~;;:r,c<mJe
e.;r,cc:mJe Rhkr.
Riv kr • en
~n pronkt alaI,bar
Ci~~r 1I",:l
1I",:[ ec'!
cc'! fier:!jk
fier:ljk Ko~pdwT0litjr.
Ko~ptlwr0ntjf'. Zij wor
wor.~t,
.!t, zedert
zedere het
bet
J:rar
JXlilr 16::-1.
16::-} , be;E~î:d
bd:~j:d do:r
dO.'r h~.ren
h~.l'en tigen
t;igen Leeraar , dien zij,
zij.
voorrnaals
voonl1a~is.• met
m<:!t h.'!t
h~t Dorp Jlijd:
.ljijd; td.
,-c'z. phgt gemeen te hebben.
Van ol1l'c:Ejl:
ol1l'eEjI: langer dl'llrZZu;"'1hcid
dL'urz~a.,,:hcid wac
wa~ de vereeniging
vereeniging' der
twee Dorpen in hN
het bur~,:rlijke,
burgèrlijke, Tot in den Jaare
jaare 1755
hadd~n zii del)
dCI] S,:il'JUt
5.::h rmt g.èmCèl1,
g..'mcçl1, en bcfl,)llJt
bC(l.)'lJt de ReJtbank,
RC6tbank,
aan
aail welks
welhs h:Kfl
h:JC.fl 'I\!
'l~ Sc ,'JUt
,-lUC \'~n
\'211 Mijdrecht
Mijrltedt was, uit zeven
SCht'pel1e.l,
SChl'pei1e.l, vijf van
Y3!l het la~(s!",,,JO(;mde
Ja~;ls!';.,no(;mde DJrp,
D.)rp, de overige
twe.! uit
tW€.!
ui< 11:/;,;;"
;1:, ';,' I,.
f"
Het guuftlg
gunfl:ig verhoor,
v~rhoor.
bij 's
'5 Lands
S;:à~t~!'], om
S"l'it~rl,
OITI et"
e('~ (':gC'1
(':ge" S;:(
S;:~ .'m,
;'IH, WI,'rJt,
wl>'dt, "er);hlg,
e~r;a':Jg, gevolgd van
vall
eet) ~j,,2:~,
~;,":::r, 0[,1
Oul (;0;
c<:'1' nfz'J;"JeriijiH'"
~fz0lderîijL«'" R(";!bdllk:
Rl";tbJnk: om alzo de ODOllg:
,hd,!. O;!1
t Jki":!S te J.l/:jd'
N:ju' echt te r"gt
I'~gt te moeten
gt !t~:.
k~:. ,hd·!,
û;n ,Jk'-::s
fia:!":. !.-!
I,: \'ûi.Jrl,.)
vutjrl..c~m2-:.
:,m;;~. 0.
O. k dit
die v,n.c,ck
Y. r l.vèk wicrJt
wicr,lt bgcwilligd,
fta:!":.
en ',?,
krt'::g?n de
.1è D~,tr.:ljry';ell.
dL)'))"
vukiczi!,g
',:" kn:>::g:n
D~'!r';li'1'>ell, dUI)r
WI
kiczi"g van den
dell
'vJ'1 Et.
XJtl te U'redt,
WÎl.:l;S Regt:gebicd
Proost "all
E~. JJtI
U.',ed!, ('Îld(,r
011d(.r wier,s
Rcgt:gebied het
D')rp Tl
i'Hei. lJ"bonrt,
l;.ó/10(1rt, uit
uie c.c.'e
ov·:r;2:clevcrd c NOluinatie,
D·)rp
Tt i'';t'l.
ce, 'e owr,;rJeverdt:
No!uimtic,
eel'~', IJ"r"Cl
tJ"f"Cl Schep"n.
Schep"o. r;e~ahel'
I;e1:.ahel' dt'n
d,'n Rcgtbal,k
Reglbal,k van Schout
en ~ch~p:;:(':!,
lr,-"u 'er twee
BnurtmeeSlers. twee
~ch~p:;-;(':!, Leeft rr'''\1
tWlOe BnurtmeeSlers,
Kt:k"n'c:a,",s.
KI~,k":l':a;~rs, tv,ne:
tWt,C Armmetsters
Armm(.tsters V2n
Vlm de bultenarmen
buitenarmen,, eenen
cellen
Sekn:::a;is
Sekr(;~a~is en
el: een
cenen
en B"dc.
Büd",. lUw
Men telt
t<.:lt 'er ruim honderd Hui-

zen.
THA'30R. wclc':r
THASDR,
wek '~r ee~Î
ee~, a~n;:ier.:iîl:
a'1:JLiet:~iH: Klooster,
Klo0ster, bij het Frie[che
Friefche Dorp
in .:~ Gl'icccnij
omtr('1it een
Gritcenij TFijmbritzeradi!eI,
IFijmbritzerad.:e/, omtrent
half uur gr.ans
g~a!ls van de Slad
Stad Sneek. Het volgde de regels van de
Orde
2'Hralt!!II1I,
:fHra1t!!l11/,

THAllOR.
THADOR.
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Ht, ir'J;Ic>illl,
Devrntl'r.
Orde der Reguliere Kanufmiken
Kanul1uiken te tri"
/r.r,"cÎln, hij Devl'ntpr.
D~
DJ Stigtcr
Stigter Wtl
van dit Ktnoster
KJnoster W'lS een Fr'cce!:
Fr'ç~cl; [c"dman,
rl~,:hnan, RIENIt
RIENK
BOKI>EMA.
M.:t
EIJ~ei[;,:d, bidt decze,
BOKI{El'iIA.
M~t den Koning Vlm
v:m EIlf;ei{Jfid,
voorhe~n I';ewe.:!st
I-':ewe~st Ikel
Hecl fell1?
rc1l1p te Sneek,
Sl7uk, in den
deu ~flocp
zijnde voorhet'n
der Veenknd
VeertÎtmdçç E~uwe,
E,~uwe, de
d~ Tl',b.:n
Tl'da;n b2
b2')OrIoCd,
Jorlo>;d, en
cn was, (er
ter
belouf,inge van zijne dapperheid, door dei]
df:1) zelîdell
belocJf}inge
zelfdell Vorst tot
Ridder g~f1agen.
gcl1agen. J.'\aa
~aa d,m
d.m doo,j zijner Echt[i~n(J(lte,
Echtg~n()C>te, BOT
BO'!."
SI!{K,NGA. dOl!rer
SIKK,NGA,
dOl!tcr van FEliKé:
FERK!;; SmlnNG4-,
SIIUUNG1., E
Eklnutl
1tlnutl te Dongr U/-!d1'.
jum,
La JC
Jcru/./"n'.
juw, reisde hlj,
hIj, in bed.",nr
bed,·"nr rt •• La
Uit het Oosten te rug gekt'erd,
gekeerd, verzeid\!
verze;d~ hiJ,
h;j, LJ
J.1 d~!1
d~n J~~re
J2~re 1390, Hertog
WILLEM VAN
GELIJIlR na l,tt::.n,
','tl;;, ow
Olil d,'ll
V;\N GI'.LlJER
J.tt,:"lh'~'r:;j,
dl'l1 weJerfpannigcn
wederJpannigcn
Vorst van dat Gt!west,
Gewest, cpu
trn b"Îlüeve
b';llücve der D
D,:ÎI[che
dÎlfche Ridderen
PI uisfetJ,
uisfen, te help~n beteugt'l.:n.
be~eug!;'h;n.
Bij
VllD
Hij de verowring
vewwdnl4 van
in p,
Gaarde vo!':!.
VOlde l>OKKFMA
LOKKEMA een l\1~riab?elJ.
lVl~riab~eJ.d. welk hij
het Slot GalJrde
na Friesland voerde, en, bij zIjne
ZIjne wederkomst, in de St.
Antonis- of E.ruisbroeders
Kruisbroec~ers Kerk,
Kerk. te Sf/et
Snet k,
Ic, deedr l'laalz'.!n.
l'lamz'.!u. In
den Jaare 1398 ontving hij, uit lJ,ndcn
h~nden van Hertog 1\LllREG.T
ALBREGT
"tm
1'atJ SI1:lI.'o/,
Sa:xe1J, de
cie wuardi:;llt'id
waardi~;ll('id van Brdjuw
BHljuw van T11j11;b;i!:url1Irij/;:hi!zergderl,
GIltiSiel !m,d en J),JnÎf]We;
J),Jnimvn flat.
vernuds hij de
deP!, G/l('s'e,lm,d
flul. Doch vermlds
zijde der Landzaaten
Laildzaat~n volgd.f},
volgde, w"!ke
wdke men IhLards:;ezinden
U(,Lards]:eziudell
noemde, verloor hij,
hij. ,;n')r
(:D'Jr hewt!rldl1g
bewerking der an..!ersgezindcn,
andersgezinden,
\'::,rdt lJlj
hIj t~Vl'!IS,
die waardi;;hcid,
waardi~IH.:id, en v::,rdt
t~'ier's, in den JU3re
Ja~re 1349,
L:,\,j re I'\!:men.
m:men. Zijn Huis,
Huls, Roode;;!JUI'g
RoodedUl'g
genoodzaakt, het L'b!
Bnrgfb a<l 't.
Sr.ed, wierd!,
wiedt, bij die
genaamd, ftaande
fia:tl11ie : .. de Burgfb
't, te Sr.ee/e,
gelegEnheid,
gelegenheid, vern·'~H.
vern·~;·t Omtrerc
OmtreLt deezen
deez~n ti}:t.
t i j1. met den rumvang
rum vang
der Vijftiende
VijftiemIe Eeu"Jc,
Ee,l've, tf('f
tn'f H-:rtog
H~rtog ALBREG1.'
ALBllEGT een Befiand
Befrand
met de Friezen. Verfch2iden
Veffch~iden uirgeweel:ene
\Jirbeweel:~ne Edekn
E:ielen kwamen
tocn te rug, en onder deae
BOKKE~IA. Een ja~r
jaar lang
toen
deêZe R1ENK
RIENK BOrmEè\!A,
lalJg
onthieldt hij zich
omhieldt
ZiC~l te Stal'orol.
Stavort1J. Op de niu;od!.;ing
uiu:oéi;SÎng der SlleeSfleekers, keerde hij vervolgens in hunne Stad te rug, en wierde
'er. in den aanvang des Jnars
algemeene blijdfchap
'er,
Jaars 14°2, met al'gemeene
ontvangen. Nog in dat
dar zelfde ia~r
jaur gaf hij zijne
ziine dogter
dog ter ten
huwelijk aan den Edden
Edèlcn AGE HARIl\DIA.
HAR!!\X~1A. dk hier dour Heerfchap van Siieek
Slieek wierde, in de plaats van zijnen
zjjnen Schoonvader
Schoonvader,~
overfchot
welke voorts
voortS het Kloosterleeven omhelsde, om het overfc!wt
zijner d3gen
d~gen aan ftille
fiille godsdiellswefF:r.ing
godsdicnsroeff.:dng ce
te wijden. Het bo.
boKIQoster te Winde,lzcim
Wi:1dt';heim v,,'1IS
VIrIIS de wijkplaats,
ven genoemde Klooster
welke hij verkoos. Gcduurende
Geduurende zijn verblijf llidiliif
alda.r bevi!lg
beving
I

hem

.05
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THABOR, THEMAAT, THETIN'GAd
THETIN'GA.

...

bem de lust, om in zijn Vaderland diergelijk eene 1ligting
fiigting
bern
op te rigten. Ten dien oogmerke droeg bij
hij zijne landerijen,
omtrent Sneek gelegen,
gelegen. nevens nog eenige andere, op aan
het Kapittd van gemelde pJ~atze,
pJaarze, onder voorwaarde van 'er
een Klooster te bouwen. Gereedelijk wierdt zijne aanbieding
aangenomen, en het Klooster gelligt op den grond van eenige
Huizen, hij den naam van Aborth bekend. Volgeus
Volgens de gf.esge estighdd
tighfid dier tijden, veranderde men, door letterverzetting ,
dit woord in dat van Thabor; welken llaam
naam de nisfchop,
bij de inwijding, aan het nieuwe geiligt
gefiigt gaf. Sints bet
het Jaar
~4IO tot in dfn Jaare '437 droeg BOKKEMA het Ordenskleed ,
bet door htm
btm gebouwde Kloosen eindigde zj:ne
dalen, in het
zi:ne da?en,
ter. Van een zijner Opvolgeren in het
bet Kloosterbewind , WORI'
WORP
VAN nL\B0lt,
THABOlt, vindt men dit merkwaardig zeggen aangetekend,
dat de Duivel altijd 'Jjijne
zijne woorJing
wooning in den Kap der M?nniMmnileen gfhad heeft. l'\evcns
r\eVl'IiS de overige gewijde ge1ligten,.
ge!1:igten, ten
platten Lande van
vun Friesland.
Friesland, is ook dit, eerlar:g, verdweenen, en tot waereldlijke gebruiken aangewend.
Zie

SCHOTAll!lUS
SCHOT111lWS

en

WINSEMlU5.
WINSEMIUS.

THFMAAT,
eE'ue H><erHjkheid,
H~rlijkheid, in h€:'t
THFMAAT, eene
het Ned,'rkwartier
Nedf'rkwartier van
bet
het S::CtH
SJctH va"
va~ Ut·ec:f,
Ut, te :r, p<!;;lende,
p,,'!lende, ten N'~\lr,jen,
N,'fo!Jen, aan Breukelen N:jel,Yodes
N:jel,fodes Geregt.
Gereg(, D'
D> geheele uitgefir-:ktheid
uitgefir"ktheid l:ellaat
llellaat
vijfho:,derd
<.
In 't geheel telde men
vijf ho!'derd 'l"'j!%ëlJle~tig
'l"l!'''\Jën~estig NI
lVI,,rger
rger '.
'er, nu veertig ]:leT\::n
J!lHtll gel~'èden.
gel::t!den. veertien Huizen.
THETINGA,
aanzienlijke Smte,
THETINGA, weleer ",ene
I:'ene zeer aallzienlijke
Stilte, of adelijk
gemgt, bï
b'j bet l:"or?
vViwWJell(.
Gdete!lij
gefligt,
1~<1r? Wim
wen! • in ae FddCi;e
Fddcl;e Gdet>:!lij
Bacrderadeet.
<;eruim,n tiid , ["f
t"f w')onBac;rderadeet. Ei'fst
Ef'rst diende:
dkndc; ziJ, e;eruim,n
plaatze van h"t
h,~t ll'dll;~
ll'dq;;, G 'Dagt
-f!agt van WAL TA. Nllderl1and
Nnderl1and wierdt
zij, door koop, de e:.'ëIlJom
e:,'ënJom v:m de dweev~îde G,'zlue
G"Z!r:tc der
Labbadistpn, -dit'
n,>uvJ{'è",
D'! ETeleerde
~eleerde
LabbadistP'll,
dit' "'r
','r "en Klooster h,>UVJ{'èl..
ANNA MARIA SCHUURMAN
be l100rcnde, ein·
SCf1VURMAN,, tor
to' di~ Gezi.
Gezi, t~ be10orelJde.
eindigde hier
bier h~lr('
h~ar(' "'~
,:'i, ".
n.
N~ kr!J~nd
lrrh~nd wiedt
wie' ',h t1~
(1~ S'~:e
S':l~e de ci,leneken111TS V'N
dom van den Veldn::mfchalk
Veldl1;:mfchalk Graave lVlAU
MAU'HTS
NASSAU,
uit wiens handen zij kwam aan ]onkhct;re HANi
HANS WILLEM,
BIJt on

THETINGA, THIN. (MR. FLORIS)
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D~ele; welke, vervolgens, het Huis in een nieu wen fmaak begon te vertimmeren. Eer nog het werk was afgedaan, overleedt, in den
Jaare 1733, deeze Edelman; wiens erfgenaömen niet !legts
den opbouw fiaakten, maar ook de welef'r aanzienlijke State
in de gedaante van eene gemeene Boerd,"rije bragten.

Baron van Ai/va, Grietman y:m deezen

THIEL;

zIe ]IEL.

THIN. (Mr. FLORIS) In het Sticht van Uff'cdt, even sb
in Hol/and, hadt men, bij ouds, een aanzie:llijken Ampte.
naar, welke den titel van Advokaat voerde, zedert in dieu
Yan Raa,,;penfionaris veranderd. Niet meer da!'! vier perfoonen, egter, hebben deezen post bekleed, welke, vervolgens.
in dien van den Sekretaris van Staat verfmoIren is. Mr. FLO.
RIS TRIM was de eerfie op die lijst. Hij was een lna!1 van
veel gezags, -en in welkp.n 's L2nds Sta aten groot vertrouwen
fielden. Toen de Hertog VAN ALVA, in den Jaare 1570, teien de Stichte'laars bet wreede vonnis hadt geveld, om hun.
ne toegeevendhdd jegens de ûnroomÎcben, waarbij, onder
andere, de Steden des Landîchaps van het Voorregt, om ter
Staatsvergaderinge te verfchijnen, beroofd wierden. zondt
men Mr. THIN, herhaalde reizen, na Brabant, om, door
aanbiedingen van geld, den Landvoogd te vermurven; doch
alles zonder vrugt. Gelukkiger fi'.'II!gde hij, in den Jaare
1579, in de bewerking der Utrechtfche Unie of Vereenigi!lge.
Nevens Mr. FLORIS VAN ffIlER'\lALE, was Mr. THlN het voor·
naamfle werktuig, waar van Prins WILLEM DE I, ten dien
einde, in het Landfchap van UIt-echt zich bediende. In den
Jaare 1586 gevoelde Mr. THIN, nevens anderen, de felle Da.
gen van LEICESTERS heersehzucht. Op aanhouden van zeke.
ren EngeIfchen Heere NORTH, geboodt hem de Vroedfchap,
te gader met eenige andere ingezeetenen, de Stad UIl echt te
verlaaten. Hij begaf zich na Montfoort, en gaf, van dallf,
den Staaten van Holland kennis van zijn wedervl!aren. Deeze
hem, nevens de overige uitgezetten, houdende voer eerlijke
lieden, nodigden hen na hun G~west, om 'ér zich in regtcn
$<: kunnen verantwoorden. Onder vrijgeleide vnn LE:CE,T!':l!.
te

lIOS
~og

THIN, (MR, FLORIS) THOLEN. ( {Jet
riet 'Ci/fil1d)
Ei!{wrJ)

..

--------------~~._.~--~~----------~~
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te Utrrcrt
Utrecht zIjnde
zljn(~e te rug gekeerd, ontving
omving de Advokaat, ne..
vens eenige
cenÎ;;c anderen, eerla!18
eerla!1{:\ bri.,;fjens,
bri~fjens, waar bij hem.
hem, van
nit,uws, gelust
gelast wlcrdt,
wlerdt, zich blijDen
blI,llen vijf dagen te bege~ven
bege'!ven na
eene ol1partJjoj~t!
p!aats; met bcdri.!iging,
ol1partJjoi<;~ plaats;
bcctr.::iging, dat, in gevalle van
nalaatigheiJ, z:jn0
z:in~ goederen, tot 's Lands gebruik, aangci1aaangef1analaatigheid,
gen, en z;j,J
zij,) 11liiS
hLiis zon
zou g:ploncierd
g,'ploncerd worden. Andermaal begaf
beg~f
zich Mr. T:llN IJ:!
D3 Holland,
Hol!rmd, alwaar hem de Staaten in hUllne
hunne
hoede namen. Zijn
ZiJll l\mpt
l\.mpt wierde hem, zeden ~ ontnomt"n
Olltllomt"n •,
met behoud, nogth:,ns,
nogtlJ:.ns, !laar het [chijnt, der daar op gei1elJe
gef1:elJe
Jaarwedd.;), Bij de verandering,
Jaarwedd.o.
v<'nilldering, in den Jaare 1583
lS8H voorgeTï1lN in de Stad te rug, en wierdt in zij
vallen, kwam Mr. TmN
zij-..
herlteld. Gelijk 's
'8 Lands Advokaat, JOHAN VAN
Vf.N OLOLw
nen post herii:eld.
DENBARNEVELD
WilS een der voornaam11:e
DEN
BARNEVELD , in Ho/land
FIo/land geweest was
voornaamfl:e
bèwerkers van de (,pdra~t der Stadhouderltjke waardigheid aan
Prin[e MAt'RlTS,
Prinfe
MAl'RlT3, dus vinr,t
vinr.t men ook, in Utrecht. Mr. FLORIS
THIN genoi!md Ol:der
Draler de zulken , welke, in het genoemde
Gewest, 's
'5 Prinl(>n
bewcl kt hadden.
h9dden. Dit viel
Prin[.m bevorderil'g bewel
voor in den .Iaare
Jaare 1590; en dlt was tevers
tevel's het laarrle
laarfle merlrmerJrwaa;,dige be.-lrijf
waardige
becJrijf VJn
van 's
'5 Mans leeven
lee ven , naardien hlj
hIj in dat zelf
zel.&...
de jaar overleed!.
overleedt.
THOLEN, (Ht
(lFt EUaI'l1)
Eillm1) een der Eihmden van èe
de Provin:"
cie Zee/ani, en wel het Oostlijtd1:e,
Oostlîjtdle, wordt ten Oosten be·
befpneld
Folke Rak, ten Westen van de [(telen,
Keeten, ten
fptleld V31l het Volke
Zuiden van de Schelde, hier Beooster
ger,3amd, en
BeOlister Schelde get:~nmd,
Z\lÏuen door ecn [mal
fmal waler,
wafer, de Rivier de Eendl
Eend, tig!,
agt,
ten Z\,iden
van de
di:! v~[e
wISte KlM
Kll~t van iltaats'
Staa!S- BrobarJt
[Jr,1baht gefcheidell.
gefcheiden. De uituirgeilrektj,eirl
van het Eiland vinden
\'inden wlj
geîl:rektl>ekl v:m
wij begroot
bt'groot op vijfëntwintigduizend
twintigduiz<:nd vijfhonderd vijfënvcertig
vijfënveertig Gemeten en honderd.
honderd_
achtë!1t:lchtig
achtërtachtig Roeden. Ten
T~n aanzien der grootte
groOtte is het dus
dllS
bet vierde in
Îu racg
raq~ onder de Zeeuwfche Eilanden. Behalven
ZC![dt:ll naam als het hil:md,
f.i1:md, vindt cen
t:1en 'er
de Stad van den zc:fdi;:n
nog e~ne [malle
[malie Stad.
St,:d, St. Mam·tensrJijk,
Maartensdijk, en verfche:dcn
verfche:dm
doorgll:ms
nevens een goed getal Polder". De
doorgaans frade
franie Dorpen,
Dorpen ,nevens
dour
meeste Dorpen
Darpen hebben hunne afzonderlijke
afzOlld~rJijke Kerken, die dout'
eigen Leeraars bediend worden.

T!IOLCS,
TnOLCS,

THOLEN. (De
( De Stad)
Stad)'
!105J
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TnOLEN. (Df'
( Df' Stad) gelegen op het Eiland van dien naam i4
bek·eedt den vierden rang onder de Zeeuwfche Sttden.
bek'eedt
St\~den. Zit
Zij
vier de
legt in het Oo~tJÏikfte
Oo~tljlkfl:e g:'deelte
gedeelte des Eilands
Eilands,, aan de Rl
Rivier
Eendragt , de f(heiding
fch~idiog [[Jsfchen
msfchen hetzelve en Staats- Brabant$
BrfJbant$
Niet meer dan een unf gaans, hemelsbreedte, legt 'fholl!tl
Tho!l!tl van
Bergen op dfm Zoom. 'E,
'Er is 'er, die den naam afleiJen van
T!JoI, welken de Schippers, van Holland of Braden Tol of TIJol,
cant
bant vaarende
vaarcnde,;; hier plagten te betaaJen.
betaalen. Hoewel deeze afleiding eenigzll1s
eenigzms algemeen mag fchijnen,
f.::Jijnen, mI/ent
ll1fèent men 'er;
'er,
egter, eenigcn
eenigell grond voor te vinden, bij de oude Schrijvers;
Schrijvers,
Stad, in het Latijn, Tolna of Tolonium noemden ..
welke deeze Srad,
De geleerde AORIANUS
AlJRIANUS IIl·PFERUS.,
[Il,FFERUS., Rentmeester van het Eiland
Tholen, was van dit gevoelen, fchnjvende, in een Lntijmcll
LlllijlJ~cll
GeJigt,
Gectigt, de volgende regels:
terne
" Thola Brabantil:re
Brabantinre nimium conterminl!
contermin:r terrre
A veteri priscum munere nomen habet.
"" A
fede"
"t, Scilicet hac data funt quond21TI
quond21ll POrLoria
Portoria fede;
" Cum merx finitilnis
finitimis transvehereLUr
transveheretur aquis."
Waarfchijnlijk
Waarfchijr.lijk moet de oorfp;ong
oorfFong deezf'r Si:td
Sr~d worden toe.;r
toe~
aan het Veer, 't welk men r:og !'leden
gefchn;even :lau
!"leden tcn
ren dase'
bij dezelve
dezei'le aantreft, en eene zeer gereede en gemaklhke
gemaklhkc ge·
legenheid verfchaft, om, door bet
het overvaaren van de R,ivier
&ivier
de Eendt"agt
tie
Eendtëlgt met
mee eellen
eenen PortPor.t. ti'
tf' lande il1
in Rr IJbûr.t,
abar.t, en ver..
volgens
volg0tJs in Hqlland
F/'J/iand te k\l1'nen
kUl'IH!!1 koomen.
hoornen. Naastdenkelijk zaf
zal
men, bij het V:,er,
V2er, ten behoeve dtr Reizigtrs,
Reizigtrs; eerst
eer~t eenige
Huizen gebouwd hebb!.n, die \Toorts
\TOOrts in e,et:.l
e,e!:.l zlj.1de
zlj,1de toegeno"
men.
lOt een Dorp, en dr.Je:ijk
men, !oc
drr'Je!ijk [ot
tot eene Stad zijn
z;jn aallge~
a:mgegHl"Îd.
in voorgevallen, naar!iien
groc.id. Al vroeg mON
mOE'r dit zi
ziin
naaróien wij
Tholen, reeds in den Jaare 1399,
I ~,99, eene Stad genoemd vin..
...
den.
E"en als de meeste :mdere Zeeuwfche Steden, dus wag
was
ook, eertijds,
eertijds. Tholen eelle
eene ~flOhdf!tlijkç Heerlijkheid, welk~
b:·,z't~ers
b:"z't:ers dezelve van de PrL)vi;'c,e
Prc)vi,cie [er
ter Leen bez~ten.
bezaten. Omtr€nt
VA)';
trent het midden der OortiClJde
Dorriellde Eeuwe, vm3en
vmJen wij pN VAN
AVENNES, Cf"aai
HpneeOUlPf'n. als cpn
eerften Heer geC1"aaf van H-nuouwf'n,
ClPU eerflen
noemd.
Gr:ia~;! WILL&Vl
llOemd. Een broeder van Graay.'!
WILLF.I>i DEN GOEDEN, JAN
XXVllI. paL.
Tettt tg
~,

~lÖ

THOLEN. (De Stod)
SttJd)
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geh<'eten,
ho.nderd jaaren 'laater, eigenaar v:m.
van. en
gehreten, was 'er, honderd
deedt zeer veel, ter verbeteringe en verflerkinge
Stad'.
verfierkinge der Staà.
deerlt
JOH.'1NNA VAN II~NEGOUWEN.
Il C:NEGOUWEN. GraaHem volgde zijne dogter , }OH,4NNA
Soi~fons, welke drie Zoon
Zuonen
vin van Soh!ons,
en naalict,
naalic: , die elkander in
't bezit der Heerlijkheid volgden. Door
Duor het kinderloos overlijden des laatlten
laat!len broeders, kwam, in. den Jaare ]1397,
397, de
a:m de Graaflijkheid, in gevolge, m(!ellt
m(!ent men
men,.'Y
Heerlijkheid a:lll
van een Befluit van, ecnige'
eenige' Steden en Dorpen, volgens 'e
welk, bij het uit!1:erven
tegenwoordige wettige
uit!1:ervell van hqnne tegenwoGrdige
Ho:cren, geene nieuwe in de plaats verkoozen,
Ho.:eren,
verkouzen , maar de bij.
bijzou ,ten v(forden
worden
20nderlijke Heerlijkheden aan de Graaflijkheid zouJen
opgedraagen. - Onder de lotgevallen der Stad verdienen de
brand, in den
volgende de meeste opmerking. Een zwaare brand.
'45 2 voorgev~.!llen,
Jaare '452
vuorgev~lIen. rigtte 'cr
'er deerliike
deeriijke verwoestingen
Gasthuis.
aan. De meeste Huizen, en onder dezelve het Gasthuis,
wierd,:n een prooi der vlammen. Men rekende dat naauwnaaU\\/'wierd,m
lijks het zesde gedeelte der Stad behouden was gebleeven.
geh:gcn.
PHILIPS VAN BDURG')NDiE
BOURG')NDlE beraamde, bij die gelegen.
Hertog PHILIl'S
11eid,
fcbikkingeD, tot den herbouw der Stad behoo~
lleid, eenige fchikkingl'n,
behoov~n Tàolen
BI abant, heeft men.
l'áolen [an
ran Rif/bant,
rende. Om de r.abiJheid van
in de gemelde Stad, meerm:'alen
Vp,gadcring van Zee/anti
Zceiantf
meermnlen de Vt';gadering
gehouden. Onder ar:dere gi;Îchi'·drle
nare 1500,
gf.f~hifodde dit in den Jaare
1500.
Vijfden
afbetaa.
Vijfrien j~areiJ
j:tarelJ Glar
daar naa wierdt Tholen verpand, [ef
ter Ilfbetaa.
Hnge der fchulden van
V211 Koning KAREL
lL~REL van
~'atl Kastilie.
Kasti/ic. De Stad
linge
hierom. verfchei;:!en
Prowierdt hierom,
verfchei~en ma::!,!!!,
maaien, ter Vergaderil1ge der PI'O·
befchre;)ven. Ook verloor zij den rarg
rUl1g boven
vincie niet befchre~ven.
bovenGoes, die.
voo~mallls. naa Thol··n
StaatsV0ïgaderinge plag"
die, voormaals.
Tho/-'n ter Staatsvt'igaderinge
plagw
j;mre J 572.
te fremmen.
fteromen. Toen de NaVáufchen.
Naifàufchen, in den j,lIlre
eenige voordeelen
Zeeland be\1aaid
fchepten zij daar
\Ioordeelen in Zee!fJnd
benaald hallden
hauden,, fchcpten
uit ~o veel moeds, dat tij,
ti;, op het aanhouden van
vau eenfge
eenïge
Vluamfche
d"rti.:!!J'.kn November.
ondel' beleid
Vlaamfche Ed~~len,
Ed\~len, OP den d':'rti.!nden
November, onder
v~n ARE.NT
V,\N
DORP, G{Juvewellr
Guuvemcur van Zitwiltzee,
Zierikzee, eellen
V9n
ARENT v
I\N lJaRP,
aanf1ag op Tholen w:l3gden.
~13nf1ag
waagden. Doch zij wierden, van den
O"erfl:e MOl'<DItAGON,
MOJl.DRt'.GON, zo klnellhartlg
klnelrhardg ontvang~n,
ontvangen, dat zij.
zij, met.
Ol.'erfte
verliea
ucr veel:'!
veel:- mln[chup,
mlnfctwp, eerlang, de wijk namen.
verlie. van zeer
ongelukki;ger fhagde een tweede alll val,
vnl, met verflerking
verfierking
Nog ongelukkiger
var]
..'!e' Officieren en omtrent
valJ nieuw volk ondernomen. Ve
Veele'
oel.len der Gemeenen lieten
tieten 'er het
keven. De
Detwee derde ael.len
bet leeveo.
Stad ~
Stad.
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Stad,' l1ogth:m~,
l1ogtha:J~, WifrclJ·~, ("'rhr.g,
r'>rhr.g, van partij: in de maand
April. des ]?ars
ZIel1 mee d·'" Ptins VM'~
April,
Jnrs 1571 v2~(1r,;'~;;
\r2~(1r.;·~;; Zij Zle!1
PRANJE, ond"r ze~,;re
ze~,:re 1),
1;, p~ah:iC! vOOfwaan1cn,
vOOfwaan!cn, tuslèhen
tuslchen zij nO
DoorJuchlie:!:c:U
Doorluchlie:!;c:U en de G~t!12gIJ;;.1~n
G~t!1agl J;;.1~n der Stad, op den zeven"
tienden d.e~ mnn:l
m,1n:l geILo,'.;:J.
geILo"'::J. 1 holen ontving, no..:
na..: 10 he'
zelfde jaar, S,aarfche
S,aar[che bezetting. Vergl'e[g
,leedt de Hertog
Vergt'efs .leedt
VAN r,ARilIA,
r,ARMA, in de maand S.:ptE:Jnbcr
S.:ptt':JUbcr d:s Jaars 158S, eellen
aanGaf,",
E·lalld nevens de Stad v~n de Spaar,fche
aanGaf,', om het E'Jalld
ziîJe
en einde zonJt
H,'('r VAN
ziiJe )Jf te trekken. '1','0 dj
dien
tonit hij den lk.'r
M0NT1G:\I,
Z,10NT1G:\I, en OCT!,AF, e\;l:f-O
e\;l;f-O der jOi'ge Graaven VAN MANS]<'ELD, met achtr.ollderd man derw:lart~.
Hl!t
HI.!t begft;! water
wa"fll,=em::ndl~.
waaf1l,=em::n{;'~. lu"her.~el1 zij Joor oe Vosj"eulfwl',
VOSIelllfuH', lt'dt'kc
door tweeruizwd S..:hu:ters, die boven op
o.p den Dijk lagen.
Aldus !r(!ellUen
Irt!enuen zij de.1
de.} toegang te openen vour
voor oe Trot:pcll.
Doch EVERHARD , Ct"nal
G1'oal "an Sol'1ls, Kolonel van' CCI}
eCI}
Zc.:u
ZeeU wsch R,"gi'11ent,
R."gi'11ent, di(~
di,~ op het ElI~l1d het bevel
be";el voerde,
IDet tweebolld~rJ cn
en viJ i.; man todcnietende,
todcnielende, ftetje zich te
weer op den Dijk, hij
bi] ,ie
de Sta j, sljter de (lpg~w()qiene
(lpg~w()rpene BOTstBorstwecrin~en.
pi,uts cteedt
deedt hij met alleen de
Van detze
del·ze pi'2,S
clc maJl.
fcbrppen, die zîch te wat~r h~ddcn
h~ddc!n hes::eevell,
hes::ecvell, ti, ) ug deinzen, ma3r
ma~r nnod.c:.:::!uc
nnod.c:.:::!nc b ':1 {,';l"
{,';l:, een: '1 (weiden
(wcèden aaWläl te
1haken. De fbercll
f1~ercll ~l;}'\nGNl ('D "1'N,F>:LD
l'II'N:,F>:LD t.:lak!'O!!1,
raakten, in den
nftog:t, zo vr.s: lil her liiik,
.'TI<::( mo
\110 :te
sfwg:t,
Ijjik, Jat ze t'i'~l
ri'~l d~n .'Ud
iie 11
!Jllllrell, lhno Uit :.:!red
wier.l(·ü, A,·m
:,;!red wier.'('ü,
A-lG vÎ<.!r;l:);,dërd
vÎ<.!r;l:);"je:rd
door Je !Jltnren,
Sp:lllj::arden
Sr:lllj~arden ltos:te
Jros:te <1ee?,~
<1ce?,~ ~3"r
~3.,r Jg beL Je.
Je_ ven,
ven. E ven VI
VI ugtkos
üaa,T,cten de o"
O" .!\:fl'
.!t:fl'J'\lJÏ",.
,3, in :je
flau,:,den
J' \lJÏ " ,. Cl)
Cl) ci?S vii~'·
Vii~'·.3,
,Je Jaan'l1
Jaan'n 159 {aar' PIETRR llAR1NKen 1597, de lau·fte
lau'fte dl'Of v"rr~ad,
v>'rr~ad, 't
'c wel1e :uw
lilA::> til Dl?i'
D!P.K Vt-N
V~N SYP,~lI:lN,
di"l'sr dr,
Staarell"
SYP~~lI:lN, [lelden in di"J'St
d(·r Staarell.;
•• stw.
Gel:jk ,~I
den h"ls l;l;ostte.
,~, .,~, dil; otdto!l(kn ('ok [I'!
Cf! ThIJT1ZlJlen, '.an
'-an tiiJ tot tijd, vr; f,,'c-ldcn
f .. ',-ldcn a;F,mt·rk,·lijk~
a;F.nlt'rk,lijk~ be
bewee,SÎgen.
wee," 1 gen.
De epr:l:e
iJ'_, overlijden van Prinfe
e<'r:re htwe"gL'g
htwe"gi.'g V;('. vour, ua:! iJ"t
WILLRM
Gtr:èf:€''1 was zeer
WILLliM DEN Hl, in d,'H
dt'H J~a'e
J~a 'e 1102. H;t Gt!r:;f:€''1
PlEER r:AltEL
I:AltEL DE Elts,
r.11..S, Nept' ~'(m [{Of'pem
f{oppem ifJ/I.1mlSlloe],d op PIE',-ER
1i1("
uJn dat hij,
'lIj 's
'@ Pri;,fen keven erI
1n{',
oJU
hlî, za als me'1 uide,
uide; 'Jlj
in n~am V811 rknzlllcn,
rCh. wW, I;cudg
kEudg geZag oadt g('o(Gèn~
rknZlllcn, ('eh.
g('()(Gèn~
in 't
'c nuk d"r Re[:ecringe.
R<.![:ecringe. 'n:!
'D:! l.omst
l.ûmöt van cenlg Kr; G>volk'f
van wrgen de Staatc;) van h~r Gew.èst, derwaarts fl":,zonden
f":.'zonden 1
deedt diln Opl"0ct
Op1'0ct fp()e\.,ig h·.,da.t(cn.
h"da.t(cn. Doch cte
ct\! rU3[ was van
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geen langen duur. Men zogt 'er verandering in de Regeering 1~
voorwel1dzel vinden, om, van nieuws
en kon gemJklijk
gemJkIijk een voorwelldzel
nieuws,~
de gemoederen gaande te maaken. Stlaks
Suaks viel men klagtig
over het bezwaar en den overI:lst,
overlast, welken de Stad van de
onlangs daar binnen 'gezondene Soldaaten leedr.
leedt. Daarerrboven
hadt JAKOB WOUTERS, Heer
Har van St. JansJlem,
Jansflec1l, RekenmeesRekenmees~
ter en perrcanente
perrr.anente Raad der Stad, te wege g€bragt,
g~bragt, dat,
wierde ingejevetd
ingeleverd
door eenige burgers, een Verzoekfchrift wierdt
bij de Staaten
Seaaten der Provincie, waar bij
hij zij begeerden;
begeerden, dat';
op de aan!l:aande
aanilaande befl:elling
bellellil1g der Wet, orde mogt
moge gcltelll
gcfl:elû worden, om reden dat het Regeerings
Regeerings·- Reglement, in den Jaare
1675 gemaakt, zeden de alliJ
al1iJ vigheid des Stadhouders, van
geene kragt was, en alzo niet meer konde gelden.
gel;jen. Hoewel
bij de Staaten het bdluit was genomen, dat de tegenwoordige
Regeering, die in de maand Maij veranderd moest worden,
zoude blijven,
bij voorraad nog zes wecken in 't b::wind
bewind 'Zoude
blijven.
We:~1Cuders zelve, op den gewoonvernieuwden, egter, de We::wudcrs
R('geeIing. WOtJTEf,S,
lijken dag, de Rl'g!::eting.
WOtJTEI,S, bij die gelegenheid van
zijne Raadsplaatze ontza,
omz(;t, vervoe:;de
vervoegde zich hier op bij 's Lands
Stnaten,
klagte over het oDregt,
onrrgt, "'L geen hem was aar:ge~
Staaten , met klagcc
aaegedaan. Tot nog
r:og we
tee was Ïlet
het Kriigsvo:k
Kriigsvo;k binnen Tholen geblèegebleeven. Dcch I;;:nuwlijks
t:r:nuwlij!,s was het, in de maand
mannd Junij,
Jnl1ij, vertrok.
ken, of 'er or,:fiol1dt
or,~llo!1dt eene geweldige bcweeging in de Stad,
en vervolgens OV0r
over het g~(;t!Che
gacl!Che Eiland, tuslèhen
tus!èh~i1 den BalJUW
BaljUW
NIKOl.AA~
DVl:RKANT met zijnen aanhang, en de zulken , die
NIKOLAA~ DUGRKANT
bet met WOVTt-RS
het
WOUTMS hieldelJ.
hielden. Het bkef niet bij fchcJden
fcoclden ei1
e...
dreigen; men vit!!
viel op elkander aan met gelaaden geweer; zo
f,f het leedat eenige
kwetzuuren ontvingen, el'
eeni!;e burgers zwaare kwerzuuren
ven verlooren.
llnjd; waar
verloorc:n. WOUTERS zegt'praalde
zegt'pra~lde in Jeezen
'1cezen Hnjd;
eEDëntwintigth::n oe:
de~ genoemde maand, door
naa hij, op den eenëntwimigtkn
lieden van zijr:en
zijnen tanbng,
~a\1bng, na het Stndshuis
Stlldshuis geleid, of liever
gedraagen wkrd,.
z~mengevjoerde mewkrdi. Met bewilligirg der z:lmengevloerde
nigte gin;;
gil1~ men firaks
!haks over tot hee
het verkiezen vml
v~n eene
cene nieunienwe Wethouderfchap,
Wethouderrchap. en wierde
wierdt WOUTloRS
WOUTi-.RS in zijne waardigheid
herUeld.
Staaten, te MiddelbZlI
herfield. lntus[chen
lnmsfchen hadden 's Lands Stanten,
MiddeIbm g,
g•
van het voorgevallene
voorg"lIallene te Tholen
Thr;/en de tijding ontvangen, en 11a.
na.
men het zo euvel, dat
dllt WOUn:R~
WOUTKR~ te rnade
raade wierde.
wierdt, elders eelle
fI:huiJpill:lts
fdmiJplll:lts te zoekct:.
zoek.;!:. Hu.n
HWI Edel l\1ogende
Mogende deeden hem
hem,~
zeden,
zeden :>
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t:edert,
I:edert, openlijk indnagen.
indaagen, en gaven verlof
vedef aan het Hof van
Hol/ol1d,
Holland, om e()nige
e(tl1ige uitge\veck'.mt)
uitgeweck,~nt) Tholenaars.
Tholenaars, die zich in

<lat Gewest onthielden, en voor hoofden der oproermaakers
.dat
gingen, gevankelijk lJa
Hoge te voeren. Terfrol,d
na 's Bage
Terl101,d daar op
Staaten~ door Gemagtigden, de Wet. van nieuws.
deeden de Staluen,
veranderen. Het gerugt liep, zeden, en het vondt geloof bij
vee1en. dat WOUTERS een omwerp
veelen,
ontwerp gefmeed hadt, om den
Koning van
vnn Pruilen aan het Markpr,JalTchap
MarkprJaf[chap van Veere en
VlisJi11gen
V/isJi;~gen te helpen, en zelf aan het Sradhouderfchap der
voornaam
(te Gewesten. . De Stad kwam, binnen kort.
voornaamfle
kort, we.
wederom in rust.
Zwaarder, dan uit deeze beweegingen ontaaan,
ontflann, was de
rnmp,
ramp, welke de Stad, in den Juare 17 I2,
Bl, trof. Een trofp
Franfchen kwam, op den vicrëutwimigften
vicrël1cwimigf1:en Augustus.
Augustus, '8
'~ morgens met het aanoreeken
aanbreeken van den dag, onder 't geleide van
den llrigadier
Brigadier JAKOB PAsnUR,
PASThUR, bij 't llotshoofd
Botshoofd aan de Pont,
waar mede zij de Rivier overvoeren en verder
verdêr naa en in de
Stad trokken. Zij plonderden de Stad meest leeg, namen
cenige Regenten en Burger.s
Burgers mede, en vertrokken wederom,
naa een kort verblijf V:ln
van weinige uuren, met hunne roof.
roof, die
dcizend Gllldel's
GuldcJ.S begroot wierdt,
wel op driemaal honderd dt:izend
naa
,J!'/oorens den Baljuw
Baijuw DUURHOUl'
nlla dat zij ,li'/oorens
DUURHOUT hadden genoodzaakt, te teekenen
teekenelI voor tienduizend
tiendllÎzend Rijksdaalders, om de
Stad, en den Baljuw van Nieuw
Niet/w VOS/Baar,
VOS1l1t1f1r. om die pinats
plaats
voor afbranding te bevrijden. Hunne Gevangenen wierdeR
wierden
na l\'r/Jl;en
l\.'r.:l!:en gevoerd. Tot vergoeding van die brandfchatting,
gelijk mede wegens de kosten van het onderhoud der te
A~lmen
Ntlmcn zijnde Gevungenen,
Gevangenen. wierdt in 'e
't vervolg bij de Staaten ook een b"f1uit
b"lluit ter betaalingc genomen. lVIen
Men wil dllt
dat dee.
deeze' overrompeling tot weerwraake over eene aroopinge
flroopillge der
Bondgenooten in Frankrijk, door eene bende der Bondg.:nooteu, onder 't gebieJ v:m
van den Generaal Major GROVEGROVE·
11ooten,
&TEINS, in Junij van dat zelfde jaar gedaan, g~fchied z.ou
STEINS,
z.oU
zijn.
V2n dit ongeval op dien zelfden
zijn, Zoo ha3sc
haast de tijding van
dag binnen IYJuldeiburg
gelw-omen wt!s,
was, vergaderden de Staa.
MzcldellJu1'g gekoomen
m~)Qgelijk voor verten' nog in dien zelfden nage,
nalf', om zo veel moogelijk
dere onheilen zorg te dml1Jen;
dr:t11~en; zendende eenige manfchap uit
de bezettingen der StcJen
Vtis(il1gen en Veere
5tcJen Vlis(ingen
1"ecre voor· Bergen
T ttU
tnetttt 3
tip
{lP
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tim, om den vijapd in ziinen
nrtogt te fiu:ten.
llu:ren, eh
op (/!::n
ac:n Z litfl,
zijnen nftogt
ei!
vuortlaam~l!jk om de overige
overiy,c EihnJen
Eihnden d'.r
dl.r P"nÎllcie
P,,)'/incie tegen
vOOrl,aarnehjk
r;ood, te !xfchenr.cn.
he Cchern:en. Doch
inval. in geval van Lood,
verderen inval,
}lct
merkel!:k nadeel van
het bleef bij dien ramp, welke tot merkc!I;lc
V2n de

Stad en verarmmge van haare In~:ezt:erellen
l1rc::tc; des t;lln
In~:ez~etellen fire::tc;
t;ltn
voor hun. op verzoek vnn die V:ln Tlzolen, tcr
ter Sta.atsver6ahimJen MidddiJl{1!J
MidddhullJ en andere Zeeuwfche
Zceuwfche Ste(lering gedaan, hinnen
dering
den, eene
f'ene C<JlI,-éb
CI)Il,-éb deedt.
deed!, ter onderfreuninge
onderfi"uninge der meeat nood.
noodlijLktld~
Jijdt:tld~ huisgezinnen.
Wann,:,cr
.Rl!rgen op del!
WanD":er de Stad .Bergen
de1l Z10IJZ,
Z10111 , in den ]aare'
Jaare' I 747
ooor
door de Franfchen helegerd wit:rrlt, was men in Tlliilen in
ge~ne
Men nam egter ten eerlt.cn
eer!t:n alle
ge,~ne kUne verl~:;en'lcid.
verl~:;ei1~eid.
moo!,e!' jke voor
zore : W2nt
W!lnt bedu~t
FUlllèhen,
mousd'
VOO,ZOïC:
bedu4t zijnde dat de Flanfchen.
1I1vooreDs
dj~ lwleg-::,rioge
~(-'le;ré'fi!1ge voort te g,,:m,
gä~m, zich eerst meesttlvoorens met die
van S/cenbel"/;ey.
StcefJber/;er.. lo"d,,"
lo:.d",,, g,"TIaû:it
g<>'Dan!u heh:len,
heb:Jen, om, 1:l:1gs
b;1gS dien
ter v:m
kOl,'. 9~;'er
KOt;..
9~;.er ol
of hJlllien
bllJlien d",
rt,· Lllflè[J
LlllléO ko,)mé:::d""
ko,»m<;;::è""
B,'ri!en
B.'i"iren aan
~an de
W;', CKfor.t
rkfor.t gEhed ifl re fbit(:t1, zo wierde
wîerdt het noC'gdig geoorl'en :lf
te fuijden.
fiJijden. en 'Zo
zo veel mo(\gelijk
\Uoq~elljk was,
ch::U :'th1'!N'
,'th7'!N11'en
af re
cl,}:l
dl.l;1 roes,HIt;
roes"'ll; na Bet
Sn {"etI
{';et! {'n
f.'11 tm
tor dell
de.) E,,;zd1'r:gt
Ecila'rr:gt en '[
'e Eiland van
Tlwlf'n,
(\! beltotten
bd.,ltCiJ bor
InlJr.d,:ren der PolJers
Polclers van het
'.{ïtall'n, (t!
jnor hu IrJllr.d,:ren
If~
,j''''l+',H
{f~ ,rl,md,
),Lwd, ,/j''',
..'û! /{"beere, en nog e:..r;ige
e~J)jge 1l2:lst:mngelege:le
nU:lsmangelege:le
L;;,r '1en. '1
Ti;!i;! T'1ri!el1 WIE'nlt eén Schiphrug geleid over den
Eei"
Ee'" r'"gt,
rt.:;!, CIJ lire Ho Jfr,werk
Jf[,werk tot een voorpost
vuorpost (Tè!e du
Pc,rl)
P"rt) 1'\'':1:1::'
p'r:Ja:. [;
C: doch Lir
(10 vIjand
vmmd lift Stqenbergen
St~enbergel1 on"angeroerd.
onaangeroerd.
l,e:krt wier",
wimlL de
vcrJ::gt ra
$':e:ÎI:7t
dl: Schipbrug vcrl::gt
na het BOlih(;ofd,
Bot!lMof'd, ~én
ill,,' vaf
va" Tholen,
1àoJen, a!zo
a~zo d,~ B~rgfch,,,
Pol.::'er mede onder water
w','
B2rgfch,~ Pol,~~r
{l,e.{'·r
was door eene
d'JOrLi:1ijding aan ieder einde van 't Lilnge!."t .vas
f!ene cl\)Orü11Jding
I'e Water.
Water, en fene
eene nan den Eo,dro!it rmfchen 11101en en de
Sck, !"e.
Bij het F"lf{
F'1rt Zeef/milia.
Zeelandi'} , op (len
hOrk van clen
!lek,
t"e. Bli
cien hork
Bergfch\'(j Polder, w:erdt
w:eIdt de BinnenBinnen· of zo genaamde Groene"
Groene~
13ergfclwn
diit{ !~v()rgdtol,ell,
~ufJrgd!:ol:et), waar d!lOT
dnor <ie
de Gliîmes
Glijme.s Pc,H:r
P(,jr]èf onfÎer
water
diik
onr!er wat'er
1!l~kte; CH
cr! l'ok
t'ck eer,
<,er, aoorfr.ijdinp;
(1oodhijding r.an
KJadfchendi)k, daar
raakte;
r.r.n den Kladrchendi]k,
~H,~
~i,~ aaa cicn Eendragt - Polder eindIgt,
eindigt, gemaakt: zo dat van
l1e S, fJeld" Wt aan Steenhergen eene doorgaande Iuuml:d"
ll:w~m. Op de noodige plaatzen wierden ook Batterij~n
m\!t
lcw:<m,
llatterij~n md
gerchut
op 't Fort Zeelrmditt
Zee!t:mdirJ en
t:l1 den
gefchut voorzien gemaakt, als op',
l{laufchendijk; en aan cl.:!
d~ Westkant van
vaa den Eendragt
o'p
Rlaófcheudijk;
Eendragr,, op
pla@tz,en daar de
Qe Rivier bij laag water de minlle die,pte
diel1tc heeft.
fla3t~en
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nalterijen met gerchut
gefchut bezt't.
beut, waren
De Verfchanzingen
Verfchnnzil1gcn en Garrerijen
van den Zeedijk dt'r
twaalf, en van
Van
dl'r Hikke - PolJer
Polder tot Th%z
ThOk12 twaalr,
Tholen tot de SchrIJe
hmgs den Ze·'di~1{
Ze"diil{ vCf
Tho/ef!
ScheUe langs
vi;f in getal.
Bo gel'!,
Je,. zestien.
zestienBij het onvoorziens innccmen Vl:n
v&n Be.
gen, op ut.!.J
Septemher van dat joar, was h,'t
het alarm in Tholen,
TholeN, en het
den September
de;waards,,onvcrbeeldelijk.
onvC!rbeeJdelijk. Zes Rt'givlugten uit Bergen derwaards
menten uit de Linien van agter Bergen, kwamen toen binll~n
memen
binD!!n
Tholen.
wen, benevens het geheele
Tholm. De Stad zelve wiertjt
wlercit toen,
Eila!1d,
tOt verWeCril1!;e
la dat zij ook
verweerin!;e voorzien, %0
Eiland ~ van alles tot
behouden b!eef, tn
ten met ha~r gantsch Zeeland, dat a!1der~zints
ander~zints
z'lilde geween zijn van
in groot gevaar z'lI\de
Van overmeesterd, of
Hllland ~fgeCnéeden
2fgefileeden te worden.
ten minf1en
minften van HJflnnd
g~bel1ftel1is, de Stad Tholm
la:ltlle merkwruardige
merkwaardige gl)beurtenis.
De la:1tfre
Tho/.'II betrelfe:lde, die wij zullen verhaaien , is.
is, het voorgcvali.'t:e
voorg·:vali:r:e ter
tcr
treffe:Jde,
gelc~enheid der verheffinge van Prillfe
Prill[e WIU.EM
WILLEM DEN
DE.N IV !Ot
gelegenheid
lOt
'..an het Gewest.
Gew(>st. De Jaata~
Zeeuwfè:Je l1te.Jen
~teJcn
Stadhouder van
laacfl:~ der Zeeuwfc:le
was Tholen,
Tho/e12 , welke in deel.e
deeze bevordcI
bevorder iog (]:"ll1de;
gefchkd.
aQmd~; zij geCchi.;;d.
de aldaar op den zevenëntwir.tig(lell
zevenëntwir,tigacl1 van Maij
~Vl11ij n.:s
laus 174ï.
rl.~s laars
17'1.7.
Het gemeen hadt daar van
gekreegên,, of de
vau gecnc
geenc kennis gekreegen
boeren
,St. Arme- Lq:uI
Lq:ld ('n
bot'ren van St.
en aederen,
atdel'€n, ttr SulJ
StaJ in gtwkr"
gerukt"
vo~derden veranderirg in de Regeerillse. Men riep
rkp " dat
ddt de
cn dat men, te Zie
Zi~...
" Regenten 't Land verraaden hadden, en
,." nkzee,
ntzee, 'r'e verraad kIa:li
kla:lilijk
lijk ontdekt hadt." Doch deeze
alleer!lijk hier
hief in, dat men, in eene oude
befrrllldt alleenlijk
ontdekking belJ:.)ndt
'c volk
vo{!r mef'nde
kist, die 't
mel:'nde met b.uskruid
bus kruid gevuld te zijn, niet
z!l.tld gevonden hade,
hadc, behalven
behaJven dat het gefchut
gefchm Vln
V&ll bindan z:md
Tholm, 't
nen vol fieentjes
ficentjes zat. Men begeerde dan, ook te Tholw,
gefcl:ut C:l è(;n
voorraad van 't busbuicl
bnshuid te onderzoeken.
gefcl:ur
dou voorrand
Gefc1iedde. Doch 'c
ge[LhHt
'e gef.
. hut wierde wel gelaaden bevon'c GeCciiedde.
oPGeHangen, tl::r
ttr keure van
vsn de
rle
den. D:!
D~ COnlietjes
tonIletjes buskrliid,
buskruid , op;eOaagen,
boeren, die 'er
'tr den arm, tot op den bodem, intlaken, wawa~
r lijk gevuld.
ren ook l'ehol
re!l
rehO'lrlijk
Toen wilden de boeren de proef
'r fierehut.
fiaken, een !luk
Huk af, zonder ce
neemen van 't
~erchut. Zij {laken,een
te gedo ogen , d'l.t
d~t 'er de kogel afgenomen
a([(enomen wi.!rdr.
wierdt. De kogel [norde
fnorde
èoogen,
renho:le van den Hertog VAN lW:V1BERLAND,
eenen renbode
KUMBERLJlND, toen juist
den dijk langs rijdende, vo,]rbij,
raak"n; doch
voorbij, zonder hem te raak'!n;
hijj klaagde, naderhand, zeer, over 't gevalir
gev:l~r,, welk men
hi
JUll
boeren, hicr
hier op lS3
M huis !''''"
f,~
h:l11 h:ldt
hudt doen {oopen.
loopen. De boeren.
Ttttttt 4
kecrd.
kecrd,
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keerd, zonden, eenige dllgen
er , eene
lreerd,
dngen laat
lanter,
c('ne bezending, met
Predikant en Sckremis
Sckret~ris van St. Anlle~
a3n 't hoofd,
Anlle· Land
L(md 33n
na T/lo'len,
T/Jo'len, o.n eeiligcn
eelligell uit de Regenten te ontzetten van 't
bewÎlld,
bewilid • of ten minile
millile te bevorderen,
bevorderen. dat hun eenige bijzit.
~ers uit het
bet platte Land wierden toegevoegd. De Stad, raak.
raakte, hier op, in roe re. De Regcmen
ce,
Regenten verlieten 't Stadhuis,
boeren en 'r
'e graauw,
grn auw, drie dagen lang, huis hielden,
daar de bOl?ren
alles door[nuffelende;
doorfnuffelende; en alles, met naame,
naarne, al wat
wa, in de
fran[che
franfche taaie
taaIe ge[chreeven
gefchreeven was,
was. voor blijken van Landverraaderije opneemende. Daar wal'en
waren 'er zelfs, die, op 't zien
àerije
van een
een!l affchrift
affchrifc der Vcrklaaringe des Konings van F, allktijk
fJ1lktijk
van den zevel1tiellden
zev<:l1tiellden April
Apr,! uitriepen:
Uitriepen: al
at 'Weer
weer een bdef
brief van
den K01dllg
KC1'Wg V:lIJ
V:l1J FrtJnkrijk!
Frankrijk! Doch de Predikant KAREL TIlITHIB.\OT bragt de woeste medgte.
medgte, eindelijk, wt
tot bedaaren, en
BAUT
bewoog ze, na:!
naa huis te ga;;J.
ga 1:1. De RegelJten Ilamen
namen toen hunhnnne plaatzcn
plaulzen we;1ero'11
we,~er()'11 lil.
j,!, !cÎ100n
lcn"un zij in geduurigen angst wa·
n:n. vour
ueren: waarom de Poorten gello'ncn
Tt:n.
VOLlr de oeren:
ge!lo0ten bleeven.
Z,'ils
Zt'lIs :.et de WethouJerCchap
Wethou,lerfchap z(],,:r
ZE.lrer ge[chur,
gc[chur, welk een !luk
nuk
W(\,;3
wt63 van dt'
de ;'laf!
;,t:l<1 ftonde,
fronde, vcn1a~çlen,
ven'a;;flen, op een gerugt, dat
die va;; Sf.
Sr. Ar.
i;addep,
At, na - Land voor had
dep , zich meester van het
zeive
te maaken, om het tegen de Stad te gebruiken.
gebluiken. Die
zelve {c
van f/osmam
f/osmaal , kellnl~
keJln!~ gekrecg:en
gekrecger. he,Jber,de
heJbcr,de van dit vernagelen,
krt:eteu
bt::ttell It
IC uit, als ecn
ten !astbaar
tastbanr bewijs, dat men, in Tholen.
verftund
h.ti,1t iJlee
met uen
oeil vijalld.
Drosfaard van St. Maar.
Ve""iftand IHi,1t
vijand. De Dros[aard
ze.ZSd1llr
te weeten , wat hij van dit vernage·
Jeasd'jlr: Ccheen
rcheen zelt
zeI! I"et
ru'!t w
vermageJ?n
"Î ge[cb
ut denken zou, en wa~ niet voldaan, over de
J~lJ varl
van 'i
gt::[cbut
reden. die 'er
reden,
't:[ hem de Wethoudci[chap
Wethoud~lrchap van gaf. Te St.
A-me
A·mE: Land, bleeven de boeien oproerig, tot dat 'er, op
ver:.:o~k
ver=o~k van dIe van Tholen, vijftig Dragonders, uit de beo
~(;mng van Berge"
~emng
Bergen ~p den Zoom, in 't Dorp gelegd wierden, die 'er, ecnigen tijd, huis hielden. De Predikant ADOLF
ADoLF
VAN LOON, die z,en,
ZJch, in den aanvang der beweegingc,
b~weegingc, aan 't
hoofd lie.
Ilef bezendinge bevQnden hadt, wierdt toen, gev:mke.
lijk, na Tholen gebragt
lijk.
geb ragt , daar hij een tijd lang in hegten.is
1)ende, dat m,'Il
zat. Doch
Doeh.t eindelijk, beweezen heb
hehryende,
men hem
lot
Wt hf't
ht'( aanneemen
aarmcemen van den 13't
la't gedwongen hadl,
badt, wierdt hij
hlj
pp vrije voeten gefield.
raah.çell dus
AP
geileld. De Stad en het ~i1and
~iland raah.çen
Oillengs
..ulengs kens in
In rnst.
rust.
Thans
pen
~en
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~------------------------------Thans zullen wij uver~nall
/)ver~na!J tot eelle
eene meer bi·zondere
bi'zondere he·
beo
fcilrlldng van de gelegenheid en merkw:.ardil'be'ieli
merkw~.aróil'hdf.'ij eer S:.d
S.',d
fchrJJdng
Tio'en. Men
M~1l heeft alèaar drie Poonen,
Poorren, I)(.h,ll.'~n
eeTlFn uit'Tiolen.
bdpl,ren eetlfn
ga:lg, aan de Oostzijde
OostzijJe der Stad, door het hh.,m:.d·,:1arp,
.• m:r<.[:'larp, na
het buitenctijklèhe
huitemti)klèhe Laud
Laod lIan
aan de Rivier de Een'/1'/1flt.
Een,f,·t1!!t. Derco:;: de St. /11/
Au/nes_
zelver naamen
uaamen zijn.
zijn, de Oudelandfche, 00:,
IrIriS_
Pó:maa,.Jèhe - Poort; de derde is ee'lC
ec'1C WaterPoort en de P'ö:maarjèhe
poort> aan
duor d'-'leJI1~
poort~
nan den Rivierkant. Men ga'·t
ga-·t door
d~'lt!iv~ na het
alwanr men, m::t
ua ht v~ó'C
Laf'd van
m-.:t een Pont, na
V~3'C La<'d
Veer, alwaar
BlobaU
Vef:i groott:r,
grooter, ":In
O~'l ['·genwoordig.
tt'genwoordig.
/110/;01.1 wordt overgezet.
Vetl
pb;jd('r'n~
hehwas eertijds het getal der Huizen. Brand en p]o:Jd('r'n
5 heh.
ben hetzelve, zo wel als h\.t
bUl.,~ert:n,
h<.t vermogen der bUl
,~ert:n, m~r
Itelijk doen afnet'men.
afneé'mcn. Voor ruim
ruLn vijftig
vijfo5 Jfllren
jSlfen [ddt!
tdá<:! men 't'r
'o:r
keIijk
flcgrs
fJuize'l1; de
ut;: me-St
me-Ge 'n
'11 van
wt'l~
ficgrs driehonderd
drkhonderd drieënz('sdg
drieëllZ"'Stig fJuizt'n;
vall wel.
ken, egtcr,
gne(len fhlat
fhat zijn,
zjjn, en van d\!n w lvaart
!vaart dfr
d{'r
egter, in goeden
beNOOn(!ren duidelijke bliJken
blijken drangen.
draagen. Mèll
Men he
.. ft 'èi
belvooneren
he.ft
'<'i lJtl<;l
\lrtt!
l\1~rktcn: de Grootc 1\1a,
ik,te a:arlu
rrarin en
l\lgrkrcn:
Ma! kt bij de Kerk, de B(,[e
de K,)ornmar~t.
K:wrnmarJn. Her
Het Stadshuis , ftaan,Je
fiaan,:e ap
~)P oe I !,)o,~\traa"
!l)O~.traa"
Nel ouderwetse h, is een v:ij aanzie:;li]k
aanzic:,lilk get'()u
hoe .'\lel
get'luu IJ\I , van
W,lten Arduir,fteen
opg0haald. en v~rfit!rd
v',rfierd lIJo;;t
!!Jet e'n
e 'IJ 01,'[
1lI,'t 0"
-'Co
\Vitten
Arduir.fieen opgehaald.
o"'>e~
yal!i s 1l,jts
klil'lt. t~r
L'r wenerZll;;,
wcncrZl1 J,',
\'allit\
ft'ies uitloopend
uidoopend Torentje. Men kliElt.
Tr2ppen na de Puie,
Puit~, die met vÏ':r
vkr Let'u
,\ en
langs vier Trnppen
L~l:u".:n
h"udellde iell"r
iell~r een 'Wapen.
bintlt.i1 anImo,
pronkt, h"udende
"\Vapen. Van bi'H1t.i1
001010: t
naar oe
ae onderfcht'IJe,
onderfch:;'lJt;:. e OO,lnJ:.:r·
men de noodige Vertrekken, nl/ar
Oll,~m~r·
keil
'Il te TI!N',
Til~"e, Cèn
~,;n
ken des gell:igts
gel1:igts berekend. Voorts heeft m '11
Ammunitiehuis of Lands Magazijn,
lVIagazijn, een K
ruiJt()[eJ1 en t:t'1
t:t:l e
Ammunidehuis
KruiJ[(Jfèl1
Waal,.
Leen
Waag. Oe Ncderduitfche
Nederduitfche Gereformeerde KerK i,
een i!r,
j!f' ,t
en :lanienliJk
aanienliJk Gebouw, even als het Stild~huÎb
Stad,huib van W utn
tt~n
Ar.luillfie;;n
er lilfltinge
tlwinge is ni.;t b~
b.;ArJuÎtlfic<'.'!n opgehaald. De tijd haar
haarer
onz~ Ueve
Lieve r,·(,UfT..!'!tkendo Zij wierdt, naa de vohooijlllg,
vollOoijllJg, aan onzt!
w"' toegewiJd.
toegewijd. De oudheid v:m
van het
bet gefiigt
geftigt mag
maf{ men
m"n daar dt
rit
Wo
afleiden,
J404. tot
tot eene l{olle.
afbJen, dat het reeds in den Jaare
J::tare 14°4,
Kolle.
giJale
waren, ten .lien
,lien ti]Je, 1O
m
gÎdale Kerk wierdt verheven. 'Er waren.
Vikarijcn,, ook
e.. ne dus geg~
dezelve v(;;rfcheiden
vcrfclteiden AI,aaren
Altaaren en Vikarijen
001, e,'ne
naamd Gulde Mis,
MiJ'. die rijklijk bt'giftigd
b{'giftigd was. De gedaante
gi!daante
der Kerke is een Kruisgebouw
Krllisgehouw., hetlbendc
hec.bende een lieenen
neenen Gewdf,
weilt van des kundige lieden voor een b~zienswaar.
wdr. 't
't welk
dis KUllst(lllk
KUllSl(hlk wordt gehouden. In het Choor
Chool' ziet men -ter~erdiJ
Tttt
5
Tt
tt ttn
tt S
fchel·
~._.
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fchdden Grafcolllbcn,
fchddcn
Grafwmbcn, als die \'an
\"au Heere GUY VAN BL015.
BL'JIS.
I[JC Echtgenoote,
CI,ARA
laatfren Heere van Tholen, en \'an
\'au zi Ine
Echtgenoote , CLARA
VAN IlOTLANO;
llOTLANO; voorts
voom de 'I\;mbe
v~n den Hcere
Heere van Poortd
'l\;mbe v;n
"lia,
ins~elljks tlie
uie van des
zelfs Huisvrouwe.
"lier, .en imgeltjks
deózelfs
Hnisvrouwc. WiJQers
pronkt het Ketkge!h1uw
Kerk3eb,.luw met een hoogen
ho.)gen vierkanten Toren,
die in eeu Spits eindigt. Twee Predikanten, die onder de
Klad!;
Kla~fii van Tholen
ï'lHJfcn en Bergen op de12
de11 Zoom Haan, vcrrigten
hier deu prcJIl:dic:nst.
preJll:cliclist. Uit deeze, nevens vier Ouderlingen,
en even zo v.:ele
Kerkenr~ad. Voorts
vc!elc Di,'ke!~en,
Di~kcl~en, bcfhat
bci'hat de Kerkenrnd.
is 'cr eene
ecne Wa:fche
Wa:[che of Fr.lllièLe
Fr.ll1ièLe Gemeente, die haare Verga.
derplaats hei:ft
heeft ia
i:J. een Gebouw. weleer de Vleeschnal,
Vleeschhal, fbanfr'lanau;: cl,'
Groott: Markt, en d,)or
éénen Leeranr bediend
d" Groalt:
dGor één"n
de aa::
wor-Jc.
wor.J(, Bch:!!
Bcb~ <fe!'
'ie!' deeze ltwee,
wee, zijn 'er, van ernige
e('nige andere
Chrbthjkt:
gCdJe G'losd1ellftige
ü,)àsd,elJfiJge Vergqderingen.
Chrbt1tjke Gèzintbedcn,
G~zintheden, gedle
Verg~deringen.
Een \Vt:ê'óhui,
W <;;('~hui:,, welk 'er de H~rvormden
H~rvorl11den hebben, fta~t
fl:aat agtcr
agter
G.::u:Lmneerde Kerk. Het wierdt in den Jaare 1632 ge.
de GClebrmeerde
bouwd, en heefe vrij goede inkomil:en:
inKomfien: zo dat 'er een goed
getal Wee~klO\leren
Wee~kl!1\leren rijklijk kan verzorgd worden. De Regee.
ring be(l:aat
beO:aut uit Baljuw, twee Burgemeesteren, negen Schepenen, vier Vroedfchappen of Raaden,
RaaJen, voorts een Peniionaris.
Per,{ionaris.
een Thefaurier
The[aurier en een Sekretaris. De Baljuw
Baliuw wordt door
oen Stadhouder verkoozen, uit cene
eene Nominlltie
Nomimnie van drie perden
foonen. Zijn ampt
llmpt is zeer aanzienlijk. Hij is Super - lmer.Imcr;<lem
deut van het
h.;t gehi:de
geh(;de Eiland, en heeft in Oorlogstijden een
cenen
en
IJand.
Land. Majoor onder zich. Aan deezcn
deezen geeft hij het Wagt\Vagtwourd,
woord, welk hij moet brengen aan den Kapitein en de andeande·
f1!
re Kriigsbe..,dhcbbers,
Krilgr-be\ldhcbbers, die, tot het honden van Wagt cn
ell
goede ord;:)
tUl pluw:'n
ord~ tll1
platten Lande, door den Baljuw worden aangefie!;l. Voorts
gefteLl.
VoortS is hii
hij Di;kgrnaf
Dijkgraaf over alle de Pold.:rs
Polders onMr
onder
·e R f;t!\!clhd
p',.'cl~l~d van Thr;lcn, en Rentmeester
Relltm~ester van
V3n de G(a~flijk
hetds Domeinen over het Kwartier van
heids
Vlm Tholen.
T'holm. Eindebjk
Eindelljk is
hij oek
OGk Práh;:nt
PrdiJ:;Dt van de Weeskamer. Van de twee BurgeBurge.
drr'~f~( de eene den naam van Burgemeester of Heer
meesters dr&ngc
vui,cn
bui(cn (klJ
tb] 13:::k
13::: k of Vierrchaar,
Vierfchaar, zijnde Prefident van de Poli.
tic, de andere di'll
di" n van Burgemeester binnen den Bank of
Vi.:!ièha~r, welke dus
dns zo veel als de negende Schepen is.
Vi2Ifrhaor,
H~t bewilJd
H:t
bewind van Schepenen [trekt
firekt zich niet aIJeen
alleen uit over de
lSt::d
l/uJ/m en derzelver ReglSgebied,
Reglsgebied, maar' ook over de
8t2d nolm

Heer-
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np,'rlij!:hcL!
alwnar zii
zij in~ge!i.îks,
HI':rlij!:hd:l POof,tl'liet.
poortJ'tiet. alwaar
in~ge!i_iks, in naame der
l s.:k1den doen oefG~an!l:Jkheid,
Jijmaffdijke m
ml,daa.!eu
G~aafl:Jkheid, het regt over Jijflhlfdijke
vef[,!ncn. Gelijk elder~, dus hebben ook hier de l{a~llfn
lb'lc1m alleenf.:ncn.
ftem in burgerEjke zaaken.
zaakcn. Zij bFjven hun geh:;'
geh~' I~ leelij': fiern
h"cfc men nog te Tlto/en
Tholen
ven in tt bewind. Behalven deeze, h"efc
een Koll~gie van Kleine Zaaken.
Zaaken, en een ander
anner van S"adhouS'adhouwelk, bi; verf!:.:r
vcrft~rlirJs
ver...
der en Leenmannen, voor 't welk.
litJ~ of ver
kU'jp,
derzel'lcr J{egtsg'''Jied
klV)P, de Leenen, onder de Stad of derzel"lcr
Kegtsgt'IJied
gc'cY"en, moeten
m0ecen worden opgedraagcn.
opgedr:!3gcn. E"P.ldjk
E-!'.!dd:. merken wij
ge'e~en,
nog aan, dat de Landhouw
Mecrecueri) alS de hoofdLandbouw en de MeereeüeriJ
v:ln het bellaan van het m.:crendeel
mcerclldeel der Tholenlcne
bronnen V!ln
burgers moeten worden aa.;gemerkt.
aa.!Jgemerkt.
TWM.\S
vermnnrdhcHs in z:jl1~n
z:jllton
TH'-M.tS à KEMPIS, man van veel vermanrdhcHs
tij,j,
tijl, vooral om zijn ijverig drijven Vdn
y"n het lt:en1:..!ltel
II:"nl-!ltel der
lVIljilike G,)dgeleeràhdd.
Elij wierdt
wierde gèooro;n
ge:,oore!l in
iJl dè
Pro\"n·
Mljitike
Godgelel!rdhdd. Hij
di! Pro"'nci~ O~'e1
Ot't'll;sf.:i,
in den
d.lt Gc:\I"est
Gc'pest dr.,,,
cie
ijs[.:I, ill
dcn Jaare 13:-9. In dolt
dr.;, g
hij het
her Monmkskleed,
Klo(;s,er VOD
von -J':fust
,h'Jl!st ,'nu',
~ne'" t 0;J
bij
MonIllksklecd. in het Kloûs,er
de A;;'
Ac;' itenbcl
itenbelg,
Zwol!e. De reuk zijnt:r
ZijO\:f g'l,;Wft1,;(C
g, hij Z1l'O!tC.
g"l,;sllrl1~C en
heili~hejd drong d:1or
dClor ot afgelegene
Gewe~ten, C'l
ve.le
heiliiihdn
af~elegene Gewe"ten,
C') iulne
iol!tc ve.l\!
builenlandt:rs, zo wel ais landzaaten
m~n, welke
we.lke 7,0
landzaaten,, om een man,
7,:0
builenlandc:rs,
lieflijk
re fprt'áe
fpree~e",. H
f-Lr
lidlijk cenen geur verfpreidde, te zien en te
ft
op het inwèn,lig
inw,m..lig (."1
gcm .,>.
bekende fiigtclijk
Iligtclijk Werk, 't welk (lP
~"1 gçm
<"'.
ChristetJdom met grooten ernst aandringt,
aandlll1gt. OVet
ove1 a',>
l\',rdelijk Christendom
de' 1\',J':o
~lolp,illg JlaI)
gem~enll;k aan hem toe?efc.'r
toevefC,'f 'e.
'eo
vo/;!.il1g
van Cfzi
Cll1 is/us,
istus, wordt gemeenlIjk
ven, hoewel anderen hem het regt, van daar van oe '-L ur·
fpronklilke
betwiHen. Onder ande!
c befpronklijke Schrijver te zIjn, betwisten.
andeli~
Jo{)t~le voormaals de geleerde Abt LANGLET
DE FRESNr,y,
lünfije
LANGLI!.T DI!.
FRESN(JY, te
zuilen betoogen. dat het b~roemde
oorfpronll'j~k, tn
rit
b::!roemde Boek, oorfpronk'ijk,
zullen
d,lOf zekeren GERSEN of GEKSON,
't Framch gefchreeven is, daor
GEkSON,
TllOMAS à KEMPJS
KEMl'fS flegts
ilegts in 't
y~rtaald. Veren door TlIOMAS
'e Latijn vc:rlaald.
fcheiden
gefchil,> hunne gedaRtelt
gedagteh
fe
heiden geleerden hebb(,lJ,
hebbt'n, over dit ge[chi!
maakte
voorgedraagen. De vermaarde GYSBERTQS VOETWS
VOETIUS maakte.
zeer veelophefs van dit Gefchrift.
Gefchrifc.
r ,.

o,-

THYSHJS
THYSIUS (ANTHQNIUS)
(ANTHONIUS) zat op het Hoogleeraars gefl:oeltl!
gelloeltl!
in de Godgeleerdheid,
Godgeleerdheid. aan het Geldersch Hoog"fchool,
Hoognfchool, te
RClrdcrwij,l:,
Nationaale S;jHarderwijk, ten tijde als
aIs het Dordrechtfche .Nationaale
Sijnode
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THYSIUS.
(ANTI-ION'IL:S)
iHYSIUS. (ANTHONlt:S)
.•.

aanCcht ijving der Stnaten
node bij een vergaderde. Op aall:chIijvi!lg
Staaten van
Gelderland was hij lid der vcrmaarde
wrmaardç Kerkvergaderinge. Reeds
Celderkll1d
in den aanvang wierdt, llt!vells
nt:vens andere Godgeleerden, het
Overz:ednge vlln
d-!s Ouden Vt:rVII!1 de Vertaalinge d.!s
Vcrwerk der Overzier.inge
opg\!draagen. Geduurende de werl!zaamhedcn
werhaamheden
bonds aan hem opgcdraagen.
VJln her
kdig aanfchouwer.
aallfchouwer.
van
het SijnoJe W:IS
was THYSIUS geenzins een ledig
gefchIlfh::k, waar in hij de gevoelens
Hij verhandelde menig gefi::hIllh::k,
Remonil:ranten met ernst en nadruk te keer ging. Onder
der Remon!l:ranren
Vicrënzestigil:e Zitting, eene uitvoerige
andere deedt hij, in de Vicrënzcstigt1:e
Vraag1lukken ten
Verhandeling, iin welke hij twee Vraagflukken
te!] onderwerpe hadt
':CI'St "
IJ Of het bciluit
badt genomen: Voo,
V001.:crSt
befluit Gods, om de
Geloovig-en Zalig te maaken, ware het gantfche bel1uit van
" Geloovigen
Voorb~fI;>1ikl(il1ge lef
ter Za!Îgheid?
Zaligheid? ,> Ten andere
ander'e " Of het
" de Voorbt!f';,lÎk1{inge
G:.:loof eelle Voorwaarde
Voorwaardt! zij. die verc!scht
vereiseht wordt in de
" G:.!loof
geel:en, die
verkuozen zouden worden,
worJen , dan of het zij eene
" geeuen,
di~ verkvozen
\'1 ugt, uit de Verkiezing volgende?"
voJi!,ende?" Daarenboven he,. VI
be{!L::no(,
zjjne kundfchap en penDe,
penne, tot het zadi.:ndt' men zich van zijne
meni1.ellcn van een Leerfchrift,
ende de vijf vermaarde
menilellen
Leer fehrift , raak
raakcnde
gefi::h;ll1:ukken. welke, onder andere.
andere, de aal1dagt
aandagt der Kerkvergefch;Hl:ukken.
ga(:.;dnge
ga(:~riDge voornaameJijk bezig hielden. Het is bekend, èat
cat
Nedlèriandlèhe Geloofsbelijdenlsfe
Geloofsbelijdenisfe uitgaven in de Fran·
Franvan de N~derlalldfehe
fche. NederauitCche
NederauhCche en Latijnfehe
Latijnfche taaIe voorhanden waren,
waren.
fche,
lUsfchcn welke men, Een
ten aanzien van zommige bewoordingen.
tusfchcn
verrigtingcn
eeülge verfcheidenheiJ aantrof. Eene der laatfre verrigtlngen
eenlge
van het Sijnode
Sijnocle was, het benoemen van eenige Gehstigden.
Gel!1stigden,
om uit de drie onderfcheidene
onderfcheideoe uitgaven eellen druk te vervalràlg~n, welke, voortaan, ·voor
Voor eent en oorfpronklijk zou
va:lràlgen,
gehoudèll wosJen.
F.WKELlUS, DI\NIEL
DANlEL
worden. Nevens HERMANUS
HERMAN US FAUJ{ELlUS,
CJLOi'WS,
UDE~lANNUS,
CjLOl'lUS, FESTllS
FESTUS HOMMlUS
HOMMIUS en GODEFRlDUS UDEl\1ANNIJS.
wLrLlL
unze THYSlUS tOt het volvoeren van dit werk benoemd.
benoeme.
wLrdt onze
D\.! Ijver, met welken
w;;jken onze Godgeleerde, op het
D<!
bet Dordrecht{die
f.:he S:jnode, zich hadt gekweeten , bleef niet onbeloond. Bij
zUlve.i_JI; vPll
Hoogefehooi van RemonarantRemonftranrde zUII1ed.ll;
v~n het Leidfche Hoogefebooi
fche of Re&1m.1h~ntsgezinde
ReJ:iOi'!trltntsgezil1de Hoogleeraaren, viel hem een
opel;gev:!~:ene gefroelt'm
gelloclt'Jll te beurt, op raad van het Zuidder opengeva!lene
hollallufC:l;;!
Sil;]ode,, welk hem den Heeren
Heerell Bezorgeren da~!'
da~r
hollalldfC;l~ Simode
had, 3zllgrpreezell.
:Illlgt'preezcn. Het beroep aanvaard hebbende, deed~
toe bad.
!lij
!lIj Zijn;)
zljn~ Inm.erede, op den tienden December des Jaars 1619,

Ove,
Over

TIBAUT, ( PIETER JANSZOON) enz.
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Orer
Over de Godgeleerdheid, en de wi;ze,
wijze, op u'elke
welke de beoeffibeol'fft!ning van
J'Qn dezelve
de2e1vc moet wo,-den
wlJI"den

amlgdeid.
atmgdeid.

Zie G. BRANDT, lIi/l.
lIiP. der Reformatie,
l\IEURSlUS,
~IEURSlUS, .1thelJ.
A/hetl. Bat.

TIIlAUT.
I1llI3ken van deezen per..
TmAUT. (PlETER
(PIETER JANSZOON) Wij IIlMken
foon gewag; om ollze Leezers te doen opmerken, hoe al
'Vroeg,
vroeg, zints de cerfle
eerll:e verkondiging,
verkondigicg, de gezuiverde Leere der
Onroom[chen,
Am!1el-dam ingang hadt
hacit gevonden, en met
Onroomfchen, te Am/fel"dam
een, op hoedanig eene wijze dezelve aluaar
aMaar verfpreid wierdt.
'l'IBAVT.
l)aamelljk, was een
TJBAUT. llaameJ!jk,
eell Boekdrukker in de gemelde Stad.
Op den zevenden Augustus des Jaars 1628 wierdt hij veroor.
deeld, bij Vonnis van Schepenen,
SchepenelI , om twee uuren op de
Kaak te llaan, en 'vervolgens eenen Bedevaart te doen
dOi;!n na onze
Lieve Vrouwe te Rijsft!.
Rijs/d. ,De misdaad,
misdaad. hem ten laste geleid,
f1r~jf<! wedervoer. was, het drukken
en om welke hem deeze llmfrtl
van fchahdelijke
fchaildeiijke en onullllJke
oncfllltJ!ce in
hl tefgens. De Heer WAGENAAR
is van oordelll,
oorciet!! t dat deeze
deete bt
bI iefge1ls
iefgel)s op de Leere der Onroomfchen doelden, en dat
roomCchen
d:lt door dezel\'e
dezelve moeten verfiaan
worden zekere kleine Liede!mzs,
Liedekms, welke, zo als uit eelle
eene
Keure der Stad van den Jaare 1531 blijkt.
blijkt, langs de firaaten
en voor de Huizen gezongen wierden, om alzo de begrippen
en leerfl:ellingen
leerf1ellingen van
vun de predikers der Kerkhervorminge te
verfpreiden. Een niet onf,epaste
verîpreiden.
ollf,epastc inval voorwaar. Men weet,
hoe men.
men, ter verfpreidinge
verfpreiditlge van zekere fiaatkundige
flaatkundige begrippen, het zdf::le
zdf:!e hulpmiddel, meermaalen , Bilet
met ee,ll
ce,tl gewenscht
gevqlg,
baale heeft genomi;n.
genomi!n.
gevQlg, te baate

Zie J. WAGENAAR
W.~GENAAR,, Befchr. Vtm
Amjler.
van Amfle,..
;}fJm.
dam.

TICHELAAR, (wlunl)
TICHELAAR.
(wILu~r) man van flegt berugte zeden,
zeden.
Wonctheeler
Zuid hollands eh Dorp, in het
Wonoheeler te PiershilI , een ZuidhoIJandsch
Land ,'an
~'/m PIJtten.
't Is bekend, dat de beroemd0
beroemd~ RORNELIS
Dil:
DE WlTT
WITT de waardigheid van Ruwaard vaQ
Vltll dat distrikt he-bekleed·

t~~

TICrJELAJm. (WILLEM)
TICflELAAR.
..
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r.an zijn
kleedde. In zekeren zin, derhalven , was TICHELAAR ~an
Wat den man
mail de ('erfte
gebied onderhovlÎ!{.
ondernoulig-. 'Vat
rerfte aanleh,iing
ll~nleilimg fof
rof
["ood bedrIJf, is
i~ twijfflagug;
twiift'lagut{; maar
mr,ar dit zetot zijn volgend {"oud
ker', dat hij dc:n
d~n RuwlUlrd,
Ruwaard, lJij
bij het Hor
ver~
Hof van IJ,)lland,
H,l11and, verièhl!ldig aan een
eeh<.:;t}
tolleg op het lc(":,;n
lc(":ço d:s
klaagde, als 'êhaldig
en todeg
d;s PrinORIIiC'JE. Gelijk de tIjden
tijden toel,tnaals
wc;,tn:wls boos e:l
C:J a~ter
ai',tt!rfen VAN ORANJE.
u:;dheelels Zt'?gen
urgen gedogtig waren, leende men aan
a:m des W
WV:ldheeleIS
vondc het, uit hoofde der veelvuldi)1;e
veel vl1!di;;c oml1andighe.
ol1lfhndigbe.
hoor, en vondt
welke hij zijne befi'hulJigipg
be[,'huldigipg bekb~dde,
aa11den, met wclke
bekb!rlde, zo aanFbkaal, 1\1r.
lOAN RUlSC!l,
RUlst!l, l1il
Uil
neemelijk, dat de Advokaat Fhkaal,
Mr. JOAIII
wkrdt gezondtn,
Dordrecht wierde
bezondtn. om den Ruwaard te ligten , en
Groavenhilf.e te voeren. Hier bragt men bern
hem in de!
d~
na 's
'sGroflvcnhat:e
Ka!l:eleinij
Ka11:eleinij van den Hove van Holland, alwaar TICHlèL\AR
TICHEL'\AR
koom<:n hadt.
insgelijks verCcheen, doch vrijheid van gaan en koomen
keerde, eerlang,
zo als hij 'zeide,
Hij keerde.
eerhmg, na PiershilI , om, zo
Sladere
hij
Iladere bewijzen Ie haaIen van de misdaad; waar nlede hîj
hadr. 's Mans aanbrengen en beLefchnldigd hade.
den Ruwaard Lefchlllcligd
boofdzaakelij k, hier op neûer:
neder: ",J Op den
dell
fchuldiging kwam, hoofdzaakeHj
Jlllij des Jaars 1672.
1672, gc:koompl1
gdroonH'l1 zijnde
a:m het
" zevenden Julij
ziJnde alm
RtJwa~rd, om hem
bern te fi1reeken over z.:-!'et
uket
" Huis van den Ruwa:lrd,
"Huis
in TICllPLAAR
TICllF L AAR tegen dèn fleer
" regtsgeding , waar iu
Heer en den
inv:ewi:d{eld, tot 's al:d.:r.enJaags
lll:d"renJaags
"" Schout van Pii'nhiit
Pi.. nlzi/! was inv:ewi:<keId,
uitgefl:eld, Op den be!tem,:it:n
be!1emden tijd z'ch, anJ~rmaal,
anJ~r;na;j1 t
""was
was uitgefield.
Ruwa~rd lO<gelaatcn,
toq;ehmen,
" vervoegd he:bbende,
hehbende, was hij bij den Ruw!!~rd
nog te bf'dde
bFdde lag. Van de biizor.cterheden
biizor.derheden,~
" hoewel deeze Ilog
,ie W'JHdliee!er
" in deeze zamenkomst voorgevall·
~;
voorge~alJ, n, gaf de
Wl)ucthee!er het
" volgende verflag : Dat de Ruwaard bel00fJ
beloof,! hr.
h~ Ir, hem iu
behuJpza~m te zullen zijn, mi,~s
mi·~s hij zich
",t zijn regtsgeding behulpzapm
zcI:.eren dienst t<!
t" l.ulten
zul!t:n doen
doen;i
",t verbondt, den Ruwaard ook zel:eren
'nCHEI.AlIR zjch
zich hier to~
ro~ g.!r.egen
g~r;cgen en
ell berdd
b\:rdd getOond
gewond
" dat 'tICHEI.AAR
RU\liuard hem, met veel om{J~~,
omfl?~, van ",",lOr~,'<loró
" hebbende, de RU\lraard
:,
" den en redenen, hadt voorgehouden, dat de Prins nu Stad.
ml:n niet zoudi!
zoude rus eil, Vllot
Vliot
" houder geworden was, en mp.n
dit, iptl1s.
iJ1ltlS,. en aleer men hem Souverein gemaakt bad,;
baut; dat <lit,
felien, ZP
z<"er
verorrflijk voer den Lande wa~, r.3trdien
r,nwJien de
" fclten,
er verd~rf1ijk
dogeer van de eene
lu,r!ere DUl" Prins Iigtelijk met eene dogter
eelle of :u,dcre
bUlMil,;cnclheid
kon de trouwen, en alzo b~t
h:;( Land
"n tenhndCche
tenhndfche iVI
..)~el1dheid konde
e~nen vl'el:mdeu
v~~4:mdell Heer brengen; dat het 'er ejm:e!iJk
elJll~e!ilk
"aan ellnen

I"

ou.
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Llmde
onder of over, bnigen of barsten moest, en het den Lande
ct,! Prins moest van kant
kunt geholpen
niet wel konde gaan, of d.!
worden; dat 'er wet dertig vûornaame
vuornaame Heden waren,
weiwaren. welke het hiel"
hier (lP
op hadden
hadjen toegelegd, oie
rlie alleenlijk na ecn
een bekwaam voorwerp zogtcn,
zogten , om het aak
lluk te vol voeren; dat
h'j Ruwaard, ten
(en dien
di~n einde, het 006 op he,n
hem hadt laaten
zich wilde verbll1den,
verbmden, op de eene of
oi
vallen, en, indien hIj ZÎch
vallen.
't zij door vergif,
vecgif, ft.al
U.al of lchietgeweer,
rchietgeweer,
andere wijze, .[
bnc te helpen, hem celle
cene belooning van
den Prins van k'nt
dertigduizend Guldells
Guldens zoude bezorgen, bchalven het Baldertigduizt1nd
Beijerland; dat hij, verleid door zo fireefirceju,vfchap van ileijerland;
jUwfchap
fiuk, bij
lende beloften, zich, ter volvoeringe van het fluk,
voortS, van den Ruwaard, zes Zilveeede verbonden, en voorts,
DukatOlJnen op hand hadt ontvangen; dat hij bier
hier op'
ren Dukatonnen
van den Ruwaard was gegaan, doch, naa verloop van acht
ach~
clagen, zijne verbintenis nad::r
dagen,
nader overwoogen hebbende, eene
duk
zo ondraaglijke wroeging van de fnoodheid van het ftuk
" hem hadt aangetast, dat hij zich na het Leger bij Bode-.
Bode...
u
" grave begceven, en aldaar,
ald •.al', et:rst
eerst aan den
àen HeeFe
Heere VAN ALllRANTSWAARD, 's
<"11 vervolgens aan
" ERANTSWAlIRD,
'8 Prinfen Hofmeester, ell
ZIJILENSTEIN. het gamfche geheim ontdekt
",. den Heere VAN ZUILENSTEIN,
Ilij voorts, met dim
" "hadt; dat hij
di:n ~r;t!lenoemdel1
eer~tgenoemden Heere, na
C,.atwcnlzage gereIsd
gerclsd zijnde, de zaak aan zij!1e
zij!1c Hoogheid
" 's Craavcnlzage
z':!lve hadt geopenbaard, door welke 'er het Hof van HolHo1" z21ve
gekreegen."
" land kennis van hadt gekreegen:'
nerk aanhouden der RegeeIntusfchen was TICHELAAR, op fierk
gei1eH op de
ringe van Vore/redt,
Dt>rdrecht, in naauwe bewaaring ge(teH
Ruwaard. uit de
Voorpoort van den Hove, wcrwaarts de Ru\\"aard"
Ka1l:eleinij, insgelijks ,vas
was overgebragt. Hij zat
za. aldaar.
Kalleleinij,
aldaar, tot
Toen
zo lang het VOllnis van den Ruwaard was opgemaakt. Toeo
fl:clde men hem op vrije voeten. Eer hij de hegtenis
ftelde
hC'gtenis verlièC, was hem door zekere iemand in 't
'e oor geluisterd, dIK
dat
liet,
geelle zwaard.:r
zwaarder firaff~.
fl:raff.:, dan die van balover den Ruwaard geene
Jingfchap, was uitgefproken; doch dat hij (TICHELAAR) DIl
lingfchap,
opbirzen, om zulk
maar na buiten gaan moest, en het volk ophitzen,
hade willen vermoorden.
vermoorden, vaQ
eenen fchelm, die den Prins hadt
taan deeze oFftooking
o;:,flooking het
kant te helpen. Hoe getrouw hij .a.an
bet
leende, is genoeg bekend. Want naauwlijks was de
()or leend~,

"
J'
,.
"
..
"
"
u
"
"
"
"
"
"
"
"
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"
"
"
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Raadpe,
broe. .
RaaJpe, fi()!1uis
fiol1nris JOAN DE WITT, met oogmerk om zijnen uwe'.
der der,
d(~n Ruwaard af te haaien, op de Voorpoort gerreeden.
getreeden.
of TICHEl AAR (\'ade
(rade na buiten.
buiren. Onder het gaqn
ga~n over bet
i teu- en Bil1nenhof
13'l
B'litellBinnenhof wi~rdt
wièrdt hij door zommigcn
zornmigcn !h:mde
!1:n:mde gege.
houden, ter,,'n
,t~f..'n welke hij zetr fh'ute
fioute redenen gt-bruikte;
gtbruikte; zeggt:nde.
gtnde, onder :mdf:ren,
andtrcn, dat de Ruwaard zjjn
zijn Vonnis hadt,
badt,
doch niet Zwaar
zwaar genoeg, alzo een van hun beiden z~kerlijk
z~kerliik
zijn leeven hadt
h~dt behooren te verlièzen:
verHèzel1: de Ruwaard, indien
hij fcnuldig
[cnuldig ware, of hij zelve, indien hij hem val{èhelijk
va!{èheHjk
de tot aan de Kaftebetîgt
Zlinen
betÎgt hapde.
ha~lde.
ZlÏnen Wèg vervorderen
vervordGrende
KalleleinlJ,
ontm()ette TIClIELAbR
TIClIELAAR aldaar cellell
eenen befaamd
en Ligtmis •,
leintJ, Omm()ette
befaamdèn
jOi,rtr
joder VAN
VIIN DER
D!':R MOESEL in de wa:-,delillg
wa::deling geheeten. Met
deezen a.m
adn de praat gel aakt zijnde, trad!
tradt hij voorts pa
na bil1~
bin.
nen, dalr
da Ir llij
l.ij v<.rvolgens
vtrvolgens plaats nam voor de opengefcnooopengeîcnoovene glllH3amen.
glaHaamen. Gedagtig aan de opûookingen,
opû:ookingen, bij zijne'
our geDuisterd, wendde hij thans zijne
loslaatil'g
loslaatil'!~ hem in 'r
't m,r
aan[praak
aanfpraak tot de meiligte, die, van lijd lOt
tot tijd, begon
bt:gon aan
te groeief'.
groeier. Hij zeide, onder andere, " dat m"n
mén den
ót:n Ru,.
nçgts o:n de leus gepijnigd haJt;
hadt; dat
cl>!t men h~m den
" waard flegts
badl behooren te leuen;
VOGf de voeten hadl
leggen; doch Cat
cat
",. kop vosr
" de Regt:~rs
RegtlOl's hem
hi'!ID l1eg,s
fleg,s met
mee on:zettirg
on:zettir g van zijne
zij ne a;npren
a:llpten en
,. mN
hadden, om dat de Reg,t:rs,
met bali n~ 'èb:lp
'èbap gdtrafi:
gdtrafc haddé'[),
Reg,~rs, zo
" wel ::!s cte
(lC RUNa:.rd
Ru,va .. rd zdve,
zdv::, fçh:lldi.{
fch:JldiJ; waren." Dûor
D00r zulk
eeee taal Ge
eer.e
de gemoedc!en
gemoede!en van
V211 het volk, tot eene
eCl1e aanmerke_
~anmerke
lijke hoot;te,
hoo~le. heh~)~nJe
ht'h:J~nJt! (>p~czet,
(jp~ezet, en daar uit hoop fcheppenf.;heppende op he:
he rrdfell
rrdfen van ztÏn
zlin do..:lwit,
doelwit, Hak
tlak hij hèt
h~t ho(,fd
ho(.fd buibui.
Venltellaam, en fiep
riep met lUi,ler
mi,ler {1t'UJme:
flemme: iJl,;;:ner:..-.J
~~I('i:'ljer.;;
ten het Venftellaam,
die tiO'IJ,
tJo/ld, met'\1c'nde
mel'n('nd~ den Ruw:!:lrd
Ruw~:Ird KüllNE.L1S
KOl~NE.L1S IJI1
DE WJ'f'f,
WITT, zat
daadelijk
daadetijk fIJn
meI ztjf,'et;
zIjNen hl
bI (luIer'
otder . (den L{anlipenfiomr:s
HaalJpenuonn;s }OaN
}OAN DE
DE
WITT) 1IIt/(011l1111".
uitKoome". IVrcekt
rV1'cekt uIJ IIU
lIU 11<111
a,m die Sci?eJmen.
Sde!men. De
andl:re danr
da~r 1;3a.
ziin 'er
'el" 1Jog wel dertig
de.-ttg aan
aa!) 'lIast.
andt:re
naa. Daar
Daûr Ziin
Hoe gelu:,kig
gelu:J,ig dit
àit n;iddel
middel van opfrookinge
opf1:o()kin~e vllor
V'lor d.:n
dl.'n hGOShuos"
wigt, doch hoe rampzalig voor de ge,roeders
ge:)~oeders fiJagde,
fi,12?:de, is
okr ih6l0fr~rs
van elders
el,lers beken(l,
bekend, (n
en zal, op het Artikel dia
ilaiSWfr~rs van
Staat, door ons verhaald w<Jrdf.'lJ.
worden.
zijl1\m meester (half!,
bliillt uit
uiC
Hoe het kwaad dikmaals zijnell
firaff!, bliiln
de lotgevallen. wdke '~ervoJ<1ens
(~ervolO"ens de~zen [noo!'en
fnoo~'en onvl'rlaat
onvt'rlaat
bejegend<.'tl.
omtrent,
bejegenden. De Heef
Heer J. WAGEl"MR
WAGEl"fiJlR meldt, hier omtrel1t,
eellige
eenige

TICHELAAR,
J:1VI)
TICHELAAR. (WIL!
(WILI1:1\l)

1:?i
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eenige biizonderheden,
biizonderheden. die, in a~len dce!e,
deelc. het vaorbomen
vaarbomen
van echtheid hc:bb"n,
hc:bben. (lp's
Op 's Mars
Mar,s bekende
bekc'Jde kunde en o'l1;1,igO1Jl7,igtighcid
righcid ons verlan'ende,
verlaa'ènde, zullen wij dezelve hi"f
hi,'r ov('rneemen,
ov('rneemen.
"l\iet
"l\ier lal1/!:
Ja!'/!: n~n
Iln~ het
bet ombrengen der bruederen
broed(,rcn DE WITT
WIT1' (<ius
(fius
\1erh92Jr de l1:J.auwkenrige
raauwkenrige HiltoriA'cfmjver)
kwam TICIIRLA"rl
TlCIIRLA<'IR
verhaalt
Hillori:fchrljver) kwnm
fen huize
h::Iize van den Heere VAN HEEMSTEDE,
lIEEMSTEDll, 10ei:
10C;; oudlten
oudtten Rekenmef'Ster van
kenmef'ster
vatl Holland, hegeei"ende
begeerellde V2tl
vtm hem het Am,pt;
Ampt.toegezcid was, voor df'n
dpn dienst, dien hij aan
alln 't
welk h(>m
hem toegezeid
Land gedaan hadt.
Hrer VAN UREM"TEDE
I'1èfMnWE vra3~rle,
hadr. De Hf'('r
vra~~de, wie
hem /zet
fr VAN ZUILEt-:STEIN"
lzet /Imp,
/Imp' toegczeid
toegezeid !larJt?
hadt? Dl'
DI! H I'r
ZUJLENSTEIN:I
.rltwoordde
antwoordde TICtIELAAR.
TICHELAAR.
Ga da/],
dan, hetnam
hemam de He.)!
Hc,~r VAN
VAN'
I1f.El\TSTEDll, na
eQ taat die u
IlEersTEDE,
IJt1 den Ht'er
Heer V,~N
V.\N zurLENST/;!N,
ZUILENSTUN, 1'1)
het A,npt
Ampt geCY PP71. TICHELM,R
TICHELMR kreeg, eerlan-g, een A'\}pr4
A'llpt4
SrerJch0uder van den Hèer
Heer JOHA!,
jOHHl FRA'
FRA' ç'lIS
Ç()IS VA~
Hij wierdt Sterlchfmuer
SCIIlACI':N, Heere
SCIMGJ?N,
Hee>'e "tm Hee1'Jv/iel,.
Heen vliet ,. dit' Ruwaard van Pu!t/n
PUft,n
geworden W:lS,
w:.!s, in de plaats van
vnn KO'1.NELIS
Docll
RO!tNELIS DE WJTr.
WJTf.
Doch
JOHAN B,}RP
Luitemmt
Staat!èhen dienst,·
B'JRH T.,
T., L
l!iten~tJt - Kolonel, in Staattèhen
dienst,- hl
ziinde, gaf
den Jaare 1681,
168 I , Ruwa:ird
Ruwaard ~~eworrlen
i:cworoen zijnde,
~af den Pr!!l[e'
P6!1fe'
te verfiaan.
verftaan , dat hij met TICll:LAAR
TIClJ~LAt\R niet te handelen Wi5t,
wi'it, en
hem ,(aartJe,
gaarne, met goedvind!'D
goedvindrn van
\Jan zijne HooghciJ, zou afdan
afdlln ..
ken Hij vrnar,de,
vraagde. te g,eJllk,
g-ellJk, of zijne f-loo~lleU
Hoo~heL:! z,Ich
z,lch ook\
001*
iet ::nn
ann deezen
dee~en mensch liet ge!e.;en
gele1(en zjjn? De Prir,s
Prir-s ll.lltwood.
alltwood~e.
neen: daarbij vOé'gfnde,
vo,'g",nde, g<'ej
g"ej den hondsvot eet;
~e, nee71:
eef,' Poet
Putt i,,,
.'1 fat,
.'1
[fll, en 1,14t
IJat hem lo(}!)('f'.
IfJopcY'. Hij wierdt ook, kort
lwrt hier
hiel' nal1
na~, ~
om zeker mL<drijf,
mi.<drljf. afg\:c:ankr,
dat de
t\rl;t'd~nkt, 't Schijnt eg-ter.
c!!ter, dar
dt) Prin~,
Prin~ 1
ook n1l3
naa d~t
gew(\rden was;
dJt hij
hIj KO'llng
Koning van <;rool
c;root - Rtitrmnie
Rf itrtnnie geworden
was,.
'TlC'lELAAR
'fIC'IELAAR nog met ('en
Cen ,jaargeld
,Jaargeld ondèrflcund
ondèrilcund heeft.
hede. 1mmers"
Immers"
ruim een jaar Ilaa
IJ:!a 's Konill~S
KonÏI1';S dood,
dood 1 in den ~~omer
Î~omer des
dE"S '(aart
laars
IïC3,
GODAHO WILtENl
V:,N TUi,.
VAt.'i
lie3, vervoegde
vervoc,;de hij zich bij GODAHD
WILLEM V;,N
TUI;, VM."
SEROOSKERI{E,
3EROOSKERln:, !fecre
l!UI e )'rw
)'(W Il'd/mu/,
rrdlmlll, toen, wegefls
wege!1S Vu"echt,
V/recht,
Jvoonzmende
'voonzmende ter aJg~meene
alg~meene Staatsvergaderi!J~e, hem zeggende
" dat hij, van wt'gen
M~ie(l;t'it 1 },mhjks
}~~rhjks.•
wegen zijne KoningliJke
Koningli)ke M3ielleit,
0. nchthonderd
~chthonderd guldens ontvangen
bade, in vergddil'g
••
omvangen hade,
vergddit1g van dètl
d"u
dienS[, do
door
bern, in
i'n 't
r072, aan den Lar.d<:
" dienst,
ot hem,
'e Jaar
jaar 1072.
Land/;! ge,.
daiin; dat de Akre, \velke hij hier van hádt,
hildt, egrer
€gt~r lllaai
I'laai
" da;;n;
"
" [prak vao
van vierhonderd guldens, willende zjjne JV!aJefteit
JVlaieîreit nie~
;. weet
;,
weeren
en , dat hij hem, jaarljjk~.
jaarlijks. zo veel gaf:; Voorts,
VOO<[8, verver~
zoekende "dat hunne Hoog Mogendheden,
znekende
l\logendheden, als Executeur§
Execuceur3'
XXVUI.
V v v v V v 'IY
,; 'l1!i'Î
y;lrt
XXVIII. DEEL.
Vvvvvv
,~
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TICI1ELAAR, (WltLr.M)
(WILLCM) enz.
TICllELAAR,
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Ko':ings Testament,
cn behoeftig
" van 's Ko-:ings
Testament. hem, die nu ond C!!
" w::s,
w:s, UIt 's
'5 Konings domemen. de j.mrl'lkfche
jaar!'lkfche achthonderd
llchthonuerd
,. gukt~ns
gu1L['~ns lieten
!lis te vooren." Doch mèn
'0
liete!! trekken, &Is
m<!n kan
~·lllk dCLlren,
lig (.'hJk
cleLken, dat zulk een verzoek toen geen' in;{:wg
in;{llug
voudt. TICIIE.LAA?
TlCllf.LAAê. verviel, daar naa, lot
tot de dieplte
di~pHe el
elende.
vOllde.
ende.
Men heeft hem, in eem~n
ceuen hoogen ouderdom. op krukken.
krukken, in
zie:! bedelen. zonder dat iemar:d
iema;:d bijea.
bijl~a, die hem
den Hoge, zien
ht:m
Och. Deet
flect hij zIjne dagen in ge.
kende,
kelld~, zich zijns erbarmde. O(;/..
ge~
clunr!ge ong.::rllstheid,
erkennend~. nu cn dan.
dan, onCler
oneler vier
duudge
ongerustheid, erkennend::!.
oog>':il, dat
ddt hij den Ruwaard valfcheli,k
valfcheliJk b~:chuldigJ
oogen,
bc:chuldigJ hadt, en
oorzq::k V:ln
va'n den mlJ·)rd
oorza~k
mu·)rd dcr
der twee Broederen geweest was.,
was ..
Hij is, volgens
zommiger verhaal, in of omtrent het Jaar
llij
vols,ens zammiger
H.1t;e,
1714, in den H.1
gellorven.
b t, gcaorven.

ZIe
Zie J.

WAGEr,AAR)
WAGEt\AAR,

Y(J{!erl.
raderl. Hi,;1orie.
Hiflorie.

hoeIVei een buitenlanuer,
hoe'vel
huitcnlunller, verdient]
verdient J
eene plaats in onze Verzameling,
Or.1 dat hij in de
Verzamding, om
Nedcrlanden. met na2me
na2rnc te LimflerdtJln.
Nederlanden,
Amflerdûm. zijnen meesten ea
en
b~ ten leeftijd
ICêfrijd geflceten
gelketen heeft, en ook gei10rvell
gef10rven is. Hlj
Hij
w,crdc, naamdijk
naamc!ijk,, gebooren
geboorelI te Hamburg, op den twa:llfden
twaalfden
""crdt,
Vecumber
GeHjk het verborgen kurstver·
kurstverVec~tnher des Jaars 1657.
GeJ:jk
m",;erj, al vroeg, te weeten op l1et
het twaalfde j::ar
1ll.,,;e>1,
jaar ziins oud~r
dOlUS, door eellen ir,vllendîscn
aandrang zich omwikkelde,
oorns.
irJwendisen aandnHJ5
ontwikkelde, zo
zjin Va lt:r
j"r wijslijk te raade,
raadc, deeze leiding der Natuure
Namure
wierdt zjjn
tl' "ol>~~I'l.
"oL~~I1. mj
Hij beflee.ide
befl:eeide hem in de plaals
te
plaats zijter wooninge,
bl: zek",ren
zek"ren R ',as,
',AS, een Kur.srfcnilder
Kur.stfcnilder van veel vermnardheids
vermaardheids.-•.
bl~
j,l:l,tn lang
diens Meesters ge'
Doren hebACht j,l:1.tn
ldng het onderwijs dIens
ge- ooten
be', ie,
bevln;,; TlDEMAN
'1'mElVIAN de lus!;,
lUSë, z:ch
z:cn na Amjie,da1ll
Am/ierd(J1Jt te be'e, bevlniS
gCèwn, om 'er voor ei:;en
ei:.;en onderhoud te zorgen. Vooraf?
Vconf,
geev.!n.
bè~ar 1-,iJ
1o.iJ ZIch
getal der Leerlingen van den
t'gter. b'~sar
t:gter.
zlch on 'er bet
het 8eml
VerlU~lll'.ien G;:aARD
I,i,l!l[S, die toen
verlll&lIrden
G;:RARD m: L,\lRlrS,
toen een zeer beroemden
na'!,n
h:!<lt, wegens zijne bekwaamheid
na1.f1 hadt,
bdnvaamheid in het fchildcren
fchildercn van
IHl:oriën; e, n v:;!:
Sdill'~erkunde, 't
'c welk ook ir. zonder.
Htf1oriën;
vr.!: cl!.
d,'r SchlHerkunde,
heiJ in TInEM,\NS
I:Il'ger evenwel dan een
TlnEl\UNS [mal<k
fma:;k viel. Nlct
NIet larger
thars dit onderwiJs. Hij ging VOGr
voor hem
h:!lf jaar gehwt
geT·'Jot hii thans
Z\!lVell werken, en h:tdt, wel haait,
ha;;st, zlier
zeer veel aanzoeks om
zelven
voon:~
voortTIDEl\7Al'1,
TIDEl\1AN, (PHILIPS )

nOiilhans,
no~thans,

TlDf.
TIDf.\'1AN,
'VI AN, (PIIlLfP!;)
CPfIJ UPS) TIEL
TJE L,
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v00nbrengzels
v 0 ûnbrengzcls van zijl!
zijl] pr.,f"d.
pf.,r~t:l. Doch het !ecdt
leedt niet Ja'."i.
Ia,~.
of LI\lRE:'
LI\IRE~ lokte !Jt'ffi
hé'ffi wedèt'O'n
weder0'11 i'l 1ijoéll
7ijncIJ dienst; in wt'lken
wdken hij
tlU [wt't'
nu
tWE'c' ]Qal'e!1
J~are!1 volh~rJ,:",
volh~rJ,:c!, Oin
om v.;r\lclgélJs,
v.;r~(;lgêns, in de
rl,~ hcH>.Janigheden
I~ej"!illg, voor
r~heidl;'n.
Het
dcn van ffitCCrer
ml:CGter ('n J.:cr!illg,
V00r altoos
rdtoc,s te fc!leid/on.
Hèt
g(Jed
TIDE:\IANS !llkWaallJll'~id,
ir.tmCchen;
gCJed gerugt.
~erugt. 'e
'( gecn van TIIlE:\IANS
blkwaa!lJh,~id, ir.tmrchen"
was uitgt<gaan,
oo;;enbil!••
ujtg<'g~,an, bezorgde hèill,
heUl, zints het (ede
t.erl1e o06enbll!{.
dat hij, voor eIgen rekenioli,
rekenini,\. ue [clJiltl.~fkunst
[chlld~Îkunst begon te oefoef.
annzo,~ks, en
uden vol werk.
werk,
cn eaf
raf hem dcl.;-... ha
handen
(enen, zeer ved annzo'-ks,
Dit deedt hem het bellnit
bt.::lluit nccmel1,
nccmel1. om te Am(fl:rdlJm
/imf!l?;-d,~m zijn
zij!1l
betlendig
berlendig vlrbliif
vlrbHif te hou,l:':ll.
hou,:::!l. IlIÎ
Ihi l:ui!t
l:ol!t hct
het burgerregt ,• en
begaf zlch
z~ch teveliS in den huwel!]!1clllt:1C'.
huwellJ!{Cnita~'.
Onder de groote
Rukken, aan welke hij zij!]
zijn kUQ3tvcrmo~;en
kuostvcrmos,en heeft
b\~pft te werk gc~
ge.

ue

lkl,~, en die nos
fld.;,
nog hCG.:n
hcc;.:n van de kenner.
kenners bewonderd word::m?
worden,
mum vooral uil
munt
uit het Orbel in de LUlherfche
Lutherfche Oude I~crl:
I:crl: te
ArI1(leulmn.
Atl1/le. dam. De Ilkoif;te
m~niste van tekeningen en !Cl1Ct;;Cn,
iCiICt2cn, zo v:m
van
Hlil:orien
Flbden ell
cn l,nneheelcleo,
w"lke hij
Hil1:orien als FJbdcil
l'llneheelden, w.:lke
hi) Ïlczfr
he.:ft naagenaage.
laatcn,
fl:r('kken tot onwraakbaal'e
~a::lten, [trekken
onwraaldJaul'e bewijzen.
bewijzen, zo wel van
;s
's Ma:1s
Ma~;s b~l:w:;~mheid,
b~~:w:~;;8held, als vàn
van zl1ni.!n
zlJnc!n ol1vermoeiden ijver, :En;
En;
luderda~d, men vondt hem zeld~n
j~dig.
Lell
raderda1d,
ze!d~n !2dig.
LeB tilo,
tho, welken
hij bUlten
bUiten hd
h..:t !Chil.lercn
fèhH,lercn be(b~dde,
ben.:dde, fleet
neet hij met
me, ilet leczer.
leezem
"",m
va:l 't
'e een of andt!f
ander lluttig
l1utlig b0Ck,
buck, uf !\1~,t
frI~t het beii:houwen
beièhûuwen van
tekeningen. Zo
eClJige ui,rp:wning
cl!:l
Zü hij a:
ai ec:.Jige
u;lCFwning !1JUl,
nam, 't was met de"
Viool, waaf<Jp
waafIJp hij meer
me'cr Jan
om gemeen hedct.:.ten
hed,tNen wa:;.
wa:;, D~:lr.
Or1ar.
el:boven
lHIRl'l Jla:!
er:boven ga~t
ba~t nem dl!
dl:! ljaam
Jl:la van opre2"l1:wd
opre{-th"ld en vro,;mbeitf
vro,;rr.beid
.,r:1l1
-.}:m gelm;;;
gec]f2;;; w~~r
Il.~~r we
toe hiJ i, nog in zijn ullerile,
uherile, zijne !:îMle.
lrior1e.
ren unflii':
crnfiig vcr.lj:<~"de.
vcr,D;.~;;de. TlDl'M,'''\
l'lDEtv..\ "I' Qverleedt,
overleedc, ('p d'.l!
d~n nt<genden
;wg~l1d(';n
]ulij
Julij des .ll:1:S
Jn:s 17°5, in den
ücn oud.;rdûm
ouderdum van fL:lffi
rwl1 nchië.l'leere
:lch,ë.lvccrtig ;aa;
Jaa~ er..
er:o

TIEt,
TfRt., een v:m
V:1n ouds beroemde Smd,
Stad, in Get:lerland,
GeUe1'land; in
iti
het Kw:mier
Kw~rtiel' V;:l
V~:1 NiNlIIlliIP,'t:l,
l'JinNli"',,'t:;, a::n den rechter Oever van
de Rîvi(r
Rivkr de IV'wl.
IV'la!. rusfchen
tu5fcl1en de St('dell
~t(·den Nicuwmegcn eri
1Jommd,
lJommtl? zes umen gaans
gaall3 beneden de eerstgenoemde, en
IJne uur
uuren
lautst~tmd.je Stad à\clegen.
i6elcg,en. Zij is tege:1Il.JC
en boven de laü(st;rtmdJe
WAJOrdlg de hoofdf:ad
WIJcrdlg
hoofdfIaJ 'Jan
van dt"
dl' Tielerwaf41
Tiele;<waa' t. en
eó was
wàs het, eer[ijds,
h\!t Grr.affc;,ap
ÎJm,f; althans wor ,I.
rijds, van het
Gnaffc;,2P TtiJtel
TefJte' (Iah';
,I: zij i
bij zomml,;e
zomml;;c GelJcrlC:le
GclJcriC:le HHtlidefctlrijvers.
Hlftlitiefcnrijvcrs. daar VuOf
Vu or gehougehou.
den.
rlen. De tegcuwoordi.!.:
teljellwoordi~~ gelegenheid
gelcgenhdd der Stad
Stad,~ W:lt
w:lt de ommf5.
omm<5.

en
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landen belreft, verCchilt
verfchilt vlln
van d~ aloude uirwcndige gedaante'.
gedaante.
ouds, dl!
d~
Volgens het gevoelen van zommigen, zou, van ollds,
omvang,m, en alzo tot een
gc~
Rivier de U/aal
IPaal haar oml/an~t'n,
cen Eliand
Eliancl ge·
maakt hebben. Men wil, naamelijk,
nanmelijk, (lat
dat de gemr!lde
gc:m(~ld~ Rivier.
een weinig buven
boven de Stad,
Stad. zich in cw,!e
tw\!e arm"n
ann"n verdeelJ
verdeel,j h~lJ
h~fJ
bende, een weinig beneden dezdve
llezdve zich wederom vereeni~tk.
vereel1i~df.
Van grond is dit gevuelen
gevutlen niet
nier ontbloot,
ontbloOt, 3izo
alzo Ïlwn,
D1i'n, in de
llabunrii'hJp,
JalJcls ontmoet, zijnde thans ,zeer
Ilabuu r f('h.lp, eenen
een en {hook
(!:rook laIJcls
zeer
voortrtlLhjk WellanJ,
voonrtlf,-hjk
WeIland, welke nog
l1()g den Il~am
lJ~am \tan
van H"'uû
H~uJl voert.
Het oude bed der Riviere zou
zuu over dien glOnd ge!oapen
ge!Gapen
hebben.
NIet
Niet even eens wordt de naam der S::.d gefpeld.
g('fpeld. 7:t:'mmi·
lC'mmi.
gen lèhnj
ml~es·
fchnj ven ThiJI
Th;)' of I 'hiel , anderen TIJlof
TtJ! of Tiel. De m'~es
ten houèen
hou,~en de
1;,~tf1:e voor de echte leczin;;
)eezi[l~,, en zoeken den
dl! l"nt!te
belîmU:lil1ge in de bekkè'.,i<f~
oOlfprong
001 Cprong der bcna:li:Ji'lge
betek:' "i<!~ dIens woords,
zijn,le zo veel als 1 ij of "ffi;'d,
,'p{:d, welk zij d.n
mee'len te doedoe~
zijnde
dan mee'1en
len
HuiZ~ll of V!,,[chershutten,
Ien op een tal of 1 egel tluiZèll
VI.,fchershulten, welke,
om de bekw~a'11e
bekwna'11e f(ckgt:l"hcid
gekgcphdd [Ot
tot eelle
crlle landing,
landing I hkr
hitr zouden
gebouwd ziJ:!,
ZiJ!l, en vervoigens
vervolgens met
mer een Burgt of K:ls:ed,
Klls~eel, tot
dekl(lllg of befchermiug,
dekkmg
befcherming, voori'ien;
vooni~n; d
~l hctVJ
hctvJ~l~
..l~ ('US den eereei.
f1:en grond der VOl~;2~,,1e
.':C2C zo:;:e gl.::w;
t,,:Uu.'I:. 'lo
Zo veel
fièn
vol~~.;: ..ie .':t2(!
gC:(;ll! 11tUV..:r!.
a[thr,r;s is z~'!"',
alrh:.r.s
-1" " uat, uit even IP'inge
g~ringe be~il1zelen,
be,~:nzelen, menig
cene w
w .; ",
"- :I,naarde
;1.Haarde Stad is v..,orrgthvcl.!;cn.
vüOft;Chvll.Y:I.!I1.
W
\\'.:,: de eel :le
ae oplr(
upll( mf't
mEt van Tiel b~tf(;fr,
bt'ln:fc, of den tijd, in
hl
w,;,kctJ
Oudh :idlmndig0!l zij:-t
zii~
w~lket) het ",ene
eene Stad is geworden.
grworden, de Oudh:id!wndigQu
het (laar
(~aar omtrent op Vcrr0
V <:fl\! na ;,iet
;.iet een:;.
een.-. lYkt
IVl:,t lOinmi1',en
Z ornmi",en te
beweeren, dat zij reeds omtfPnt
d,-r Vi;fle E"uomtTf'nt het mlJdöl
lll\Jdeu .1<'r
E-:uwe eene Haven
Havl!n van Bdgisc,t
C;,.ilie, "'1,
Bdgisc, l G.II/Je,
t"l, .,,'I/Oll\l.)I',
",'~oli'\!'llr, zo niet
eene
plr.tlr~••,,-oüde
welde ~ewet:sr
~ewe~sr 7.ijn,
lijn,.
cene Stad, immers eene bewounde pl~tlf
1chijm
{chijm meer na groOifpraak
grootCpraak en eene
ecne "uitenfpo.
buitenCpo. nge gel1ddheid
gelleldheid
ti
op eene vroege
vro"ge afkomst, dan na de
de: l'ellVQI'
l'ellVOI' i,!.; wd~rbt;d
w4~rbt;d !ll!
zweemen. Dcch
zwe€men.
DLCh wij Wllt'l
wllk'1 lieVtr
lievtr dit gcl~tllt
gd~tJh Uil
ou dli~t
dll~t laateil, en de Hltlurie der Stad, zo ved
vet! WiJ
... sweg.en met zewiJ dd\"swe~en
kortelijk verf)alllen.
kerheid kunnen melden, korwIjk
verIlaaien.
verm~ai.lr...:id,
Reeds zt:dert
zeJf'rt hl\aT(~
b\'\are VfOr'gfl-è
vrof'gfl.~ verm:;ai
.1h..:id, heeft
heen Tie! dik.
IDt:>ls
mtr.!s een pijnlijk gevoel gèhad
gehad van de herhaalde
her haaide {hgen
ihJgen van
,) & en inwendige beroerten. ln
buna,, oorl
bralla
oorl')&
In ,Jt!;J
llt~il l'
J"!"
1) " 833.
83B.
lInderen , in 880,
B80. wierde zij, dour
uoor de :tlles
alles afof, vol~ens anderen,
aî10,,"
lor
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Joopende Noormannen, voor de eedl:e
r\.'L~e, en andem'(Ia{
loopende
eerll:e fc·Î..:e,
a.~dern':laI
.in den Jaare 1007 of 10°9, verl'rD·,sr
verl'rD:f,t en geplunderd.
g~plnnderd. Ecn
Een
felle brand, in den Jaare
I 134, leitte
~d;e, en, [wee
JatTe 1134,
leicle een ged
gc,b·l:e.
twee
.jaaren
. jaaren lanter, een mergellJk
mergehJk ongeval een a'lder
al1der deel
det!! der Stad
ra,np,
in kooIen. Nog grooter was de ra.
np , wc;:ken,
w'":ken, in den Jaare
14~0, deeze Stad, door een gelijken ramp, gele:>den
14:20,
gel~;>den her-ft.
he'°ft.
Niets anders fpaarde het alvernielend vuur, de·:ze laatl1e rdze, dan de St. II?fJibufgs},larter"koN,
IFa/but gs- en de St. 111tJl'ter"kn
Ie. nelfellS
nel'ens
het Tolhuis en nog tien burgerwoo::it;gen
bnrgerwoo;;il:gen •. EellJge
Eelllge jaaren
jaarcn 1,aa
[,aa
de tweede verwoesting, hadt
badt de Hertog
Herwg van Brahant, uit
handen van Bisfchop AnELBOLD "fin
!'tln Utrecht,
Utrecht. onze ~tad ter
leen ontvangen. Reeds in den aanvang der VeertÎ(,nde
Veertiende Eeuwe
moet Tiel met muuren benomen
beüomen gewe.;st
gewc.:st zijn. Wam men
vindt aangetekend, dat Graaf REINOUD
REINOUD DE I.
I, in den ]aale
Jaare
13°4, op de aannadering
aaun:ldering der Brabanders, de Stad verbaten
verlaaten
en van alle haare Vestingwerken ontbloot hebbende, de bur~
burgers, iu het volgende jaar, de muuren wederom hebben opgers.
gebouwd. Doch deeze fl:onden niet langer, dan tot in
În den
wanneer zij.
zij, door
ooGr de Gelderfch,m.
Gelderfchen, van nieuws
nieu ws
Jaare 1332, wallneer
wi"rden. Tiet
om verre geworpen wÎ\:rden.
Tiel ft,md!
!t.:mdc toen
wen nog op zich
zelve. Naa de bemagtiging der Stad, door RhINOt'D
D,_N 1I,
11,
RUNOC'D DLN
Hertog van Gelr/er,
Geide,., omtrent dien zelfden tijd voo'!5cvallen,
voolgevallen,
wierdt zij, bIj het Ver.drag van Vre:.!e,
Vre'4e, koft
kort daar op geilooget1ooten, met GElderland
Gflderlantl voor altoos vereel1igd.
vereei1igd. Geduurenàe
Geduurenae de
befaamde burger- of liever arleltwisten, tusfch;;:n
tusfch~n de R/Otl/(.Rlonkhor/In!
hor/len en Hekerfns,
Hekerens , wel!;f
welke- Glde./and
G~/de' land niet minder dan die
.der HOl!k[chen
Ho~kfchen en Ka~e!laauw!l;hèÏl
Ka~elJaauwü:hçrt Hol/mld
HollaNd beroerden, hielde
hieldt
Tiel het met de laatstgenoemden. De Heeren VAN VALKENBURG, VAN
VAM JlSPLREN
ASPLREN en
cn VAN ;.RKEL,
I.RKEL, allen llronkhorstgezinBronkhorstgezinden, en die het Inft
lTIi't Hertog
Hdtog RElr-;OUD
REIN OUD hielden, overvielen
overvielen,t
dO! Stad, in den Jaare 1346. als ook om
uit dien hoofde, de
dar
dat zij het met EDUARD" jonger broeder, doch te gelijk
vijand van
V3U g;:melden
g'-:11lelden Hertog, hidJr.
hidJt. De St. Wa/buI
Wa/bUI gskerk
wirdt
wi
rdt in brand geLl:oken,
ge1l:oken, en honderdvijfënveenig
honderdvijfënvee(dg menfchen,
dw op den Toren gevlugt waren,
Ieeven
die
waren. verloorell
verloorelI 'er het lee
ven in
de vlammeil. Het dak der Kerke, 'e
'c welk, bij die gelegen88 ,
heid, merkelijk befchadigd was, wit:rde,
wierde, in den Jaare 13 82
of volgeui
valgeus andere, eerst in den Jaare
Ja~re 1400, wederom her~
Vv vvvv v 3
field,
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i1:eH.
freH, ,klM
dnm WARNER VJ'N
V/'N BUURE:-I,
BUURE:"I, Komm~ndeur
Komm~!ldeur van het
bet Dl~jt
Deir.·
r e 1374
fcje Huis. 'In (!-m
(1':\1 }a3
137 4 bcm~
Jaare
bema ti,)",
tL;Ji pt'er RE1NOUj)
REINOUfj
VI, ~j
~J BRF.DERODE
De Waa!dilk,
Waaldiik, tusfchen
tus[chen Tiel
BRRDERODE de St~d.
Tiet en
Zanriwiik.
do()r>;eflok~n, en het
ilroomd", met
Zan4wiik} wierdt door>;dlokeo,
bet warer
water firoomde
lO veel i\ewe1cts
:ZÓ
~ewelds ter Stad
~I:ld in, dar de Dam
Dampoort
poort 'er door in.
ini1:ortte.
Hortte. .)1'
')j.l PatiSClldag
Póilschdag dt's JG3l'S
J~al's 1378, omlh>nrlt
ondh>ndt 'er, onzeonze·
ker om welke re~en, eene geweldige heweeging in de Stad.
De burger3
burger; [cb~'lrden
fcb~~rden zich in twee hoopeo,
boopen, en vatteden tegen
elk::nder de wnpens
np. Vt!elel)
voornanmllen [neuvelden
elk:mder
wapeu& "p.
Veelell der voornaamnen
fneuvelden
:lau
aau wedeaijdel'.
wedeizijde!'. Men bthkldt,
blhidclt, udert,
uden, de gedagtenis des
treurigen voorvals , in
iu de ber.aamillg
bel1aamillg V3lJ
V3n kwaaden
kwt1aden Patl$cl:dag.
Pnasch.iag.
Den brand, in den J9are
J~al'e J14~o
420 voorgevallen, h"bben
hE'bben wij
ree·ig
ree·1s vermeld.
vemeld. In den Jaare 1523
1528 heeft
beeft Tiel,
Tie!. boven veele
jlndere Sreden.
flndere
Steden. ziclJ
zie}l bero' md gemaakt, door een en kloekmo:::kloekmo(!digen en dapperen tegenlhnd
tegen!hnd aan Keizer KAREL DEN V, die.
die,
mee een Leger van
met
v:m aChttien of twintigduizend man, het be:'
le~
leg !lJnl.lom
r'.muom de Srad
STad g'.:i),Jgen
g'2(J,Jgen hadt. Ondanks zijn hevig befC"Ït'ttD
fc~,it'ttn en herhaald florm
!form loopen.
loopen, was hij genoodzaakt.
genoodzaakt, het
beleg up te breek
breeken
en en af te trekken. In den aanvang der
Spa1mfche
SPannfch~ beroerten hdt
bdt Tiet
Tiel vet:! te
w l:j:!en
lij:!en van den overlast
de;
dei" Spaanfche
Spa~nfcbe en Walfche
Wallèhe Krijgsbenden. Doch naauwlijlts
naauwlijks
waren oel:!ze
aet:ze ter Stad uit getrokken, of de burgers koozen de
St:lIltfche
ZiJl1C. Prir;s
;ylLLE\1 DE I, hier van de lucht ge~
St3atfche zijde.
Pr:r;s -.vIL1,E\l
kr'~':gen
kfl.'q:en hebbende, Wlel
w:eld(
dl llraks
l1raks te r:lade,
raude, in de maand Febru~rij des Jaars 1579, otn
Amptman DIDERIK
Drn den Amprman
DIDERlK VYGH
VYGU,~
ffce
flce v',n
v<,n ZlJetm,
Zoetm. Jast te geeven, om op Zij"'!ll
zijhm naam Krijgsknegten
St~d op de best mogelijke
klJe~ten aan re neemen
neem.m,, en de $t;:d
wijze te beCchermen.
beîchcrmen. Mi
l\'I, t lof kweet hij zich van den opge)Vijze
opge-:drangen
vergeef.~ zijne
drallgen l3s!.
laS!. Wa,
Wil' t lIiS
:liS de Hertog VAN l'ARMA
PARl\IA vergeefs
poo~il;gen
l'0o~ir;gen te werk ftelde,
ftelde. om zich door geweld van de Stad
te verzt'k
verzl'k ·rt>n,
-rt'fo, IJj} -eg
't'1! hij eellen
cenen anderen weg in, om door
~mkooping ~I]n
~IJn d:Jelwit
d~elwit te bereiken.
bereii,en. Ten èien einde zogt hij.
bij.
dovr
öruote oeloIÎl:Il,
gemeld~n Amprman
belandov! f>rvote
oelolicll, den gemeld'!n
Amptman in zijne bcl:u;o
gen over te hrialen.
hrillen. Doch 's
'8 :MalJs
Mans eeîlijkheid
eedijkheid en trouwe
~eedç
opzigte. het hoofd frooten.
aaoten. fvlinMin~eedt hem, o(,k
oek Icn
lcn deezen opzigte,
~er ~u
Sraa, was een anjer
~ct ou",
OU"" aan de bdal gen val)
van den Sraa.
A ,lP m~n JJ-,K:JB
-, KnB MO'-1
MOM. eer,aamd.
ter,aamd. Reeds vóór het uitgalm
uitgaan van.
van
het twaalt]aarig
twaah]aarig Belland met Spanje, badt deeze
cleeze met den,
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vijand heimelijk ver!1and
ver(1nnd gehondèn,
gehond.:n, en
cn ,!e
de b,Jofte
bllone geel,';n,
ged,l7lJ, de
Stad Tie!
Zillien !('veren.
lE'veren. EIll"I'T
Tiel in deszdfs hand~1:
hand",: te Zijnen
Em~I'-T V,',i\j
V.\N
ROTBRRGIlN, Geldersch E,jelrnan,
V A,N
EINDHOUTS ~
ROTBIlRGIlN,
Edelman, ADRJt,AN
ADRJM\N v
A.N EINDHOUTS,
Schout in het Overkwanier
Overkwartier van KUl
K!tz1<,
i( , en ecuige
eCllige anderen w::·
w:·
vcrfQ(~i('lijken toch:g.
ren zijne deelgenooten in den verfoeil.'lijken
toch'g. Doch
wierdt nog bij tijds O1!tdekt,
o1!tdekt, en :lun
aan de Vloek.
hun handel wierde
verwanten de verdiende fir,,&1:!
llr"B.'<;! gcodr~Dd.
geodI~p.d, door hUll
bUll het hoofJ
hoon
voor de voeten te doen leggen. Op den
dun zeventien
zeventienden
den f.pd
L\ pr]
des Jaars 1621 ontvingen zij allen drie, in 's
'5 Grat7venÎlagf'
Gra(Jvenhagt' ,
hun
bun doodvonnis. Ten tijde van den inval der Franû:hen
Franièhen in
de Veréénigde Gewesten, in den Jaare
Ja:lre 1672,
I672, bevondt lidi
zieli
Tiel genoegzaam
Tiet
genoegz3am zonder Vestingwerken, zander l\Iagazij:J.
l\Iagazijn,
zonder Bezetting, zonder allèS,
all,~s, 't geen, tot het Herlcn
Henen van
tegellltand, vereischt wordt.
tegenftand,
worJt. Hierom vaardigde de W::thouW;:thourlerfchap
derfchap eenigen uit haar midden af aan den Prinfe, om eenie<:nigen bijlland
hUil gewei;=erd.
bi]fbmd te verzoeken,
verzoeken. Doch detze wierdt hun
gewei;;erd.
immers nict gezonden. Om evenwel den vast l1adelCndC:1
nadelenden
vijand, zo veel mogelijk, te keer te gaan, wierde men te
raaJe,
tus[chen de OverO ... er- en NecrerNeder- Betuwe, met
raade, den Dijk, tusCchen
eenige mànfchap
m~nfchap te b"zetten.
b,:,zetten. IIièf
Hièr door, meende me!1,
men, zoul!e L~lr.dell
fi/aat
den Tiel en Tidel Wftfl1't,
WtUlrt, lJevens
nevens ce
L3r.den tusfchen
tus[chen lf,'aat
Rhijn. beneJenwaarts
bendellwaaf1S,, kunnen verzekerd
en Rhijn,
verzellerd worden. Met
dit OlKwcrp
OlJotwerp zonden de Tielrche lIeeren
Heefen eenige Afgevaardigden
aan den .i\mptlllan
Ampull8n en aJn
aan de RLlder[ch:lp
RLfder[ch~p van de NederBetuwe ; die hetzelve goedkeurden, en 'er voorts den Prins
van verwittigden.
WelS reeds opgèro.
opg,:,bro.
\'erwilti~den. Duch
Dûch de Stadhouder
StadiJouder was
n:;derde. De Jnècsten
mtcsten van
vrtn ele
l~e Wethouder\V ctbouderken, en de vijand n::derde.
fchap wsren
waren na fJ,;t/,md
HiJt/.md gevlu6"'.
gCllluti" Die
Di~ nog iü
il1 de StaJ geblee.
Burger·- Kapiteincn op het Stadshuis onthoo·
ontboo.
ven waren, de Burger
den hebbende, wierden met dezch-en
dezeken te raade, nogmaals Afgevnardigoen
gevaardigden aan den
dcn Prit-fe,
Prir.[e. om ol1verwij!den
onverwijlden bijlland • te
Doch deeze keerden Ï11EgeUjhs
inEgc!ljks onverr:gter
onverrlgter zaake te
zenden. DJch
rUb: weshllven men benoor
mln tien Fr;:mfchen
Fran[cllen Maarfchall!:
Maar[ch~lk
rut;:
beHoor,, a:m
Hertog DE TUI<
TUR "i"NE
r.;\NE Gelastigden uit de Stad te zenden, om
van zijne Excellentie Vrijehoede te verzoeken. Op den ze.
zeventien,Jen
Ja9"8 1672 maakkIl
maakcl;;'ll zich de Franfchen
Fran[chen
Junij des Ja~l·s
ventien,len .Iunij
meester van de Stnd.
Stal!. Zij velwefden
venoerden 'er, tot
tot op Pan,chtijd
Paal>chdjd
des
I6/4. Naa den dood van den SuiJhouder,
dei Jaars 16/4.
Su.Jhouder, Pr;llfe
Pr:lJfe
Vvv
WH.Vvv
IJ v
Vv 4
WH..-
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lIl, ontt1onden, onder I1ndere,
~ndere, in
in Gelderland
zeel zOT&eliike
zor&I:!Jiikc bc·wet:,(inge
bc"wee,;inge l1n , dje
die haar
haaren
en erond
2rnnd haddeq
hadderl in het
grOGe ;rC'lag,
;'c'lag, Wt
WI d.
Ik d~
de S ;,.Ji1(Jlodcr,
;"Jh(Jl,dcr. 7.itJts'~
Zints"~ het Jaar 16ï2,
1672, a\al~
grooe
paar >la,it
gjaar
"a~t gi.'o::Jf
g(~l)df nd. Vt"[':::leid,·;!
Ve"fC::le i dl"" hcdeu,
ht:dt!IJ, h2rn,
hem, zo hl) meen(Ie,
de, mio'.:er
mio,;er S[1;n\'gen,
I!I;o\'gen, .vr
Nt ;\:n
;'..:n uit dl!
cte Rcgeenng
Rcg.:enng gezet,
gezel, en hier
door
mi~T-(legd G"worden.
g.'worden. ZUHS
ie 1lt:rfgedoor'- veele'!
veelc'l mi,,-oegd
ZllltS het geme]
gcmelie
!l:erfge.
tral
\Vai i1Îe!
~,je! meer O':rléT
o~dtr hN StaotlouuerljJl{
Staol1ouuerli,l{ bedwang !taande.
llaande. zog·
zog.
ten vtflen,
v~fletJ, V()('mlaals
len
VONmaais verfluoten,
verCtuott!n, wederom up het Kus[en
Kusfen
Je
te gcraaken.
gcraakt!O. GLlds
GL1ds en elders was de
di! Burgerij bedagt op
eene grondwetti.;<!
grondwetti2;<'! h:'rît~lliiJg,
h~rfi'!lliiJg, en het vemieuweo
veinieuweo der Voorreg~en,~ op wrlke
welke Zlj met>ncle
wetrige a~orpraak
3~o{praak te heb.
reg~en
rnet'nn.: een wet!Îge
ben.
bell. Dit laadl':!
Jaatlt~ hadt, onder andere, i'l
in onzt!
onze St~d plaats.
alüud regt, zo als zij beweerden, maakten de
Volgens een aloud
DekeljS
annf1al, om Gl'.neensli"dell
Deke!!s der (~ilden
(~Îlden annflal,
Gl',neel'sli"den te verkiezen.
De rieuw verko,)rcnen,
verko"renen, zich aan het hoofd eener
e02ller groote
menigte
menigre Volks geplMtst
gt:'pl~atst hebbende, dwori\"n
dwoN~"n drie Schepens,
JOAN

pEN
PEN

VAN

LJfJT
LJTJT

DE JEUDE,

WILLEM

KAS PAR MATTHEU:'
KASP,'\R
MATTHEm

VAN

'IIlijCELOR
Wl~CELOR

en LOUI>
LOUb !{llEYVANGER,
KflEYVANGER, onder zÎNaare
zi.vaar,~ bedreigingen.
bedreigingen,
IIffhnd
Ilfftand te doen v:ln
van hU'lne
hU'l116 Ar.!pr'~n,
Ar.!pt'~li.
De Staaten van het Gewe.t, hier van d' ti ,dmg
,dIng bckoomen
b.:kol)men hebbende, zette,jen
zette,ien de
we.t.
nieuw aangdleJde
aangdlelde R::g'clltell
R~-gdlten WederlJOl
we~lerlJm af, en de ouden v:ln
van
nieuws in np.t
het bewind.
be\'Jind. Doch, hoewel van hooger hand ge.
gefchraagd, zii zaten, ilogtr,al1s,
nogtl',aps, zeel'
zeer los en wankLl
wankd Onder
w~(kte men om ve(anderiPjl.
de b~!Jd
bRlld w',ckte
veranderiql. Onder andere hadt
hade
Doktor MATTHWS
MATTH!:.US VAN EeK, in de maand Dectlnber
December des
Jaars
Vl-;;~',~ring
afge:zerte en dus
jasfs 1702, eene
erne Vl'
~lt,',:ring van laatst afgezene
Volksgezinde Gemeehslif'
Gemeel'!sIJ!' "-i',
't'f>, en van ver[cheiden
verfclJeiden andere burbnrgers; beleid, om in dt-zelve
di zelve die' aige
llige maatr.'gelen
maatr,>gelen te beraaiIlen.
iJlen. De
D.:: Regeering hier van ker,nis gekreegen
Relereegen hebbende,
deedt
deeclt den Attz,
Art?, Dl'vel;S
t!vvens JOAl\1NES
JOAl\lNES Kr,
Kf\ YF.
YF, Deken der Gilden,
in hegter.is ne,'me'l.
her gerugt hier van
ne-'me'J. NaaIlwtIjks
Naaûwujks was het
door
po or de
cie Stad verf}
yeti} rei!!,
reit!, of de hurg~rs Iielen daar over hun
misnoegen hlijk.JlJ,
blijk ..'l1, door het houden van geduurige bijeen.
bij~en.
ltomfl:en,
ltomll~n, in welke m;;n,
m<::n, onder de lland,
hand, den weg baande
~ot eene nieuwe gehce1e
geh::ell;) vrranderiog
wfanderiog der Regeeril'ge,
R~geeril'ge, die
Tce:~, in de maand J2nuarij
ree~,;
Janunrij des volgenden Jaars 1703 voorïliel. Zmts dien
d;~n lijd
tijd tot heden toe, oDimoeten
'1iel.
ontmoeten wij geene
merkw~~
gebeurtenisren , de Stad l'iel
lnerkw~~ rdige
~dige voorvallen of gegeurtenisran,
nel af;;çm~erlijk
~{ln~erlijk betreff'ende~
b\!treifende~
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Wij g~lln
g~\ln nu over tot
tot eene
ef'lle meer bijzondere llefi:hriivi:,g
befi:hrijvi:,g
de inw,~ndige gelegenheid der Stad, en ae
Oe bljv,Dderilc,
bljz',Dder:le.
den, daar toe
we behJorende.
OI1middcliJk
OI1middcli]k aan de rivier de Waal
Waa! geh'gen,
gelfgen, hezit de Stad.
lIal1
ler ct'er
d'<!r
aan die zijde, eene natuurlijke 1l:erkte,
fierkIe , welke men, ter
p~rafze,
p~~atze, met twee Bolwerken heeft vermeerderd. 1\1"11
~I.'n hetft
hf~di:
'er vier P.;orten,
twet! aan
a~n den
Peorlen, twee aan de Landzijde, en twee
eers/gemelde voeren de na~rnell
Rivierkant. De twee eerslgemelde
na~men van ,je
de
Zanrlwzjk{clte
ZanriU'!Jk[clte en de BUlirenfèhe
Buuren{che Poort, de andere die vau
V!lll
Kleibet'gfche
/(/eiherg(che en Westluidel,f:he
Westluidelf.:lle Poort. Onder de Openbaar.
Openhaar.
T1/tlereldtijke
f17aereldlijke Gebouwen, voor hoedanigen ht't
het Srlldshuis,
S[~dshuis.
Ga~thuis en Weeshuis gehouden worden, verdient ge(>11
geen van
allen eenige bijzolld('re
bijzondere opmerking. Het
Hel zo genaamJe drmdrm_
111anshuis,
manshuis , hoewel niet tot de Openbaare StadS Gehouwen
Gebouwen
beh0orende,
gefl:igr. Volgens het Jaargetal,
lrtlf,lijk gemgt.
behoorende , is een mtf.:lijk
re~ds in den
men in den Voorgevel leest, zoude het re-:ds
wellt men
Jaare 1562
ZIjn. In de tegenwoordige Eeuwe
1;;62 getimmerd zIjn..
heefe
heeft men het merkelijk veranderd en verbeterd.
Twee Kerken, tcn
ten dienfle
dienfl:e der Nedcrduit(ch~
NederduitCcht! Geref'1rmeer
Geref0rmeer_..
den, heeft men te Tiel: de Groote of de St. JlJaaf'ten,ke1
J\.Jaarten!kel k,
k.
en de KlPine
KlfÎne of Cecilienkedl.
Cecilienketk. De Groote,
Groote. of 'St. Maal
Ma:1i tensteIlSkerk • dus genoemd naar den H. ... ----.---. Bisf h lp
kerk,
Jp van
Tours,
Totl rs, ftaat
fraat aan het benedeneind
bent'deneind c(
~gen
)gen of gedeeltegedeelte~
: f1igtinge
lijk bijkans
bijkans. in den Wal. De ju:
ju
ftiglinge is niet
bekend. Zij moet reeds in den aar
'eer tiende Eeuwe
'eertiende
in weezen
weeun geweest zijn, na~rdien
aan6etekend,
aanGetekend, dat
zij, il1 den Jaare 1327, met ve:
oorregten wierdt
wierde
b~!!if[igd;
378, een nieuw
b2!!iftigd; voorts, dat men, in 1
g;::bouw
g<!houw aan den Toren heeft Ollllerpornen;
onl1err'omen; dat men, twee
jaaren laater,
la:lter, het Kruiswerk der Kerke aan de Noordzijde,
in
ilJ den Jaare 1394
J394 aan de Oostzijde, en in den Jaare 14°$
140$
aan de Zuidzijde heeft begonnen te vernieuwen, en, eindelijk, in den Jaare 1410 het geheele getimmerte
gNimmerie voltooid was.
eer.<[ frondt
In 't
'e eem
fronde op de Kerk een houten Toren, gebouwd
in den Jaare 1387,
J 3B7. zeventig voeten hoog.
hoog, en met leien ge·
gedekt. In den Jaare 1431
143 I wierde
wierdc de tegenwoordige Toren
naast
nnast de Kerk gebouwd. Het is een hoog
boog l.l \.V;Jar
OV;Jar vierkant,
Vlln
van fteen, met eenen fpits gedekt. Van ouds was de Kerk
V v v v y., v v 5S
veel
"~n
v~n

->
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grooter
zeden het Koor, of liever
veel groot
er dan tegenwoordig, zcJ"'ft
des zelfs puinhoopen, door <!cu
O;!':ll z
zwa:lrl'n
veroorzaakt,
deszelfs
wa:lrl'n brand veroorzaakt.
is weggenomen. Het marmeren PI
aalgrllf van den Generaal
Plaalgruf
voornaal1lfie fieraad,
Geraad, welk men
Graave VAN W!!.LD;;:REN
Wi!.LDEREN is het voorna~l1lile
van binnen aantr(!ft. Ook ziet men 'er Gedenktekens van
'8 Graa
Gran ven naazaaten. De andere, (Jf C ei/tenkedt, heeft wei.
ZIJ is, waar[~hiJlJl,jk,
waar[~hjJlû:jk, het overbii]fzel van het
aallziens. Z'J
nig aanziens.
Cecilien - Klooster, 't welk, voi6~ns
vol,;ens 5LIGTtNHOIUT,
SLIGTtNHOfWf, eertijds
Tiel zou geilaan
binnen Tiet
ge:1aan hebbcl1.
hebbel1. Ouder, dan de twee voorgaandep , was de St. lIa/burr;skerk,
Hálburgskerk, aangaande welke men
gaande!',
vindt aangetekend, dat zij reeds omtrent het Jaar 950 bekend
l'\aa herbaalde
herhaalde lotgevdllen
lûtgevdilen is zij ten eenemaale ver·
was. l.\:aa
dweenen, en de geheugeo;s
geheugenIs daar van alleen overgeoleeven in
den grond, die nog heden den naam van St. {:ratburgs
It'atburgs Kerkoen
,hof draagt, hoewel het niet meer tot aene
eene begraafplaats dient.
Van eenige andere gewijde Gefl:igten
Get1igten of Kloosters. welke, UIen
eertijds te Tiet hadt, ontmoet m':n nog ginds en elders eenige
overblijflcIS. De Hervo:mden
TIet worden door
overblijfzeIs.
Hervo~mden te Tiel
dOOf twee
.gewoone Predikanten bediend. en eenen
een en derden hun toegevoegd, om dat hij enkel de weekbeurten, en, in drie winterwaarneemt, GemellJlij~
GemeU!lij~
maanden, de Zondags avondbeurten waarneemt.
maanden.
wordt dit werk verrigt door den Leeraar van Het een of :mander Dorp, in de Klasfis
Klasus van Tiel,
Tiel • . op aanfielling
aanftellillg van de Regeeringe der Stad.
Behalve» die der Hervormden, heeft men ook eene Ge13chalven
R,m;onl" anten
(Jij/en binnen Tiel; doch deeze bef!:aat
meente van Rt?r;;on/h
beGaat
uit een zeer klein aantal Ledemaaren.
Ledemaaten. De Roo71lsehgezinden
Roo71lschgezinden
hebbeG 'er eene Statie, die door eenen Priester van de Orde
Pn.dikhecn:n wordt bediend.
der Pndikhecren
Reg~ering van Tut
Tui beHaat
De Reg<!ering
beflaat uit eenen Rigter over de
Stad en h:;t
h2t Gerigt van Zandwijk , eene {heek
fl:reek lands rondom
Std. die in Schepensbank voorzit, doch in burgerlijke
de Std,
zaaken niets te zeggen heeft; hij wordt gemeenlijk uit de
Ridderfcbap
Ridderfchap verkoozen;
verkoezen ; voorts uit twee Burgemeesteren,
Burgemeesteren , die
twee jaaren aanblijven. Die in het tweede jaar zijner Re·
ReBurge.
geeringe is, wordt, bij uitfieekendheid,
uitfteekendheid, Regeerend Burgeger"cmd. Van de twee jaaren, welke zij buiten
meester ger"Ctud.
~Qrgemeestersbank zijn ~ bekleeden zij, het ecrUe
eerfie jaar, de
~qrgemeestersbank

waar·

TIEL, TIELERWAART.
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l'/a~rdigh('id van Voorzittend Schepen en Oi'pt'fkerkm~ester,
l-</aqrdigheid
O~,perkerkm~ester,

en het vuh;:nde
'1ulg"nde jaar die van Vice - PreG
Prefi :iem. Wljdt:rs
W1Jdt:rs heeft
als leden van Regeeringe, zeven Sch,~penen,
Sch,~penen, die,
men 'er.
'er, ~ls
zo wel als de Burgemeesters, Randen
vovr hUll
hUil leeven.
20
Raaden zijn vour
Eindelijk telt men 'er nog veertien Gemeensli,~den, die, even
als de Randen,
R2~den, door de gezamentlijke Gildehroeders verkooz,,:n ~loden,
~;roden, en insgelijks hun leeîre'1
lang aar.bIIJven~
Het
z~n
leeve'l laug
aar.bhlven~
toegevo"gJ.
Kollegie van Raaden is een Sekretaris evegevo'gct,
l\'1en fchnt
[chat het gelal
gela! d,:;"
d.:r Huizen bir,nen
bir.nen Tul
liet op ongeveer
Men
ingezectenen bewoond
zeshonderd, die v:m bij de
ze5honderd,
Je drieduizend ingezcmenen
bewoon~
,vorden. 'Er gaat niet veel hant.:els om. Men heeft 'er eenige
SChippéïS; zij drijven eer,igel1
eer.igen handel op
zo genaamde GrootGroot - SChippérs;
\7aar zjj veele goederen na lIott,md,
Holt,md, met naame
Keulen, van \'l:l11r
na Dordrecht
Dorducht VOèren, om Vlln
van daar weó:rom
weë\:rom andere Waaren
Waar en
bngs
l~ngs den Rbijn
Rhijn na boven te brengen. Tiel heeft
heefc eenige
voornaame Mannen voortgebr:lgt, onder andere DlDERIK
voornaam3
D!DP.RIK VYG.
van welken wij boven fpràken, en die 'er zo groot gezag
oe
tfc:n de , dat bij K,ming
Koning van Til'l
Tiel plngt
oeffende,
plugt genoemd te w,-,nell;
w:.Jr1en;
verma~rden Zeeheld, !\1{)uY
MOuY LAMB~ltT
LAMBIiRT !!enl!lIrnd;
genaamd;
voorts den vermanden
wijders JOHANNES POSSl!LTUS
POSSELlUS en RUTGERUS VAN lWEL, den
cerfien I-liJOg!eeraar
Keulen, den anH(Jog!eeraar in de Godgeleerdheid
Godgeleerdhdd te Keu/en,
deren Regtsgeleerde en Koninklijken Raadsheèr
Raadsheer in Gfl4",'_
Gfl4I'Y_
land; eu eindtlijk
eindt:lijk den voormaals insgelijks
insgelljl{s reeds genoemden
.HlELl!(;LD, Negclltienden
Negcmienden Bislchop
Bislèhop van Utrecht.
M1ELI!CJLD,

Zie

Gel ier, Gefc1lh,J.
Gefclz;('r/.
Gelfer,
T"onel'l V-1n
vtln G l1T"onet'l
del
jani/: ALTiNG, Notitia G·, m~
dellam/:
In/cr. VALKgN!ER,
BuIn/er.
VALKENlER, Ferward
Fèrward Eu1'opn,
"opa, enz,
PONTANUS
PONT
ANUS ,

SLICHTENHOR!'T,
SLJCHTENHonn,

TIl!LERWAAltT,
e(!ll der zes Ampten van het Kwartier valt
TI.l!LERWAAltT, een
Nieuwmegen. in Ge/derlnnd.
Nieuwmegen,
Gelderland. Het ontleent zijnen naam vam
de frraks
Heller
firaks befchreevene Stad Tiû,
Tid, die 'er de HO,JfdHo)fd- of liever
Lan :H1:reek,
jflreek, die
de eenige Stad is, da:!f
da:1f binnen gelegen. De Lon
zeer graan- en boomrijk is, en zich, tus[chen de Waal en
~e Linge,
4,peren en HI'U'"
Hpu-o
LifJge, van Tiel af, voru;bij de Dorpen ,4,peren

ke/om
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luloliZ tOt
tot een weinig voorbij
voorhij 1.1eveflei71
uitfl:rekt, is thans
ie/om
Lacvejleill uitfirekt,
een Eiland. Voorheen
Lij (:\:-'11
~n :-t-c
c iereil;l1u,
icre;1 ;11.:1, en, voor
Voor heen plagt zij
verl:nogt te ziïn.
zHn. Door
een gedeelte, aan den vasten wal verlmogt
middel vnn ect,e
eet,e dGorgraavinge,
dGorgnnvinge, uit de
èe Lilige
Lillge in de Waa!,
Waol,
bragt DIDERIK IIY<7,
VYG, Heer van Z'icim,
Zoelen, k,
t. ptt:Jan
ptman van Tiel en
Tielerwaart
TieJerwaart,• h'.t
h~t distrikt in de cegenwo01
tegenwoOl dige
Qige g"lL~nte.
g"d"~nte. Men
heeft
heefe in de Tielerwflart
Tielerwf/llt't de vollende
volgende eenentwintig Ker~pcls
Ker~pels of
Dorpen en H~erlijkheden:
HLerlijkhe<]en: Tui!,
Tuil, Smn.:u:ijne,
Senn.:wijne, Op -llemert
~ Hemert •
0

,

JTa,ik, Ht'e'&el,
Hee'l;el, Op'
Op 'lizen,
Neer rtlen.
rIJen, Hicrn. H,'fJften,
H.,,'lften,
Varik.
'l'f/en, Neet·
Ree(ouél,
Heelouti, He11l'ijncn,
Heru'iinen, Puurcn
Puuren en E,'!;
E:l; alle deeze behOl,ren
beh()(A~il
onder den Geregtsoank
uit; wijders, Ddt,
Deil, D,
D1 umpt,
Geregtsbal1k van 1luit;
WadenoIJen
WarienoiJen,, r;elaermaIJèm,
r;elaermalfem, Enjjllfk,
En/jilJk, Rumpt,
Rumpt. Gdlekom
GI itekom en
Meteren, allen aan den Geregtfba,jK
Geregtfbatlk van Deil onderhoorig.
hC~lben eiben
l'iben Prcdik~nteil,
Zommigen deezer Dorpen hCJben
Prcdîk~nten, anderen
eenen Leeraar Dlet
nwt een nabuul'ig
DoJlp gemeen.
nabuurig Dulp
0

TlEIllHOVEN.
TmI.llHOVEN. eene Ambagtsheerlijkheid
Ambllgt~heer!ijkheid en Dorp, in Hollarld,
L(md van Pianttt,
f/iallf:tt, tUsfchen
Jarld, in het Lrmd
tusfchen Ameide en Langerak, ten Noorden
N,)orden van de Lek. Te gader met Ameide,
Ameide.
waar nevens
nevet~s het aan één
ééllen
en Ambagtsheere behoort, vinden
wLj
wj,j het getal der Morg<::r.s
Morgt:r.s Lallds op ruim achthonderd begroot. Til
Tit nhQven
nh~')Ien bevat, verre weg, hier van het kleilll1e
kleinîl:e
gedeelte. Vdgens
V<)lgens de jong!1e
jong!1:e epneembg,
GplJeembg, fiollden
fiouden in het AmAm·
Huizen en een Steenplaat. Het Dorp,
bagt zevenëf1veertig
zevenël1veertig Huizeu
Dorp.
~an den Lekdijk gelegen,
gelegen. heeft een klein Kerkje, met e<:1l
e~n
fpitf~n Toren voorzien. Digt bij het DOl
DOlpp plagt
vierkanten fpitf>m
eertijds ,het Huis Her/flor
Her/(Iar te leggen, weleer. naar 't fchljnt,
een !lerk
!1:erk Slot, doch IlU
nu geheel verdweenen. De Predikant
van .A'lIeide
A'lieide neemt ook den dienst te Ttfllhovm
Tlmho~'e12 waar. Eertijds
~ijds wrs decze
deeze Heerlijkheid een eigendom der Ht:.:ren
H<::c:ren VAN
ilIREDERODE.
~REDERODE.
TIENHOVr:N, eene Heerlijkheid en Dorp, in het NederkwarTIENHOVLN,
dtr
ikr ven ha
het Sticht van Utrecht, aan de regterzijde van de
Rivier de reet, !lrekkende
Hrekkende tot Ilan
aan het Hollandfche grondgebied onder Loos:" echt. De Veenen daar mede onder gerekend
zijnde, wordt (je
de uitg~ftrektheid
uirg~ftrekthejd van het Ambagt op achthon.
derd Morgens gronds begroot. Het behoorde eertijds aan de
Kerk
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TIETJERK,
TIL.
(SA' . OMON
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Kerk van St. Pie/er
Pieter te
re Utrecht. Het Kapittel verkogt het,
in den .lanre
Jaare 1621, aan dea
dcn Heere AmIJ\A,-.
~DHIJ1AN PLoos
noos VAN AlI';AMSTEL, Zedert
Z~dert is het ,\mbJgt
eir:enaaren verver·
STEL.
Ambl;;t meerma:Jlen
meerma:11en vall
van eir.enaaren
liel:flovm, omtrent
om trem anderhalf uur van
anderd. Het Dorp Iiei!.Iloven,
Breukelen, en even zo verre van il'1-.01
lId'dll zen gelegen, is tamelijk volkrijk en welva~rend.
welva!lrend. De Kerk is een klein gebouw,
rig Koepeltohe!Jbcnde,
he~bci1de, op den Voorgevel, flegts een fpits2g
rpit'~g'ig
KoepeltOoo
ret;tj~,
G~meente wordt 'er door haar en
rer;tj~. De Hervormde G:::l1lcente
ell eigea
eigen
Leeraar
Leeraur bediend.
TIETJERK, een Dorp in FI;esla;;d.
Fdt's/a;id, onder het Kwartier van
Tlflli!1 klief
k/Ic, allee!,
aûeet, welke van
in de Grietenij T/CfIt!1
V3n daar

OOJtergo,

haaren naam omlcent,
ontleent, en in welke zij zesëndt;rtig
zesënd\!rtig Stemmell
Stemmen
ui.brengt. Jf.:t
H.:t Dorp, 't welk klein is, en uit 1lt'grs
flf'g.s weinige
uitbrengt.
befbat , legt aan den
dt!n Rijdweg , die van Lt:euwarden
Lm.lwarden
Huizen bel'cBat,
na C'I"oni'lgen
G~meel1te der Hervorm(~en
Gl'O'1ifl,~en loopt. D..!
D~ GC'meente
Hervormden wordt,
neV'ens die van ZuwotiJe,
ne"ens
ZuwouJe, door éénen L\:eraar
Lt!el'aar bediend.
TIL, ( SALOMON VAN) een vermaard Nederlandseh
Nederlandsch Godgeleerde, zag het
hl!t eeelle
eertle lee'leü3iicht,
Jeevenslicht , in Holland, in de Stad
lVeesp.
den aaO\'aug
anIJ\'3ug des Jaars 16.g.
IVeesp. iIJ
in deu
1643. Zijn Vader was
JOAN~ES VAN
V~N TIL, uit
uit een uiet onaanzienlijk gelhgt
gelbgt in KleefsKJeefslhm~lig.
,mmg. Te Wee sp , alwaar hij .lich
xich mei:
mC€ der WOOI1
woon
land at Ir
hadt nedersezer,
eC[lig lijdlijk
tijdlijk beroep,
badt
neder5ezet, geneerde hij zich met eellÏg
en bekleedde 'er. eenise manlen,
maaien, den post van Ouderling der
G~me_'lite. Doch vermits 's Mans zucht tot de
Hervormde G~me,;\ite.
beoeffening
beoelfening der God!';è;eerdheid
God~è:eerdheid overhelde, maakte hij, onder
het
in.
bet waarneemen van zijn beroep, zo groote vorderingen in
daelllc,
bij zich I eindelijk.
eindelijk, aan die weetenfchap.
weetenfehap. en
dacl
ile, dat hij
vermac~îchapte kundigheden, geheel overgaf, en
daar llJ(!dc
mede Verma\!6fchapte
vervolgens in Nuurd:lOlhnd
Zuidfcharwoudl.
Noord:lOlllnd tot Leeraar te Zuidjèharwoude
en B,
Bloek
oek bero:"pen
bero:-pen wierdt.
wlerdt. Het voorwerp des tegenwoordigen Artil.els
Artikels wa"
wa~ toen
wen reeds gebouren.
gebooren. De Leeraar
Leel'aar,, in zijnen Zoon een leergierigen en veel goeds beloovenden inborst
h(;m in
iu 't Latîjnlèhe
Latijnfche School te Alkmaar.
befpeurende , zor·dt hem
Dewijl hij aan zijns Vaders verwagtinge in allen deele beantd~ele te ragde,
Utuçht,
woordde, wierdt deele
rasde, onzen SALOMON na UIl
echt,
aan 't Iloogefcllool,
IloogefcllOoI, te zenden. Een &eregeld
geregeld plan van lette,,letter·
odf.
odf..-
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ceff:ningen
volgende. be'lleeddc
beneedde hij eerst ecnigen
w3n de
ceff.:uingen volgende,
ecnigc:J tijd ::'3n
beo~ffenitJg dér
dt:'T Wijsbegeerte en fraaie Letteren. vooral aan
3lln
beoeffening
die der OoSterfChe
c311en. Daar :lan
Oos!er[c~e c31len.
llan zich meer
mc:::r hCl,aaldel!j[r
hCl,aalèeliift
op de Godreleerdheid
Godr.elecrdbeid zulleede
zullende toeleggw,
toeleggtn, verkoos !Jij
hij tot
zijne eedle L':crrncest~rs
L"!crl11eest~rs den vermaarden GiSBERTUS
G!SBERTUS VOJcT!l'S
VOJcTll'S
en ERPENIUS; vervolgens genoot hij de lesfen vnn
van FRAi'<CISClJ3
FRANCISClJ3
llURMANNUS. Onder den laatstgenoemden verdeedigde hij ecnige
eenige
Stellingen: De Veteri Tcslamento
Tt:sI07l1ento,, " Over het Oude Teéta.
,. ment."
ment."
Hoewel dus de letteroeffeningen
letreroeffeningen van onzen VAN TIL in zulzul~
kervoege wierden iogerigt.
ingerigt. als dienflig
dienfl:ig was om hem tot
eenen
Openbaar en Verkondiger van het EJ:tngel:um
E:l~ngel!um te var.
cenen Openbnaren
vor..
men, fcheen
[cheen hiJ, nogthans
nagt hans , zijn befluit
hefluit des wegen niet vast
bepaald te 11chben.
hebben. Hij was, nanmelijk,
nanmdijk, met eenige belem.
belemuitîpraak gekweld. Dit deedt hem. bij wijmering in zijne uitfpr!lllk
len, :mgO:ige
angaigc vermoedens opvatten lla1Jf,nanûe
aatJplRnue zijne bevoegd.
bevoegdpr;:dil:ampt. En vermids
vcrmids hij. ne"/ens
ne'Jens zijne ::1ge:'
heid tot het pr::dibmpr.
meene zucht !Ot
lOt kenl'is
kenpis en geleerdheid, eemge overhellende
genei~dheid tot
wIerde hij tI!
te raageneigdheid
rot de Geneeskunde gevoelde, WIerde
de. zlcn
ZICh ook op die weetenfch~p
\veetenfch~p tue te legp:en,
!eg~en. om, in al.;
len gevalIe , in,jien
in.jien het ongcmnk,
on.gem~l., om 't welk te verdrijven
hij zijne uiterûe
uiterae poogit1e:cn
poogill 6en aanw.;nude,
aanw.;ndde, hGm
hem niet vetlH.'t,
vetllct, en
hij dus tot den Kanzei onbevoegd 1üobt
ItlO~t be7onc','i)
be,,'onc'L"1l 'N'mlen,
worden,
te hebben. E!), inden"haJ,
eene andere toevlugt
toevlllgt open Ie
inderdaaJ, zo
gelukki~e vord.:ringen
vorderingen maakle
gelukkliSe
maakte hil in de
cie G~,J('\;&:;uilde,
G~,h'e~:nJtldè, dat
hij, in den Jaare 1662, en dus f1e,;ts
hij.
IJe.;ts n(:'g<;l1tlen
nC;'g.:ntlen ialfen
ia Hen oud
zijnde, in overleg nam. eent'
te ~;ce~
gce~
cent' Verhadelmg
Verhal;Jelmg in
ln 't l!Chl
l!cl'Jl Ie
ven, onder den
dl'l1 tiie!,
lJortus Sanitatis,
p:urima
tir cl , lbrtu$
Sanitc1tis, C(lr.til:e;1S
c{lr.tÏ1:e.1s p:ut'ill1(J
tiiver!oyu1ll
diverforum 7norhorr.;.'1
morhon,;;l reml'dia.
reml'a'ia. in urum
uruw co,1ilx:
co,1ic<·.~:
.., {Ifgf:jlil:
mgefltl:
Gezor.dbeidshof,, hevattt.nde
P'rl":s:1!iddelen van
" Gezondbeidshof
bevllttt.nde Z\'('r
Z\'er vl:ele
vlcel" g('r(":s;JliddeI0D
"verichillende
é~n !'~o"kd,
bOi-kd, el I:fl
"verichillcnde ziekten,
zidnen, il!
Îl, éc'n
Vfl z~melcl."
z~meld." Doelt?
Doch.
't zij hem de uitgave door meer kundi
kundiGen
Olltr~ai('n,
WiCl'dt O11trmdf'n.
6en wlerJt
of om eenîge
eenige 31Jdere
andere reden, de OfJtwoîpene
onnvorpene V.,rÎlaiJ\:"I,;;g
V·órÎ1an,:".l'lig' iW:kt
heeft
nooit het licht gezièn.
gezi~n.
In't
In 't voorbijgaan moett'n
moeten wij liÎ·r
lii·r ~alJ
~a!l
merken, dat VAN TH"
TIL, l1aJerhand,
i1aJcrhand, e!!n
el!n d'f'nl1:ig
d'enl1:ir-; hul"midJe!
bul"midJc! letegen ziine belemm~r,je
uitrpra~k
belemmfrJe of flotterende
frotterende uitfpra
.. k vondr,
vond" in
it1 het
.zorgvuldig
zorgvuldig vermijden
vcrmijden van zoannigt!
zoallilige wOOlden.
womden. [.if'
c:if' hi'm de
dé
meeste hapering veroorzaakten. Van hier dllt hij ll:<derhand'
:meeste
n"de:hand
~ell
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den [{anzel
KanzeI beklimmende , bii nÏt'ma'1d,
nit'ma'ld, Voor 't overige dur
daar
v;:n
V::ll onkundig, van zulk ecn
een ongemak verd:lgt konde gehou~
(!en
den worden.
Ond:llJ~s
Jongelings beceff.:ning
becef..:ning van de GenreskuT;ode,
Ond:lll~S dei
dC$ Jongclings
Genreskuliode,
voor zo veel hij een.:
eenc bovendrijvende zuC'ht
zucht tot
tor het LeeraarLeerallramp! , en de daar toe ditnaige
ampt,
ditn!lige WCt':enfchappen
wce:enfchappen koesterde.
koesrerde.
bleef de Godgeleerdheid zijne hoofdftudie.
hoofdfludie. ()m
Om in de waare
meening der gewijde Schriüen
Schrifcen zo
20 veel te dieper door te drindrin.
gen, leide hij zich, onder andere, toe
roe op eene t:r.arfiige
r:2arflige bebeo
o,
rreedende ,J ten dien einde,
Ol ffçning
tfèning der Brieven van P,iULUS;
P,WLU,,; treedende
in eene nllauwkeurige
n:lauwkeurige Ontlcc':!;ng
Olitlce'~;nf.i van dezävc,
dezelve, en zorgvuldig
ouderzoekende den jui~ten
jui,wn tij:1, wanneer, de gcle!;enlleid,
onderzoekende
gele!.;enbeid.
bij welke, en het bij7.0I:der
bijzorder oo,;;merk,
oOhmerk, waar toe ieder Brief
gefcl1reeven
gefclJreeven was. Door dit
di t alles won VAN TIL, meer en
eiJ vriclidfchap
vricndfcnap van den rluogleeraal.'
luogleeraal'
meer, de genegenheid en
llURMANNUS,
BURMANI'WS. die hen,
hc:n, vervolgens, den raad gaf, om, ter
v~rdere voortzettinge
voonzettinge en uitbreidinge vaa
va;) reeds gi;maakte
w;maakte
v2rdere
vorderingen, ook her
het Lddct'Jc!1e
Lddet:jcie HoogefehooI
Hoogefehooi te bezoeken.
Hier bloeiden thans de wijdvermaarde
wijdve~maarde Mannen
fvlannen ABRAHaM
ABR.~HaM HEll'lANUS,
HOORNllEF.K,, bekend
DANUS, JOHANNES COCCEJUS en JiJHANNlS
JOHANNES HOORNBEEK
onder de grootil:e Godgeleerden van hunnen leeftijd. Alle
zjjne Leermeesters. In de Oosterfc~e
deeze wierden zijne
Oosterrc~e taaIen.
met na~me in het Arabisch, bediende hij zich van het onder.
wijs van den niet minder beroemden JOHANNES GOLIUS. Men
wrhaalt, dat VAN TIL, bij zijne komst te Leiden, zich bij
COCCEJUS vervoegt:nde,
vervoeg.:nde, en denzcIven
den zeI ven eene door hem opge!'telde Verhandeling
ftdde
Verb:.ll1deling tCf
ter hand !'tellende,
fiellende, van den Hoogleeraar •,
naa het Gefchrift
Gefchrifc doorbladerd te hebben, dus minzaam en
vcr,
e"ende wierde ~angefprokell:
IJ W,lt beweegt
u, mijn
vcr ,e:ende
~angeîprokell: "Wat
" Zoon.
jonge jaaren, in de kennis der ge-g~
Zoon, daar gij, in zo jOl1ge
",. wijde Letterkunde, reeds zo ?roOte
?roote vorderingen hebt ge" maakt, u bij mij te
re vervoegen'"
vervoegen ," en dat de Jorgelillg
JorgeJillg hier
tot antwoorJ
antwoord gaf: " Om door u in de binnenfie
binnenHe geheimeop tot
mijner
" nhfen
Heiiig Boek, den eenigen wellust miîner
nhîen van het Heilig
" Ziele, dieper te worden ingewijd."
u
Terwijl VAN TH,
TIL te Lfidm
LeidelI vertoefde, en voornaamelijk
den raad en het geleide van coccz-jUs
COCCZ]US volgde, lwgoll
b~'gon de leer.
leer4
wijze des verillólarden
oug te 100.
wIjze
vermólarden MailS
Mans bij zommigfm
zommiglom iu 't
'c oog
Joopen,

14°
'4°

~nL.
... Ol\lON VAN)
'lIL. (SAl
(SALOl\lON
..........._ ..~.~--_.-----

---~~~~~o#nn".

-~~"--,.~~~#~

__. . _. __}_____ ,

pen, cm berp~tlrde
befp.:!t1fde men reeds eenige von1{cn
vonl{cn van dien G.)(j·
Grld·
gelêercl011 twist, welke, zeden,
geleerd"11
zedert, de NederJandH:he
NederlandlChe Hoofdkerk
H0ofd~erk
zo jamm~rliJk
jammèrliJk ontTuwe.
ontrume. Hct getugt
gerugt hier van kwam ook tcr
ter
ooren van dp.n Vader onzes wakkclen
wakkei en Jongelings
JODg-clings,, en maakte
hem dt'rmaare
d",unaate bekommerd,
beiwmmerd, uit vreeze
vreezc dat de bekel"de aanaan~
ldeevlTJti
J<leevlnJ van den verdagt~n Hoogleeraar zijnen ZuOIl,
ZuOll, in 't
'~
vervolg, zuude
z0ude na:leelig
nadeelii5 zijn, oat hij hem vcrboc.d"
vcrboC'dt, de
Scbrifren
Scbrifh!l1 van zijnen hooggerchatten
hooggefchatten Leermeester te leezen
lee zen ,.7
en tot h~t aankoopen van dezel'Je
deze/'Je penningen weigerde te verrtrekk~ll.
b';geerte des }mgefillgs
j.nigeHngs
ftrekkcll. Doch zo groot was de b~geerte
om met die fchatten
fch:men zijnen leergraag.:n
leergraag<!ll geest te verrijken,.
verrijken 7
dat hij, h, e ge1]()'Jrza:tm,
gel}l)')rz::mm, voor 't overige, aan zijnen Vader,.
Vader t
in dit opz «t
~t zijnen wil teg',
tcg .. nfl:ondt,
nftondt, en zich een geruimen
tijd zeer
z~er zufnig
zu:nig b~hl)lp,
beh,)lp, om voor de uirgefpaarde penningen
penningelJ
zich van de gre 'ti~ be!;eerde
begeerde Schrifren
Schriften te voorzÎtn.
voorzien. Een
zeldzaam voorb.'cld.
vo()!'lLcld. voorwaar, hooglijk te roemen Doven
boven
het gedr~~
v~('lt:r jongel:llgen,
(,ie het geld,
t{dd, door hunne Ou~
geJra~ vc{'kr
jOligel:ngen. (ae
deren zoratijds
zomdjds met zUInig
zumig overleg befpaard,
bt:fpaard, in lusbandigheid
losbandigheid
verkwl~len.
veïkwlw~n.

Ten
Tt.ll deezen tijde "egon
hegon 2'ich
zich

VAN TIL

ook op de b(:Qeff~
beoelf.!<

ning Jer ProferlifChe
Profef'tifche Sdl,jften
S,~h'iften toe tI!
t~ leggen.
icggen. Gelijk hh
hil ",::nen
(;;:l1CI1
gereeden locga:lg
gerceclen
lOcga:lg rot COCCEJOS hadt, bediende hil
hij zich van
vaR
die !1\!n(lige
jil!nlHge gelegenheid>
gelegenheid. {'Jll
om in zaaken, die hem duister
(.p:1I'~ldering te vraa;:;en.
voor;' W3men,
wamf'n, rand cn
tn ('p:leldering
vraagtn. Ond"r
Ond<:!r ~odcra
~ndll'e
raadpJe,';.;,le
raaople.·~;,je hij z'jrwn
z'j~t'n lVJ~l'S(()r
MCl'sref oller
over het vlll~emJ~
vol~ell:Je onderwerp.
onderwerp ~
't w,:lk
menigte God:;:ehoerdell
God~eleeTdell
wc'lk de overder,kingen
overdec kingen V211
van cene
eene irl\;mgte
heef[
bpzi s !!ehoudt
'orden d.:r
hee!"[ bc"zig
p:cboud," n: ",_ Of de tV
w'orden
è.:r ProJt-eten,
Prof~eten. in
",. her
N euwe
b,);;d aangehaald.
ht;t 1\1
èllwe Vel b'ifld
aangehnnld, volgens her.
hèt ().)l{merk
o0'imerk der
,. Prut"eeten
Prulèeten W3ren
WJren !)qgebragt'?
hqgebragt? dan
dal) of zij"
ZIj, zo als vetlen
vedcn wil·
wil~
"~, den, aileenltk
alleenl~'k op het een of >.:ndèr
~ndèr VllOrVltt
voorval waren
w~ren t'leget,)cge" p~&t1
PIIJf..,,[,'O
p~St ~ ln,lien
lnJien zij '/olgens
'.'OlgE'llS ikt
iJ,t oogmerk der
d~r Pi
U;,Ylt'l1 waren
,. aa'1gevoerd.
aangevoerd, vnw!;de
vra·H~de hii Da
na een mIddel
rOlddei om
üll1 !!it
6t Uit de Pro,. [ce
fecwn
ten zelve te bewÏ!(.e,~:
bewilr,ep: alzo lui
hli VOUï:,;,:lJll
vOO;;,:tdllkliJk
.. JiJk zich
Zich hiel'
hièf

..
., over bezwaard vondt, {lal
(lar ;<;,amclijk,
;>r,amclijk, de me~ste
ine~stc v()')rze'~
VÛ'JIZe'{u gingen, den
cle-n M,,"
M""!i1s
lils bt'tr,ff:!lll'e,
bt'tr,-jfsll.'e, v::óü:,Gen
v,r'.J,):,Gen waren !.iet
tiet
l' flegts
l1egts aan belof,en, maar Dolt
ook linD
ann drci2~melJ!en.
dn;;l!.~memelJ. 00 den
"uitwendigen
toefl-and des lsröëli,i:chen
,. uitwendigen en lijdliiken
tijdliiken (oeüand
lsr3ëliii~"chen Vülks
V"Iirs
.,
f, doelende."
do~lel1d~." nGs
n~s }ongen
}o,]gen VAN T!Lq
1'11"~ diep Ïl;zlgt
ü;zigt van za~kt:il
za~kell
kn
kalt uit deeze proeve worden' afgeleid.
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geeii
In tt voorbijgaan moeten
moeteD wij hier aanmerken,
\Vij boven, aangaande des ]ongelings
jongelings beoelfening
Wij
beoeff~nlng van de GeGe-neeskunde, verhaald hebben, op zijn verblijf aln 't Leiden[che
Hoogefehaal moet worden thuis gebragt.
fche HoogefehooI
een en fchat vlln
van kundigheden, als uit het reeds verMet eellen
meIde kan worden opgemaakt,
opgemaakt ~ toegerust,
wierde VAN TIL.
melde
toegerust. wierdt
in den Jaare l666,
r666. tot den predikdienst bekwaam verklaard.
Niet lang fiondt
frondt hij ledig op de Markt. Nog in dat zelfde
zelfdë
jaar aanvaardde hij bet
het Leeraarampt, in den Noordelijklleti
Noordelijk!leh
Helder. In deé.
hoek van Holland, te Huisduinen en op de Helde,..
déi
ze afgelegene plaats genoot hij ruimte van tiJd, om op d~
verCcheiden weeienfchappen verder te'
ie
geleide gronden van ver[cheiden
bouwen. Doch hoe rijk ook in kundigheden, VAN TIL oézat
bézat
Die belemmerde hem in het van buiteÎl
buiteÏI
een zwak geheugen. Dit
opgenelde Leerredçnen.
Leerredt'men. l\1eermaalen
MeermaaIen plagt
plag'c
leeren van zijne opgef!elde
hij, zedert, te verhaaien
verhanlen,, hOi
hoa hij dikmaals, deswegen fchreien.
dalèn hadt
badt gezworven. Dit gebrek deeor:
de, langs duinen en dal.?n
deedt
hem op eene predikwijze
predikwi]ze vallen, welke zedert
zeden veele naavol.
~ers heeft
heefe gevonden. Hij overdagt en fchreef vervolgens ee:
gers
ec: ~i
fchets zijner Leerrede, in de Latijnfche
Latijnfcbe taaie, in wel.
wei.
korte fchels
fchriftUurtexten optekende.
optekende, om 't
Ot
ke hij de hoofdzaaken en fchriftUurtexren
KanzeI verder uit te breider.
oreider. Doen
een en ander op den Kanzei
hem, in 't eerst; bezwaarlijk, bij
uitbreiden viel hem.
ook dit uübreiden
mangel aan genoegzaamen voorraad van gepaste woorden.
l\laar ook hier tegen vondt hij een hulpmiddel. O,Jder
O,lder de
Maar
in
Leden zijner Gemeente !lade
h.dt hij een perfoon 6l zeer kundig h1
voHlagene blindheid, on
buee
de gewijde Schriften, doch, door volilagené
ocff,men in Godgeleerde Weetenrchape
bekwaam om zich te oeff<!uen
Weetenfchape
Mee deezeh
deezeiJ film
m~n mankte oUDe
onDe Leeraar verkeering,
verkeeting, én
pen. Met
verbondt zich, om genocf';zaalIl
verbandt
gcaoc(\<:aam dagelijks hem te verhaalelI
verhaaIen ,~
wat hij geJeeicn
gelee~en of overdag. hadt. Langs deezen weg verzavertavoorraad van woorden,
woorè'.!l1, en oeiI\~nde
in
melde hij voorrnad
oelf,~nde zich teverJs ln
net voor de vuist fpreeken. Aan zijne Leerlingen gaf l1ij
het
t1aderhand
die voorbeeld te volgen.
naderhand den raad, om dit
volge!1.
TtL
Geduurende zijn verblijf aan de Helder, hoewel VAN TlL
Geduurcnde
mede vermaagfchapte weeteb""
weetell-van de Godgeleerdheid en daar med'e
maakte, keerde hij tevens te rug rat
wc de'
dl!
fchap zijn hoofdwerk maakte.
beodFc:uing der Gèneeskunde.
Géneeskunde. A:mleiding daar coe
toe gáf eetJ
beoEJl:'çning
eel1
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zweevend gerugt, volgens't welk alle Leeraars , die de begrippen van COCCEJUS volgden, en openlijk predikten, van
zonden omzct
omzet worden. Zdf 'lerfprcidde
verfpreidde men
hunne posten zouden
g~dreiJJe Predikanten, op welonder de hand eene lijst van g~dreiJde
ke het onweder in de eerl1:e plaats zoude nederdaalen. Op
die lijst las
Jas men ook den naam van onzen VAt< T1L, Om z;ch
tegen het gedreigde gevaar te wapenen, en vcor zijn geûll
geûn
,te
te kunnen zorgen, vonde
vondt hij het geraaden, zich tot het beocfYcllend gedeelte der Geneeskunde bek
\Vaam te m~aken.
m~aken.
'odf~nend
bekwaam
Doch, gelijk het vervolg zalleeren , VAN TIL, nevens alle
de anderen, kwam vrij met den lèhrik.
l1cet aldus onze Leeraar
Leenar zijElders genoegzaam onbekend fleet
nen tijd aan de llelder,
Helder, dien befl:ècdende
befl:()cdcnde aan de fl:igting
l1:igting zilzijGemeente en de
d;;) beoejf~r.ing
weeten[chappen.
ner G"meente
beoefE:r.ing van nutte weetenfchappen.
De vermaarde Zeeüag,
Zeellag , voor KijkdIlin,
Kijkduin, onder het beleid van
den Admiraal DE RUlTER
RUITER,, in de Illaand
maand }ulij
Julij d"s
des Jaars 16i3
I6i3
voorgevallen. gaf aanleiding om hem eenigzins te d<Jen beo
kend worden. Zie hier het zonderling
zOl1derling beloop dier zaake.
VlooIen, in het geOp het gerugt der naderende vijandelijke Vloo[(m,
zigt van het Hollandfche
Holl~ndfche fir:md,
:ligt
fl:r~nd, h!ldden
h:ldden verfcheiden aanzienlijke Mannen, onder andere van AllIJlerdam,
Awjlerdam, zich na de HelHe/der begeeven. Nevens deeze, terwijl de Vlooten
Vloaten aan elkanelkan.
der waren. hadden zich ook de Dorpelingen Duinwaarts be..
be.
geeven. V"N
VAN TIL bevondt zich onder dezelven.
De vreem.
vreemraa.
delingen onzen Leeraar in het oog krijgende , wierden te raade, hem te verzoeken tot het doen van een vuurig gebed
God. om zegen en hulp voor de onzen. Hij
tot God,
Bij voJdeedt
voldeedt
ernH, vuur en gepaste
aan dit verzoek, en
cn met zo veel erna,
u:tdrukkingen, dat hij de goedkeuring
n:tdrukkingen,
go~dkellring der ver!1:andigen
verllandigen wegdroeg. Zeden wierde
wierdt hij metr
lIl~tr bekend, en ging van hem
een gunftig
gunfl:ig gerugl:
allnprijzing tef
ter bevor.
gerugc uit
ujt bij m,llJUell,
m,llluen, wier aanprijzing
be var.
konde zIjn.
zjjn.
deringe hem van dkmt koude
jal!ri;;ll verliepen 'cr, wanneer hij
En, inderdaad, nog drie jallr\;;ll
hIj
in de bloeiende Gemeente in de Rijp, in W:Hèrla:ld, tOt
wierdt beroepen. Hier hade
Leeraar wierde
hadt hij beter g~o'.ff~nde
g(!odf~nde toe·
eerfie fiandplaats,
hoorders, dan op zijne eerlle
hoorders.
i1:andpiaats, en gevoelde hij,
hunne kundigheden
kundigh~den verdiensvolgens, meer opgewektheid om hUllne
der voor te
tc lichten.
lichlell. .Behalveu
Behalvcu de gewoone Otjf~niDgt:n
oeJf"ningt:1l voor
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de
aankoomende Jeugd. verklaarde hij, des Zondags naa
oe aanlwomende
uaa den
i\1ATmiddag, aan de meer bedrecvenell,
inidàag,
bedreevcneu, het E'wngelzuln
E'umgelzum V.1n MAT'l1lEUS.
dtm grond tot de
UHlet;ging dIens
du;'Os EuangeEuange~
THEUS.
Dit Idde den
de Dule;;ging
Hums, welke llaaderhand
Iiums,
llaal1erhand in openbaarcn
ppenbaaren druk verfcheen.
ver[cheen. Zes
Zeo
jaaren vertoef
vertoefJl'
Je aldus VAN TIL, met nut en ftigting,
fti~ting, in de
wanllter hij na Medenbltk
Rijp, W2nnter
MedenblIk wierde verroepen. Hij deedt
aldaar zjjne
zijne eer!l:e Leerrede op den achttlen
achtfien November de~
dea
Jaars 1682,
1682. Doch zijn ve~blij[ aldaar was van korten duur
duut ~
niet langer
lang.er dan tot den zevenden Jubi
uhj des v()lgenden
volgenden Jaars
1683'
1683. Hij
Hîj vertrok, llaamelijk,
nllamelijk. !la
na j)ordrechT,
])l)rdrechT, door be
be',ver'verldllg,
ARNOLD MUIS VAN HOLY,
king. inzondel heid, van den Heere II.RNOLD
HOLV.
llurgcmcester
nurgem~ester van die Stad. Spoedi
Spoedi65 won VAN TIL hiet de
agting van de aanzie::Ljk!1:e
aanzie,: \.jkfre inwooncrs
inwooners , onder anderen van
den geleerd.!n
geleerd~n JAN DE WITT,
wrTT, die hem een en vrijen toegang
tot zijne hurlijl{e
kc-urlijlie Boekerij verl"ende,
verl:,ende, en het gebruik toe·
toe.
fiondt van zondanige Werken, als hem in h,
h. tt opflèllen
opO:èllen vat!
van
Schriften van dienst kor:dtn
kor;dtn zijn. VAN
VAN TIL was hier de ftig.
ter van een uitgelcezen
uirgekezen Gezc!fchap
Geze!fchap van eelltgcn
ecnigen der aanzien.
lijkile Stedelingen, die.
die, op een.:[!
lijkfle
eenl'lJ gezenen
gezcmm dag der weeke;
zamen kwam, om door leerzaa'11c
leerzan'1le gelpr.kken
gelprc-kken ever
over en weder
tot nut en vermaak te z;j".
zij'" Odze
OdZ"! Leeraar
L<:'eraar.• evtnwel, ver'/e~
rigtte hier het ll1e\:ste
mCl:ste werk.
w~rk, Zijne bede,'kmgen
bede.'kmgen over de god.
godlijkheld , hc!
het gezag en de echtheid
lijkheid,
echtbeid d.:r
d"r hiilorifche
hiO:ori[che boeken van
Oude Verhond
het Ollde
VerbolJd det:l.Je
det:l,le hij z'jnen Vrienden mede, die decie.
fl:.:Irlen. Zijn Werk
Werk,1
zelve uit zIjnen mond op het papier Il:drlen,
tot titel voerende Aldun
A/riun C.:rJtiulll
Ga,tium apf/Hum:
ape; tum: "" Het VoorVoor·
", is hier aan
" hof der Heidenen geopend
geopend",
\lau zijne ge~Gort!1
ge!loclrt~
wr[chuldigJ, ge:ijk
o.:ïk lijne Bedenkingen Ol'er
nr[chuldigd,
ge::ijk o0k
o~'er de acht eer/fe
Ce~itfis.
/fa lIo!f',;jl,.,~l.-en
lloif"jIuki.'en varl
van 'I
" Buek CCi1fjis.
Een jaar
jaaf of daar om~rer.t hnctt
bnCL VAN TlL
TIL te Dl)rdrecht
Dordrecht het
Leeraarampt bekleed, wauneer
wanneer het beruep in de aanzienlijke
Stad en Gemeente van Awf/el
Am/lel (Jam
(lam hem wierde opgedraageo.
opgedraagen.
leh de Dordrechtenaars
Dordrechter..aars, nu 's
'5 Mans waarde heobf'l'de
heob('T'de lee..
D ,ch
ft!!l ltennen,
pooeiilg,
f';!!
l(ennen, bef100ten
bel100ten hierop rot bet
b.:[ doen van eene
een\! pooGicg,
om bem
bern te behouden. lij
Zij buoden
Guoden l;;:>tc
!;c>m aan.
a:m, niet Oet.{ts
n~i(tS eene
aar ook den tite-!
vermeerdering van Jaarwedde, lU
maar
tÎte'j en waarW'~ar
digheid
tligheid van Hoogleeraar
Hoogleera2r il'
j;- oe
tie Godgeleerdheid en
eu Kerkelilke
Kerkelijke
Ge[chiedellÏs[.:o.
Gefchiedellisf.:n. Naar del'
den wensC"Ïl
wensen der aalibic,~eren
aar,bic.ieren gelukt"
gelukcO!
X JIx x
Xx
Xx
Xx
Xx
X 2
~
deeifl
tiee;!;e
J
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TIL. C
(SALOMON
SALOMON

VAN)

deeze pooging. VAN
V!lN TIL verbondt zich.
zich, van nieuws, aan
Dordrecht, en paarde.
zedert, nevens het openbaar Kerkepaarde, zeden,
lljk
Iesfen ten zijnen huize. ZoJljk onderwijs, het geeven van les[en
Zo.
hoog geagt en gezien wierdt hij.
hij, meer en meer, onder de
Stedelingen, dat men hem, veelal, met den naam van Vader
JTader
VAN TIL begroette.
Het Hoogleernarampt
Hoogleernarnmpt hadt
hallt onze Leeraar
aanvaard, met het uitfpreeken van eene Latijnfche Redevoe.
ring, De Officio Magijlratus
Magi/lratus crga
erga fcholas et g~jmna!ia,
gJ'mna/iá, atque
potrocin{a pro viribus [uscipiulit;
eos, qui /ludiorum patroCÎn{a
fuscipiulit; "Over
" den pligt der Wethoucleren
\Vethouderen omtrent de laagere en KweekKweelt.
" fchoolen, en de zulken , die de voortzetting der letteroefletteroef.
,.
" fen in gen naar vermogen op zich neemen."
VerCcheiden Werken gaf VAN
Verfcheiden
VAN TIL in 't licht, geduurende
gecluurende
zijn verblijf te Dordrecht, getuigenis dra:lgende
draagende van zijne
uitgebreide geleerdhei~, en ervarenisfe
ervarenisCe in veelerhande weetenweeten.
fchappen: Wijsbegeerte, Penning-, Tij
Tijdrekendrek en- en AardrijksGriekCche en
cn Romeinfche
Romein[che Oudheden, en
kunde, Joodfche, Griekfche
verdere takken van Geleerdheid,
Geleerdheid. die den
d~n cl.oorocjfenden
Qporocffenden GodJIN TIL,
TIL. gegeleerde vormen. Onder de Schriften, welke vVAN
duurende zijn ;verblijf
iverblijf te DOI"drccht,
DOI'drccht, het
bet licht deedt zien,
zien.
zijn deeze de voornaamlte
lIierhodus Concionondi,
voornaamlle : lliethodlls
Concionandi, " PrePre·
ee11e Verhandeling,
Verhandeling ~
" dikwijze "; wordende voorafgegaan van eene
fiudendi; " Manier van fiudeeren" 1688.
getiteld, Methodus jludendi;
Dicht- Zang- en Spee/kunst.
Spee/hunst, zo der Ouden, als
fJls bi/zonder
bijzonder
Iiebreen,, 1692. Het eer/Ie,
eer/l" B~ek der PjiJimen
PfrJ/men des KaKa.
der Hebreen
nings
fJings en Profeeren
Profeeten Davids, 1693. liet
lIet Voorhof der Heide11Cll
nell voor alle Ongeloovigen geopent, 1694. Pervolg op het
Pjo/Voorhof
Voorh()f der Heidenen, 1695. Het tweede Boek der Platmen, beginnende
Plabn XLII,
erz eindigende met Pra/m
Pla/m
begilmende met Pfalm
XLU. e11
LXXrr.
Eerjle Werelds Op- en Q.uiergang,
MaLXXII. 1696. Eerjfe
O,~dergal1g, na Mo.
fis oogwit en belchrijving
befchrijving ontvouwt, 1697. Het derde Boek
pram LXXIII, en eindigende
der Plo/men,
Pfalmen, beginnende met Pfmn
l1ut
Propheticus, [eu
met pro/lIJ
Pfalm LXXXIX, 1698. Pllosphorus
Phosphorus Prophe/leus,
Mafts et Habacuc(
Htlboeuci" Vatieinia,
Vaticinia, &c. 17°0. MfJ!achifJs
Ma!achios iI~
Mojis
luftratus.
/uflratus, &-:.'
&c.' I7or.
J 70 r.
Wij zwijgen van zijne bewrging
be<!:orging der
uitgavin
uitga Vin van Gefchriften van andere voornaame Mannen.
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ja.ren hadt dus VAN TIL ten
tet) fieraad vervct'Ruim negentien jiiaren
ilrekt voor de Gemeente van Dordrecht,
Dordrecht. en voor de Stad
firekt
wanneer de djd
tijd verfcheen
verîcheen om het luisterrijkst
luisterrilkst toancel
toance!
zelve, wannoor
belreeclen.
der Geleerdheid in de Veréénigde Gewesten te belreedell.
l\.laij des Jaars 1702 beriepen hem de BezorOp den zesden l\1aij
gers van het Leidenfche Hoogefchool tot Hoogleeraar in de
mogen
Godgeleerdheid. Deeze aanbieding meende hij niet te mogell
DOl tlv{'I'toefde nog eenigen tijd te DOl
dvan de hand wijzen. Hij vertoefde
recht, tot omtrent het midden van Augustus,
Augustus. en aanvaardde
m::t eer.e Redevoering, De
vervolgens zijn ampt te Leiden, met
exilu
Ecclefite ReformaltI!
Refin"matte ex Babylania
Baby!onia !pirituo/i;
Jpirituaii; "Over
" Over
,xitu Eccleji~
Kerke uit het geestlijk Babel."
,. den uitgang der Hervormde Kcrke
Met groote toejuiching bekleedde hij zijnen aanzienlijken post,
Gewesten. ook van buh~nlands"
buiL-:nlands"
vermits hij, uit verfcheiden Gewesten,
J~eerJingen trok; alle welken, indien hij in dezelven eene
Leerlingen
beîpeurde,
eenea
peurde , tot hem eenen
zucht voor waare Geleerdheid bef
vcrvrijen toegang hadden. VAN TIL, naamelijk. koude
kon de niet vcr.
draagen, dat Jongelingen. die tot het Predikampt wierden op.
op"
drllngen,
terllond bij hunne komst aan 't Hoogeîchool,
geleid, tertlond
Hoogefchoo!, eenen
zon~
beOekèlJing der Godgeleerdheid, zon·
aanvang maakten met de beoeltèlling
der.
l1iitoriell en
der ~ alvoorens.
alvoorens, in de Wijsbegeerte, Taalkunde.
Taalkunde, Hitlorien
eeuer geleerde Opvoedinge,
0 pvoedinge. eenige vorderinverdere takken cener
gen gemaakt te hebben. Onze Hoogleeraar , niet lang naa
zijne komst te Leiden.
Wethouderîchap der Stad
Leiden, door de Wethouderfchap
verzogt zijnde, om maandelijks de Nederduitfche Gemeente
Higteu, nam ook dien last op zich
met eene Leerrede te iligten,
zich,t
IIndere metloogmerk, om zijnen Leerlingen proefonder andere
kundige voorbeelden te geeven van de regels.
regels, welke hij in
les fen over de Predikwijze aan Ide
!de hand gaf.
Dezijne lesfen
hal ven dit alles ging VAN TIL voort met het fchrijven en
halven
uit ge even van Werken over verfchilIende onderwerpen; alle
uitgeeven
welken, zo wel van 's Mans uitgebreide en algemeene geleerdheid. als van zijne zeer naartlige
nllarfiige tijdbetleedinge,
tijdbefieedinge, overleerdheid,
getuigenisîen draagen.
vloedige geruigenisfen
onze Hoogleeraar
Onder zo veele werkzaamheden wierdt ODze
zomtijds merkelijk belemmerd met een pijnlijk Voeteuvel,
geduurende zijn verblijf te Dordrecht,
waar aan hij, reeds gedullrencte
ver[çheiden jaaren
jaarcn hadt
on geverfcheiden
badt gezukkeld. Onder dit lastig ongeXxxxxxx 3
mak
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mak
wierde
hii
van
eene
Beroerte
aan?;(.tast,
die
hem eerst
lDak wierdt hij
aan~r.tast,
V:l!l zijn geheugen beror,fde,
voon~ van het leeven
Jeeven , op
van
beroddc, en vaom
~eil eerl1en
cn dus in den ouder~
ouder4
deu
eerfi:en November des Jaars 17 I 3,
3. en
begeeril" is na eene Lijst
dom van ruim zeventig;aaren.
zeventig jaaren. Wie begeel'Ï{'
,~
~.

1 tijn als
Mails Werken, zo in 't
'c L
L1tijn
aJs Nc~del'duitsch
van 's Mans
Nl.!del'duitsch gegcfchreeven, kan zijnet!
zijnen lust voldaan vinden, iu
in eene Voorrede ~
poor den Heer
Beer HERMANVS
HERlI~ANVS VAN DE WALL gf'plaatst
geplaatst voor een
Wèrken van zijnen Vriend, getiteld CfJ1nmenlaritu
Commentarius de
der Wl!rken
T,;bc' 'l'itlculo MJlls.
M.J(ls.
T"hc·
Twepm;lalen is onze Hoogleerallt
Hoogleeraat gehuwd gf'weest.
gi'weest. Zijne
TWf!rm:lalen
I!erlle Ec;lt,~enoote
TI!.TRODE, en hij bij haar Vaeerl1:e
Ec:lt,~enoote was MARIA TETRODE,
der var. twee nogters;
J1ogters; eene van welke zich in den echt
eclJt beL(>eraar onder de Hervormden,
gaf met IlENJAMIN
BENJAMIN VAN HEES.
HEES, Lt'eraar
tweed" E,'htgenoJore
E,htgenvore van den Heere
IIeere VAN TIL,
TiL, was AGADe tweedt!
THil ClITlIlIRINA
Cl\TIIARINA MOLENSCHOT
bij welk~ hij verwekt heeft
!J.'H4
MOLEN SCHOT ,
PenGomuis van Pur.
eenen ZO'Jll, JOHAN POCHUS VAN TIL, Penfionuis
f11~rend,
Beemller, en vervl)l!(ens
,,~rend. Batlju\v
Batljuw van de Beem!lu',
vervolgens,~ van wegen
pe Algemet:lle
Algemet:Jle Staaten der Veréénigde
Veré~nigde Nederlanden, RdiJenç
t:le
RdiJen~
hrtugal.
aan het Hof van Pflrlugal.

Zie HEPMANI VAN DE
nE WALL
PrtSfaJiQ
P'tlfalio
Commetltarium de Taóernaçulo
Tabernacu/o Main C'ommenlar;um
fis.

'$ Hert/)genhosch,
een Dorp in de Meierij van 's
HertlJgenhosch, in
sten~'ijk,, aan de Rivier de Leiie, onge"
onge~
Kwartier van Or sterwijk
veer vier uuren gaans van de StJd 's lIertogenho
lln·togenbo eh, in het
~uidw~"ten. Volgens zommigen zou de oorfpronklijke be~uidw~.ten.
~altmillg D. ;eburg
iehurg zijh,
zijl!, naar de drie Burgten of Kafh;elen.
J]al;ming
Kal1~elen.
welke 'er van ouds zou gcflaan
gefiaan hebben. Veel meer den naam
van Stad, dan dien lIall
~nn DIJ!
DOl p, zou deeze Plaats verdienen"
de ulr~ebreldheld
uHgebreidheld en het getal der Huizen in aanindien men àe
merking neeme. Alth<JllS
Althans belh'p hetzelve,
merkIng
hetzeI ve, voor ruim veertig
jllaren. weinig minder dan dertienlronderd.
denienkollderd. De bloeiende 1l:!at
{bat
~el'.. Lall:enweeverijen
Lakenweeverijen is 'er de oorzaak van. Want, in dien
~e
1~lfd~n thd t vinden wij het getal der Weefgetouwen op ruim
'iüf~(md~t4 llegtout.
Uegtotlt. De Gereformeerde Kork,
Kerk, die midden
,ür~Qnd~4
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in het Dorp, op een ruim Ker:,hof
Ker!\haf fia3t,
firrn, is een fchoon
CCbOOll en
eu
groot gebouw, gelijk ook de Torc:1,
Torc<1, die van boven met ern
ei"l1
grooten Knop, in de gedaante van een Pt:!èr,
Pl!èr, pronkt. De
Leeraar deezer Plaatze neemt o9k
waar te GoorIe,
oak den dienst ,"vaar
Goorie,
't welk te gader met Ttlburg,
TIlburg, onder een en zelfden Heer beboort. Het Geregt befiaat
Drmfaard, eellen
eel1en Burgemeester,
hoort.
beftaat uit Dro,faard,
zeven Schepens en twee Tienmannen,
Tienmann01l, of Gaarders der belastingen; alle welken, uitgezonderd de laat(ten,
laatflcn, verkoozen worden door den Heer van Ti/bu1
Ti/bcl' g, wiens inkoomen van deeze
Plaats op ruim vijfduizend Gllldel1S
Guldel1S begroot wordt. Op een
ruim Plein, met fraai gefcooorene
gefchoorene Lindeboomen beplant, worden, behah1en
behalven de WeekhJk[che,
Weeklljkfche, vier Jaarmarkten gehouden.
Een deerlijke ramp wedervoer den Tilburgers, op eene dier
Jaarmarkten, in den Jaare 16';'2.
16;2. De Ft'anjchen overvielen
de weerel00ze Dorpelingen, en beroofden dezelven van bUllOe
buime
hllisgeraden,, ge:d, vee en andere goederen. Docb
Lakens, huisgeraden
Doch
de drukke Lakenweeverij dèedt
deedt hen dien ramp fpoedig te
Eindtlijk merken wij nog aan, dat het Kol.
boven koomen. EindtIijk
l\la:lze. te Tilburg
legie ter Admiraliteit op de l\lane.
{egie
Ti/burg eenen OntvanOntvan.
ger, Comrarolleur
Concrarolleur en eenen Commies ter Recherge houdt.
Zie Tegenw. Staat van Staats - Erll.
Em.
blmt.
bant.

TILEMAN. Gaarne vermelden wij de naa111en
naamen van perfoo.
uen, die, reeds vóór het opgaan van het licht der Kerkhernen,
Kerkher~
vorminge, de diepe duisternis bemerkten, in welke zij herom
dwaalden. en uit dien hoofde verlangden na betere tijden,
dwaalden,
in welke de verfillnden
verfianden der Christenen van den klaaren glans
des Euangeliums zouden beara21d
bePtra21d worden. Zulk een beter
onderrigt Geestelijke
Geestel:jke was TILEMAN. Hij leefde in het laatst
der Vijftiende Eeuwe, wanneer hij een zeer hoogen ouder.
dom bereikt hadt. Zijne woonplaats was de Stad Groningen,
en hij aldaar Monnik onder de
d\! Orde der lVIinderbroederen.
Hoewel, veeIligt,
gelegenheden, bleek zijne
veelligt , ook bij andere gelegenheden.,
cenen tijd, :lIs
31s zeker burger, JAN
JAN LUDEK iiC113amd,
iiC113amd,
denkwijze, op eenen
bij hem ter biegt kwam. Want ;,ls deeze zijm:1l Ge::stelijken
Ge::steliiken
Xxxxxxx 4
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TILEMAN, TI
LlUS. (THOMAS)
( THOMAS)
TILlUS.

Vader klaagde, dat men zijn gemoed met allerlei ik weet niet
welke menfchelijke inzettingen bezwaarde en verllrikt hielde,
hîeldt,
gaf hij zijnen bicgteling
biegteling tot antwoord " Dat tegen die men" fchelijke
fChelijke inzettingen vct>l
verl te zeggen vic:!;
viel; maar dljt
d:)t het vrij" moedig voordraagen van zijne begrippen, daar omtrent,
omtrent.
" niet vrij fiondt:
fl:ondt: al;lo
al;w hij, die de waarheid fprak, groot ge" vaar liep; dat hij, wat aangaat de voorwaarden van eeu·
eeu~
~, wige behoudenis
Ce , de zaak aldus moest begrijpen: te weebehoudenisCe,
wee
., ten.
CI-IltlSTlJS voor ons geftorven, en alleen onze Zaten, dat CHRlSTUS
" Iigmaaker
ligmaaker is, op welken men zijn vertrouwen moest fl:el~
nel.
,. len; dat alle andere dingen, als Aflaaten en diergelijken ,
" niets meer of anders dan loutere beuzelingen waren, van
~,
" welke men, derhalven , wat het weezen der zaake aanbeaan bep?' langde, geen w~rk moest maakeo,"
maaken,"
c

;?:ie
Teflium Veritatis.
;Gie Catalogus Teflillm
TlLTUS,
perCooD,, die van de noodzaak.
noodzaak~
TJLTUS, (THO\tAS)
CTHO\fAS) was een perfoon
Jjjkht:id
een er Kerkhervorminge, en de fchrifunaatigheid
fchriftma3tigheid der
Jijkhdd eener
p~grjppen
pegrippen van de zodanigen, die dezelve voorfionden
voorfl:onden el1
e11
dreeveo,
dreeven, in goeden ernst moet overtuigd geweest zijn. Dit
1l1~hans fchijm
Cchijnt men te moeten beauiten
befluiten uit de zeer aanzienaanzien.
lijke tijdelijke opolferingen,
opofferingen, die hij aan zijn Geweetell deedt~
Bij
BerntlT(J, pij <1ntwerpUI,
J-lij was, naameIijk,
naamelijk, Abt van St. Berntlrd,
.(1ntwerpe1/,
en trok, van die waardigheid,
waardi~heid, een jaarlijksch inkoomen van
;?estigduizend
tiel' OmroomCchen ken~estigduizend guldens. Aan de leere del'
Dis
nis gekreegen , en dezelve a~n de gewijde Schriften getoetst
hebbende, vondt hij zo veele overeenkomst tllsCchen
lUsCchen dezelve,
da:
d:l: hij van eenen zwaaren gemoedsangst wierdt
wierde beflreeden
befireeden,,
en bij zich zelven
zeI ven rust nog duur hlldt,
h:jdt, voor dat hij het Pauspom openlijk verzwak~
verzwakt hadl.
hadt. Te Antwerpçn
Antwerpen konde zuiks
niet gefchieden, buiten dreigend lijfsgevaar, vermits aldaar
de vervolginl!;en' zeer geweldig woedden, ten tijde als de
twijfelingen meer en meer op zijn gemoed indrongen. Hierpm
pro wierdt hij te raade, zijne Abtdij en Vaderland te verlaa·
~en, en
e11 eene fchui1plaats
[çhuiJplaats te zoeken in het Land van [{teef.
Kleef.
rt~j VOlvoerde
filj
voivoetde di~ ontwerp in den Jure
Jaare 1567, nie~5
nie~s anders

me,
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'fILIUS, (THOMAS) TILLY. (Graaf van)
TILIUS,
--_.--~---,
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met ziçh
zien neem
neemende
ende , dan vierhonderd guldens aan gereede
penningen. In het gemelde Landfchap
Land[chap leidde hij het geestlijk
gewaat af
begaff zich in den echten fiaat.
!laat. Niet genoeg,
af,~ en bega
intusCchen,
Roomfche Kerk zijn
intusfchen, oordeelde hij het, van de Room[che
affcheid
afCcheid te hebben genomen. Door drang zijns gemoeds
vondt hij zich genoopt, de ~ezuiverde Leere te verkondigen".
verkondig~rr.
Dit en zijne begaafdheden wierden, eerlang, in Hol/and
Holland rugtba~r ; waar op men hem beriep tot
ba:ir;
tOt Leeraar der Hervormden
te Haarlem, en naaderhand te Delft, alwaar hij, in den
Jaare 1590, zijne dagen eindigde. HOOFT verhaalt, van on.
onzen TILIUS,
TILIUS. eene bijzonderheid. volgens welke hij, tot de
A.mperdam,, in den Jaare 1578,
verandering van zaaken, te Amperdam
niet weinig toegebragt ; althans de gemoederen. tot de daadelijke
Iijke volvoering van het ontworpen plan, kragtdaadig zou
hebben aangezet. Te weeten
weeteu,, terwijl hij nog te Haarlem
het Leeraarampt bekleedde, kwam hij, op Zondag den vijfentwintigl1:en van Maij des Jaars 1578,
1578. nabij Arnflerdam, op
de St. Antonijsdijk,
Antom'jsdijle, om 'er de Hervormden met eene Leerfiigten, Welken Text hij verkoozen hadde, en of
rede te fiigten.
zijne Redevoering tot ophitzinge diende, zt'gt de HiO:orie-Hifrorie-fchrijver niet te weeten ; dit wel, dat firaks naa het fcheiden
Ccheiden
der Vergaderinge, veelen zijner toehoorderelI
toehoorderen zich gemoedigd
vonden om de handen uit den mouw te !leeken
ge.
fiecken;; met dat genaa.
volg, dat de tegenwoordige Wethouderfchap,
Wethouder[chap, kort daar nla.
uit de Stad gedreeven, de geheele Regeering veranderd, ca
~ldL1S de l~ervormde Leere openlijk wierdt ingevoerd.
j!ldqs
Zie

HOOFT,

NederJand[che Hif/orien.

TILLY, (Graaf yan) bekleedde den post van Ritmeester,
in dienst van den Staat, en lag in Bezetting in 's Graavenio
hrJge. ten tijde als de Gebroeders DE WITT op de bekend.
rampzalig~ wijze de flagtoffers der woede van het Graauw
rampzalige
wierden. Hoewel gehoorzaam aan de bevelen der Overheid,
gunllige
gaf hij, egter,
egt er , geene onduidelijke blijken van zijne gun(lige
gezintheid jegens het doorluchtig broederpaar. Terwijl het
geIllcen omtrent de Voorpoort zamenrotte, en telkens Iilieuwe
uieuvre
;elIleen
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dreigementen uitOoeg,
uitOoeg. ontving TIUY
TIU\, re:1riftlijk
rC:1riftlijk bevel van Gekommitteerde Raaden, om t\ lJne eigen
eigtn Kompagnie Ruiters,
twet a'ldere,
a'ldere. ten 11"
jf),,(\~ig(te
ltl~ig[te te doen opzieten
opzinen;; hij zelen nog lWC<::
ve muest de Wagt betri::kken,
betrekken, en de twee andere op de
Plaats doen pfJ5t
wierdt hem belast,
p0St vatten. VOCiftS
VOCIfl& 'Nierdt
belust, niets te
doen, maar de bevelen wn Gekommitteerde Raaden af te
wagten. Kort daar op o:1tving
O:Jtving hIj last, om met zijne Kompagr.ie,
pagr,ie, op de Plaats, buiten de Gevangenpoort, voor de
Herberg de Zwaan, en de t\\ree andere, de eene op den
Kueuterdijk,
Klleuterdijk, de andere op het Buitenhuf,
Buitenhof, te doen post vat(en.
ongunfiige fhnJplaats
n;mJp!aars had.
hadt TJLLY,
TiLLY, om dat
ten. Eene zeer ongunfiigc
twee Burger Vaandels zich zo kon
ne~ens zijne
kort voor en ne"ens
Ruiters plaatfien,
plaatften , dat de pa::rden
pa:::rden zich naauwlijks konden beweegcn,
weegen • zonder de burgers uit het gelid te dringc:1. Terwijl
'IILLY aldaar fronde,
frondt, verfpreîdde
verfpreidde zich fpoedig een gerugt door
's
GI"aaVe11hage, dat de boeren. uit den omtrek der Hof'. Gmavcllhage,
aantogt waren. om de Heeren DE WITT te ontzetplaatze. in aar.togt
ten; welk gerugt.
nallderhand, bleek verzonneu
gerugt, naaderh~nd,
verzonnen te zijn, alleen
met oogmerk, om de Ruiterij"
Ruiterij"t vermits dezelve den burgercn,
burgeren ,
in hun ontwerp omtrent het broederpaar •, over de hand was.
toel~angen te bezetten. Naar wens
eh
wensch
te doen aftrekken, om de toelgangen
flaagde men in dit Ontwerp. TILLY
TILLY ontving bevel om de
boeren te geulOet
gemoet te trekken. Doch, voor zo veel dit bevel
hem flt:gts
fl~gts mondeling wierde
wierdt gegeevcn, weigerde hij te gehoorzaamen, en zijnen post te verlaaten, 't
hoorzar.men,
tt en ware hij daar
toe fchïifüîjken
fchïiftlijken last ontving. Niet lang leedt het, of hij ontont.
ving met 'er daad zodani~:o~n
za!
zodanîg~n last. Thans zeide ik: Ik zat
gehoorzaamen , maar voegde 'er deeze merkwaardige woordell
gch{}ol'zatl1t1en,
woorden
nevem:
neven~: dodz
dotlz tl1l
mi zijn DE W'jTTEN
W'JTT!N dooJe
doode luiden. Da
D;! uit!:omst
uitl:omst
vervulde fpoedig deeze vomzegging.
vOI)rzegging.

Zie

COSTEltUS,
COSTEII.US,

Hif/orisch
Hiflorisclz Verhaal.

TrRNS,
Tuns. een Dorp, in de Priefche
TIRNil, in de landtaal
landtnal Tuns,
Wi;11JbritzeraduJ, onder het Kwartier van Wester
G:ieten:i Wi!11Jbritzeradul,
/Pester...
~o. Ouder de achtëntwintig Dorpen dier Grietenije is het,
Iset drieëntwintigae,
in rang van llemmen, laet
drieëmwintigfi:e, met drieëntwilltig
drieëntwimig

fiemitem·

------_

----_

TfTELMAN.
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fiemdraagende
Tirns legt aan de Vaart, die Vlln
fiemdrnagende Plaatzen. Til'llS
Vl\~
Sneek na FraneNer
Franeker loopt. Men vindt 'er flegts
f1egts weinige
weilli:~e Hui
Hut~..
Zen. Met TSbregtum
zen.
Tshregtum en Tja/huizen heefe
heeft het den Leeraar
gemeeu. Niee
gemeen.
Niet verre van het Dorp legt een hooge Wier:
waar uit z()mmigen
adelijkc
z0mmigen befluicen,
beJluiten, dat weleer hier eene adelijke
St~le heeft gelegen.
SWle
TITELMAN. (PJETER)
(PJETI!R) Wij manken
masken gewag
gew~g van deezen perper.
foon, onder andere om het merkwaardig gemigenis,
gemigenis. welk hij
van de Doopsgezinden gaf, ten tijde als df'eze
dpeze lieden onder
de zwaarlle
zwaarfie vervolgingen zuchtten, van welke hii
hij zelve het
vuur holp ilooken.
llooken. Hij WAS
was Deken te Ronfen , en Inquifiteur
van JTtllantleren.
JTlaanderen. Van
Vnn 's
'8 Mans bedrijven,
bedrijven. in de laatf1:e
laat11:e hoeverllag doen, met oogmerk om
danigheid, zullen wij thans verfiag
onze Leezers te doen opmerken, het overgroot geluk der
tegenwoordige in vergelijking van vroegere tijden, met opzigt
tot het onbelemmerd genot van vrijheid, om den Almagtigen,
naar de infpraak des Geweetens, openlijk te mogen dienen.
Op den twintigllen
twimigfien April des Jaars 1554,
15.;4, wierdt voar hem
te
te regt gefield, zekere GELEYN DE MUELERI:,
MUELERJ:, Schoolmeester
van Vlaamfche
VlaamCche let'rkillderen
leerkinderen te Oudet'/ilarden,
Oude,ularden, van Ketterij betigt, om dat hij zich zeer naullig
naaraig in de gewijde Schriften
Schnften
aeffende. Hij vondt
oeffende.
VOlldt zich in geen klein gevaar. Van d.:n
d~n
eenen
bel:,e::ligen;
eellen kant, vreesde hij God en de waarh€:id
waarht:id te beJ~edigen;
lilill
san de andere zijde drukte hem de zorge voor Vrou>\'
Vrou-v en
vijf ionge Kinderen. Geen veiliger weg meenne
meende hij d"n
d;!n te
kunnen inl1aan.
inf1aan, dan zich, voor den 111quifirèur,
IngnHireur, op de Wethouderfchap
houderfehap der Stad, zijnen wettil-icn
wetti~en Regter te heroepen.
Doch TITELMAN hier op geene agt üande:
f1;ande: Dit dient
Jiient niet
ter
zi;t door mij getcr zaake,
Make, gaf hij hem tot antwoord; gij ZiÎt
')!fll'gen,
Gemagzigde ben.
Vrl1'gen, die des Pausfm
Pausfc11 en des Koni"gs Uemagtigde
doa,.om op mijne vraagen.
vrangen. Als de gevangene bij
Antwoord daarom
zime beroeping volhardde.
zijne
volhardde, fprak
Cprak hem TlnLMIlN
TlTrcLMAN aldus aan:
belijdel1 zal voor de
",. Daar {laat
flaat ge[chreeven:
geCchreeven: alwie mij belijde.)
" men[chen,
menCchen, dien zal ik ook heliiden
beliiden voor mijnen Vader,
~, die in de Hemelen is; maar wie zjch
zich mijns en mijner
9'
,. woorden [chaamt
Cchaamt,, voor dit owrfpeelig geOagt, diens zal

" zicb
zien de Zoon des menfchen ook
ook. fchallmen,
fchaamen, wanneer

hij

"u koo.
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T!TELMA!\'.
T!TEL\lAr-'. (PIETER)

koomen zal in de Heerlijkheid zijns Vaders, met de Hei·
Hei~
lige Engelen. En de H. PETRUS gebiedt, dat wij altijd
bereid zullen zijn om reden te geeven allen den geenen.
geenen,
die van ons rekenfchap ei[chen,
eifchen, van de hoop, die in ons
,.11 is. Ik begeer dan te deezer uure rekenfchap van uw ge" loof." Thans des Schoolmeesters tong los gebroken zijnde,
en hij allen fchroom ter zijde 1l:ellende:
fiellende: 0 mijn God, riep
hij uit, 't is nu tijd: j1fJfJ
bij naar uwe belofte.
helofte. Zich
floo mij hij
voorts tot den Inquificeur
Inquiuteur wendende: P"rfJfJg
P;-oog nu wat gij wilt,
voegde hij 'er nevens, ik 2"J1
fJIJtwoo,.den, 't geen
Zilt ft
t~ rondelijk antwoorden,
mij Gods Geest 2al ingeeven te [pl'eeken,
[preeken , en niets verzwijgen. En, inderdaad, de gevangene deedt hierop eene belijdenis, waar in hij het Pausdom ronduit verzaakte. Als men
hem hier op aan zijne Vrouwen Kinderen deedt gedenken,
en hem vraagde, of hij dezelve niet lief hadde: "Gij weet",
gaf hij tot antwoord, "dat ik die van harte beminne. Ik
,. zeg u de waarheid, indien de geheele waereld louter goud
" ware, en mij toekwam, dat ik die zeer gewillig zou over" geevl'n,
geevpn, om mijn Vrouwen Kinderen bij mij te hebben,
" met brood en water,
fmaad." Als men hem
water. in gevangenis en fmud."
hier op te
t~ gemoet voerde, dat hij, om bij Vrouwen Kinderen te koomen
koomen,, Oegts
negts zijn gevoelen hadt te herroepen, verklaarde hij, zulks gaarne te zullen doen, zo 't
tt niet met Gods
gebod en zijn Geweeten
Geweetell onbell:aanbaar ware. TITELMi\N
TITELMhN het
Vonnis van hardnekkige Ketterije over hem hebbende uitge.
uitgefproken, wierdt de Gevangene gefield
gel1:e!d in handen der waereld!ijke
lijke Overheid, en voom
voorts geworgd en verbrand.
Paaoor,,
In den Jare 1560 viel, op aanbrengen van den Panoor
in handen van den 1-nELMAN,
1'11ELMAN, zekere JAN DE CREUS, welke,
lla Tperen gevGc:rd
gevG<:rd zijnde, door den lnquifitcur
lnquiuteur ondervraagd,
en voom
voorts op den Pijnbank wierde
wierdt gebragt. Alzo hij bij zijn
gevoelen volhardde, deedt hem de Kettermeester in del} Ban,
en gaf hem aan den waereldlijken Regter over, om volgens
tlen ichond
tien
ir.houd der Plakaaten
PJakaaten behandeld te worden.
Dus als een andere SAULUS, welke naam hem door zommi:
gen wierdt gegeeven, voortflaande in zijne woede, ontmoette hij, eerlang,
eeriang, eenigen tegenlland
tegenl1:and van eenige Leden
van den Raad van YlfJantieren;
na/mieren; welke levens aanwees, hoe
zeer
"f'
,.
'J
"
"

TITELMAN.
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zeer het Geloofsonderzoek, op de wijze, zo als het wierdt
wierde
geoeffend, zelf bij Roomschgezinde Overheden, begon in 't
oog te loopen. 't Was, naamelijk, in den ]aare
Jaare 1564. dat
de gemelde Raaden hunne bezwaaren tegen TITEL'\!/IN
TlTEL~J\N inbragten,
ten , klaagende IJ dat hij zich gedroeg als
ais Inq ulfiteur
ulÎIteur des Ge" loofs,
loafs, hoewel hij zijnen Lastbrief nooit vertoond hadt,
badt. en
" zich dagelijks vervorderde,
vervorderde ~ ten nadeele van 's Lands oude
" Vrijheden en gewoonten, zonder kennis van zaaken te doen
" vangen zulke perfoonell,
perCoonen, als 't hem goed dac;t,
da~t, ja die uit
" hunne huizen te doen trekken, en huiszoeking te doen
.. buiten weeten der Wethouders. alleen tot zijne hulpe nee" mende de Baljuwen
Baljuwell en Schouten, die hem in verfcheiden
verrcheiden
en bijfland
vaD
" zaaken geen
geenen
bijfiand durfden weigeren, uit vreeze van
" bij hem verdagt of ungeklaagd
:I!~ngeklaagd te worden. Zaaken, meen" den zij, van zulk een gevolg, dat indien men den Inquifi" teur zulke ongerijmde en onverdraaglijke nieuwigheden lan" ger liet gebruiken, het te vreezen frondt, dat de Gemeente
" zoude aan 't muiten flaan." Hier op volgde een verbod
tot befcheidenheid
beCcheidenheid aan den lnquiteur
lnqlliteur TITELMAN ; doeh dee%e
deeze
bekreunde zich diens weinig, maar zogt zijn Regt~gebied,
Regugebied,
van tijd tot tijd, nog al verder uit te breiden. Zijne woede
eindigde alleen met zijnen 41ooJ, dill omtrent het Jaar 1566
moet zijn voorgevaHel1.
In 't begin deezes Artikels gewaagden wij van een me:rkme:1twaardig getuigenis, welk deeze wreedaart , 't !lenigen
eenigen tijde.
tijde,
van de Doopsgezinden gaf. Het geval wordt aldus verhaald.
Op zekeren tijd,
ilegts twee of drie Dienaars verzeld,
tijd. van flegts
rondloopende , om lieden, die bij hem verdagt waren, inzooderheid Doopsgezinden, te zoeken en te vangen, wierdt TITtTELMAN ontmoet
ontmo.et van de, dus genaamde,
genaamde. Rooderoede, die
hem met verwondering vraagde, " hoe hij met zulk een
" klein gezelfchap durfde uittrekken
uittrekk~n om de luiden te vangen,
" daar ik" zeide hij.
kan oeffl!nen,
hij, mijn ampt niet I,an
oeffenen, dan met
" eene meni~te
melli~te van Dienaaren , wel gewapend, en :lUet Iijfs" gevaar?" Het antwoord,
antwoord. welk TITELM 1N
'\.N hem hier op te
gemoet voerde, luidde aldus: Ik heb hier niet te vreezen ;
want ik gafJ
vangen, di,
gtla alleen uil om goede menfden
menfchen te 'Vangen,
leanen
leef/en te,cnJland
telenjlan.d bieden).
IJieien ~ en zich gewillic
gewillig /iuuen
ItJiJlen "tJngen.
1Iangen.
,., Is

'iS4·.f5~

TJALL~BIRD, TJALtEHUIZUM,
TJALLEBI1tD,

,t
,J Is 't zo gelegen ,j, [prak
fprak hier op de andere, " dat gij uituit~
,. gaat om de goeden, en ik om de kwaaden te vangen,
,. wie zal dan ongevangen
oDgevangen blij ven
ven?~ ..
"
Als eene bijzonderheid, welke.
welke, behalven het reeds verhaalV'erhnalde, het karakter van TJTELMAN
TITEUL~N met een en zwarten kool te·
kent, vinden wij vermeld, dat hij, vóór zijne bevordel
bevordeJ ing
iog
tot'
tot- het DekenDeken· en lnquifiteurfchap, van de begrippen der
Hervormden niet afkeerig was; dat hij zulks in zijne Leerreuitfchijnen; ja.
ja, dat hij, vervoldenen niet onduidelijk deedt uitfchiJnen;
heefe om gevoelens, welke
gens, lieden ter dood veroordeeld heeft
gens.
zij van hem hadden ingezoogen.

Zie G. BRANDT, Hiflorie der Refor.
matie.

TJALLEBlRD,
TJALLEBIRD, een vrij aanzienlijk Dorp. in het Kwartier
Kwarder
van Friesltmd,
Friesland, de ZevenU'ouden
Zevenwouden genaamd, onder de Grietenij
.!Engwirden
/Engwirden ;1 welke zo klein is, als beUaande
beO:aande uit flegts vier
viel'
Dorpen, dat
d3t men 'er niet meer dan éénen Hervormèen
Hervormclen Leer.
\Vooning te Tja/te.
Tja/Ieaar vindt; deeze heeft zijne Pastorij en Wooning
IJird. De Kerk is zonder Toren. Het Dorp heeft dertig
l;ird.
Stemmen.
TJALLEHtJIZUM, in de meergemelde Friefche Grietenij 'FilmT}ALLEHOIZUM,
fJ7i;mhritzeradeet gelegen, is een kldn
hrit'l,eradeet
kidn Dorpje, gelijk blijken kan
uit het gering getal van acht Stemmen,
Stemmen. welke het kan uitbrengen. Men wil dat het vcormaals grooter was, en zijne
tegenwoordige geringheid,
geringbeid , onder andere, heeft dank te weeten
aan de verwoeótillgen
verwoe~tillgcn der Spanjaarden,
Spanjaarden. die. in den Jaare
1516. dit en eenige andere Dorpen in kooien leiden. In dit
Dorp woonde, weleer, een vermogende Boer, tevens DorpDorp·
regeer
er en Ontv:mger,
ûmv:mger, WIBR KLAASSEN g<:!naamd.
gt'!naamd. De verraaderregt
doodtlaagers , die bii nacht met hem over den
lijke hand eens doodllaagers
weg reisde, misrchien
misfchien verlokt door eeoig
eenig geld, welk de ongelukkige bij zich hade,
lI1<!akte een einde aan zijn leeven.
hadt, tThiakte
Dit viel voor in het begin van Maart des Jaars 1627. Op
eenen

TJERK'GAAST,
TJERKGAAST, TJERKWERn.

~SS

een en Grafll:een,
Grameen , in zes platte Latijnfche dichtregels, worde
wordt
eenen
het treurig voorval vermeld.
intraveril redes.
" Sille pedem qttisquis
qnisqllis facras intraveris
qnam mWen
mofte peremlUS
peremtus homo,
mifera morte
" Et lege quam
" Quem tenet hic tumulus: noctu comitando necatllf
necatur
vulnere; grande nefas!
" Nefcius a Socio vulnere:
.,
" Spiritus inde brevi petit
pelit alti palatia cocli;
coeli;
maner."
..
Chrifto mite vocante, man
" Corpus ubi, Chrifio
et."

IJ

Elders hebben wij reeds aangemerkt,
aangemerIn , dat dit Dorp. met
Tirns en 'Y::bregtu11I,
Tir»s
T:bregtum, eenen
een en Leeraar in gemeenfchap heeft.

T1ERKGAAST,
TJ
ER KG AAST , in rang het zevende Dorp in de Grietenij
Doniawcrjlal, in het FrIefche
Doniawerftal.
FClefche Kwartier van Ze}'enwouden',
Ze~'enwouderi,
omtrent een half uur gaans van de Stad Sloten.
Slalen. Men vindt
Huisiieden. Men telt 'er vijfenveerhier veele welgefielde Huislieden.
vijfënveerfiemdraagende Boerderijen"
Boerderijen, de meeste van welke door
tig fremdraagende
eigenaars bewoond worden. Weleer frondt
fiondt hier een vrij groote
Kerk, nevens den Toren geheel van Duiffieen
gebouwd. In
Duiffteen gl:bouwd.
'e begin deezer Eeuwe wierdt dezelve openlijk geveild, op
't
befiek, eene
voorwaarde dat de Kooper, volgens een bepaald beftek,
mgten. Het Kerkplaars daar van zouue
zoude ftigten.
fieenen Kerk in de plaats
je, 't welk, e'ien
even als het geheele Dorp.
Dorp, op eene
eelle hoogte,
of foort van heuvel {laat,
!laat, is een net en zindelijk gebouw,
pronkende met een fpits Torentje. In den Windwijzer ziet
men de letter lVI
NI uitgehouwen, betekenende, naar men wil,
zo veel als Makku1'll,
lJIlakku111, om dat de aanneemer een burger van
dat Vlek was. Met het nabuurige St. Niltlaasga.
Nikl(/osga, ,wordt dit
Dorp door éénen Leeraar bediend.
TJERKWER
vrij aanzienlijk en aangenaam gelegen
TJERI{WER D, een 'frij
Dorp,
KwanÏt:r WeslergfJ,
lYeslergo. onder de uitgeDOl
p, in het Friefche Kwartit:r
!!rt:kte
TVonzerodePt, in welke het, onder de overi!lfl~kte Grietenij Wonzeradepj,
ge Dorpen, het vijfëutwimigfte
vijfëutwintigfie iu rang is, en wel eenënzestig
Stem-
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'l'jERKWEltD, TJUM.
'fJERKWBRD,
TJUM•

Stemmen uitbrengt. Tjerlrwerd
Tjer/rwerd legt
lege aau
aall de Trekvaart, tus·
fchen Bolswerd
BolsUlerrJ en Worlrum
Wor/rum,, ongeveer een half uur gaans van
vad
de eerstgenoemde Stad. De Kerk is zonder -Toren. De
Leeraar , welke in dezelve den Predikdienst waarneemt, bebe.
nabuurig Dorp Dedgum. Onder het Dotp
Dorp bedient ook het uabuurig
beo
booren verfcheiden kleine Buurten of Gehugten. Van ouds
hooren
lagen hier verfcheiden Adelijke Staten, zedert in gemeene boeHoitema - State
rewooningen veranderd. Eene derzelven , Hoitema·
genaamd, vertoont nog heden de kennelijke blijken van haalege, naamelijk, beOooten
ren alouden luister. Het Huis legt,
benoOten
binnen eene wijde Graft, over welke een fieenen
1leenen brug, of,
tLo als men 't in Friesland noemt, een Pijp legt; boven wel.
tzo
ke een Poort 1laat,
fiaat, groot genoeg, bijkans, om voor eene
Stadspoort te dienen. Langs eenen ruimen eiken Wenteltrap
klimt men hier !la
na een groot Bovenvertrek , van waar men;
"(lP de nabuurige Stad BfJJswerd,
B,}I.werd, een vermaakIijk
vermaaklijk uitzigt heeft.
'Op
Poon zesduizend guldens
Volgens overlevering, zou deeze Poort
gekost hebben. In eene der Kameren der aloude Heerenhui.
zinge, welke men, van wegen haare bouwvalligheid, in den
177 9, meerendeels afgebroken en vertimmerd heeft, zag
Jaare 1779,
nlen, eertijds, twee fraai gewerkte houten deuren, wel\re
welke
men,
g:! ven tOt
tot een ander Vertrek, in 't welk een fier.
den toegang gaven
fiet.
Alrl:lr fronde.
belluit
frondt. Men ben
uit hier uit, dat Jonk.
lijk Roomsch Altl:lr
heer. HOITEMA , ten dienfre
dienf1:e van zich zelven en zijner HuisVoortS'
genooten, eenen Kappellaan zal gehouden hebben. Voort,
gaf de geheele inrlgting
inrigting des gebouws
gebouw. eenlm vermogendet\
vermogendeh
eigenaar te kennel1.
kennen.

1'zum getpeld, is..
is, in rang, het éetéet~
TJUM, bij zommigen Tzum
ne Dorp in de Friefcne
Frie[che Grietenij Franelreradeel,
Franekeradeel, in het
fie
Kwartier van Wl.istergo.
WC51ergll. Nevens de Buurten of Gehugten,
tot hetzelve behoorcnde,
behoorende, bevat het zesënvijftig Stemdraagende
Boerderijen. Het Dorp is vrij geregeld aangeleid ;i bet
het beftaat
bellaat
uit eene breede Straat, ter wederzijden met Huizen bebouwd,
uitloopell. De Kerk is
op welke eenige mindere Straatjes uitloopen.
gefl:jgt. Nevens dien van het Dorp K'mdull1,
een ruim geftjgt.
K1udum, wordt
<de Toren deezer Kerke voor den hoogften in de ProGO
viII""
viII"'

'rJUM,
TJUM, TJUMMARUM.
TJUMMARUM•
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vlncie aangezien. Jaarlijks wordt hier een vrij bloeiende Paer~
Paer.
c1emarkt
(Je
markt gebonden.
gebouden. E~rtijds lagen in en bij dit Dorp verfcheiden aanzienlijke adelijke Stuten,
Staat en , .van
-van welke men alleen..
lijk de overblijfzeis
overblijfzeIs in groote Boerderijen zier. Daarenboven
lag, Iflet
I1let verre van T;U111, eertijds, een Vrouwen Klooster,
Medum genaamd. Twee Boederijen, naar men wil, op dell
grond daar van gelegen, voeren nog dien naam. Het gewijde
gefrigt
geO:igt was aan Mt\RIA
MARIA MAGDALENA geheiligd. Eene
E~ne zwaare
overl1:rooming
overilrooming deedt het dermaate verarmen, dat de Zuster,
genoodzaakt waren, hetzelve te verlaaten ~ en met haarer
baarer han..
den arbeid den kost te winnen. MAR.
MAR. TJNUS ELIUS, eerst
Roomsch Priester in dit Dorp, doch vervolgens der Hervormde Leere toegedaan, deedt, op last der Regeeringe, in
den Jaare 1566,
J566, de eerl1:e
eerUe Leerrede te Leeuwarden.
TJUMMARUM,
TJUMl\lARUM, een aanzienlijk Friesch Dorp, in het Kwartier van WeS/ergo, onder de Grietenij Barratieel,
Barrarieel, in welk.
het deu derden rang bekleedt, en achtëndertig Stemmen uitbrengt. Zeer aangenaam en vermaaklijk is de gelegenheid
deeze5
b('st en vrugtbaarst gedeelte der Prodeezes Dorps, in het bt'st
keurIijke bouwlanden,
bouwlanden. die de beste
vincie, in 't midden van keurlijke
Graanen, in menigte, voortbrengen.
voonbrengen. Van hier dat,
foort van Graanen.
in den zomertijd,
zomertijd. de doortogt zeer menigvuldig is, en de
Landza:lten, om hunne oogen in het bekoorlijk ,gezige
,gezigt van
Landzanten,
het te velde l1:aande
i1:aande Koorn te verlustigen, deczen en den om·
liggenden oord zeer druk koomen bezoeken. Het Dorp zelve
is zeer geregeld aan
geleid ; het bellaat
aangeleid
beilaat uit eene dubbele buurt.
De Kerk is groot, en pronkt met ein dikken vierkanten
Toren, die in een fchuins opgaand dak eindigt. De Leer.,.
Leer."
aar,
verrige
aar. welke hier de Hervormde Gemeente bedient, verrigt
insgelijks het predik werk in het nabuurig Dorpje Firdgumo
Firdgunl.
Voorheen hadden 'er ook de Doopsgezinden eene Vergaderplaats,
In welke een Leeraar der nabij gelegene SLad Franeker, vaa
tijd tot tijd ~ eene Leerrede deedt. Doch, van wegen de
verminderde en genoegzaam uiegel1:orveuc
uiegefl:orvene Leden der Gezinte,
is men, zints veele jaaren.
uitgeCcheido;!n. In
IQ
jaaren, daar mede uitgefcheid~n,
overoude tijden zag men, in de nabuurfchap va~
vaQ TjummflTjummtlrum, vee1e adelijde Stalen,
Staten t zommige van wel,ke,
w~l,ke, olldet
oIlder de
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gedaante van aanzienlijke Boerderijen of Burgerlijke LustplaatLustplaarzen
zjjn. Zo wel onder de eene als anderS
ander"
zen,, nog in weezen
wee zen zijn.
gedaante ziet men 'er, onder andere, Harkema-Slate,
Hadrema-Slate, een
cenen'
en'
vermogenden bnrger van Harlingen loebehoorende. Om de
bovengemelde [(den
reden vindt men insgelijks in de Kerk ver[chei.
verrchei.
den aanzienlijke begraaf
begraafplaatzen
plaat zen ; onder andere die van, den
Edelen HhRING
fcheJling en Gdnd,
Grind.
HaRING POPPEMA,
POPPEMA, lIeere
Heere van Tel [chelling
op den zevenëmwintigfien
zevenëntwintig!l:en Maart des Jaars 1553 in of bij dil
dia
Dorp overleedell.
overleeden. Zijn hoogbejaarde Vader was toen nog in
leeven ",. en rigtte hem een Gedenkteken op, volgens den inhoud van het volgende Graffchrift J welk men op den Zark
leest:
" Quem monumenta toum
mum referunt, Haringie, nomen,
" Poppema, decrepitus condidit ipfe pater.
,. Carpe Via
tor iter, fed ne peregrina
Viacor
peregrÎna capefce
",. Nomina, funt patrire fiemmata dara fure;
tua jura ,tuelltur
" Sunt domini Schellinga
ScheJlinga tui, et lUa
,tuentur ,~
l1 reque jaces avido Gryna fubi:fa
"" Q
Qnreque
Ii.lbt!fa falo.
" Te tamen o! Sublate patri
p:nri magis illa bearunt
beamnt
" Ante, per ingenium dona
dOlla [ublata
fublata toum."
tuUID,"
TOLHUIS, (Het) van ouds een zeer vermaard gebouw.
inzon.gebouw, en ilizonDerheid
rlerheid befaamd geworden,
geworden. zeden den overtogt
overtogr der Frantè'hen
Franfc:hen
over den Rhijn, in den Jure
Jaare 1672,
ló72, welke bij dit geillgt
gelhgt ge·
fchiedde.
rchiedde. Het Tolhuis legt in het Kwartier van Gdder/and,
Gt'/der/and.
de Ove,..
Over. Betuwe genaamd, doch zeer nabij
nahij het Dorp L~betlz.
tOt
wierde
tot het Kleeffche grondgebied behoorende. Voorheen wierdt
dit Geftigt
Gefligt van den Rhijn befpoeld. D leh
)ch zeden het door.
fieeken van het Panderenftbe
Panderenfche Gat C
( zie Art. PAl'<NERDtN,
PAtIoNERDENt
Deel XXllI.)
XXlII.) heeft die Rivier een anderen loop genomen;
waar door veroorzaakt is.
is, dat het geiligt,
getligt, of liever des
deszeJfs
zelfs
puinhoopen,
puinboopen, meer dan een half uur gaans landwaarts van het
wordeu. Van het To/luur
water gevonden worden.
Tollzz!IS vindt men aange..
eekend • dat het, in zjjnen
zijnen bloeienden !laat, ZO
zo vast en fterk
fierk
was, dat het muurwerk met
met geene Kanonkogels kon doorboord worden. Het was een eigendom der GeJderlche
Gelderfche Hel'Her(ogen, die 'er,
'er ~ van tijd tot tijd, hUD
hUQ Zomerverblijf kw.men

aeeaee·

'1'OLHl.nS. (lIet)
'l'OLfHJIS.
(Hel)

!lS,
'115'
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neemen. Aan den ongelukkigen Hertoge ARNOUD diende het,
Deemen.
voor een korten tijd. tot eene Gevllngenisf~;
Gevangenisf~; zijn Zoon
.ADOLF hadt
ADOLF
bade hem derWaarts
derwaartS doen voeren. 1n't
ln 't einde der
Z!'stiende
Zt'stiende Eeuwe maakte 'er zich Prms l\1AURITS
MAURITS meester van.
Jeide men 'er Bezetting binnen, om, van dien kant,
Zeden leide
.den vijand het inrukken binnen Gelderland te beletten. Boven
Fran[chen ,
hebben wij,
wij. met een woord, aangetekend, dat de Franfchen
In den Jaare 1672, alhier over den Rhijn trokken.
in
Van
het gedenkwaardIg
beillooze
gedenkwaardig voorval, van wegens deszelfs heil100ze
gevolgen voor de Veréénigde Gewesten, vinden wij de vol
vol"..
gen.de bijzonderheden aangetekend.
,gende
Em1l1<rik te hetlben
hebben beo
De Prins VAN CONDé
cONoé.I naa
nlla de Stad Emm<!"ik
magtigd, bevondt zich, in 't begin van ]unij,
] unij, binnen d~ gemagejgd,
Slad, en beraamde 'er het ontwerp
omwerp vsn
melde Stad,
van eenen inval in
Rlzij n lag tusrchen
tusCchen beiden;
de Veréénigde Nederlanden. De Rhij
en hoewel deeze Stroom, door den droogen Voorzomer, op
~enige plaatzen
waadbaar,,was.
was, badt,
bdt, ellelf'
e,enige
plaaezen,, voor de Ruiterij, waadbaar
tef. de Franfche
Bevelhebber geene genoegzaame kundfchap
ter,
FranCcbe Bevelbetlber
overtogt te durven onderneemen.
van den oord, om den overtoge
ondcrn~emen. Ter
uure kwam hem thans een verraaderCche
verraaderfche Geldersman,
goeder tIure
},\N
PII::Tl!RSZ genaamd, zijnen dIenst
Q'enst en geleide aanbiedel1'
aanbiedeq.
JAN PIET.l!RSZ
gelegenheId om den
toeVeerman, en dus in
.,Hii
Hii was een Veerm:ln,
iu de gelegenheid
~en tol!iland dt's
ken'nen. Hij
l1and
d~s Rhljnflrooms
Rhljnllrooms naauwkeurig te kunnen kennen.
hij al voor lang had,
badt
berigtte den Prinf~ VAN CONDé,
CONDé. hoe hil
ojJgemerkt,,- dat, bij het ToI"ms
Tolhms eene droogte in den R,~,jn
opgemerkt
R~jjn
,vas, die,
tegenwoordige laag water, van de Rui
Rui...
was,
die. b:j het lCgenwoordige
terij zeer gemakilIk
gemaklqk kon doorwaad worden;
worden j als mede, dat
geringen tegen11and
dezelve geriogen
tegenftand zoude ontmoeten, alzo de aange.
weezene plaats, door den Kolonel VAN AYLVA, !legts,
Degts, met
mee
eene kleine bende Ruiterij bezet wierdt. Een gunfiig berige
was deeze opening van den trouwloozen GeldersmaIl'.
GeldersmaIl. Mee
larigs den
dit alles lag 'er evenwel ook nog andere Bezetting langs
on(ier JAN BARTON
BIIRTON Dl!
DE MONTBAS.
l\lONTBAS, Kommisfaris
Stroom, on(ler
Kommidàris - Ge.
G~
Ruherije van den Staat; deeze lag op drie p!àa,t.
neraal der Ruiterije
plàa,t.
zen, langs den oever, tturchen
Heus/en CD'
en' Jiec
.liet
tllbfchen het Dorp Jfeus[en
Tol/tui'.
.
Tolku;'.
Aangemoedigd door het berigt van den boven geQoe,mden
gelloe.mden
te
,'aanbrenger,
aanbrenger J bel100t
beiloot de Prins VAN CONDé,
COND~, den Stroom tf
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TOLt-IUIS.
TOLHUIS. (Htt)
(Flit)

'doen bezigtigen.
-doen
betigtigen. Doch de Bevelhebber, welken hij, [en
tea
hadl afgevaardigd, keerde onverrigter zaake te
dien einde, badt
rug, hebbende met het volk Van
van MON1BAS
MONTBA! fchutgevegt
f€hutgevegt gehounen.
Den. Toen wierdt cONoé
CONoé te raade, van eenige anderen verzeld, in eigen perfoon , het werk te gaan opneemen. Tot
zijne verwomleringe
verwollderillge vondt hij
bij de bezette posten verlaaten.
Men weet. hoe
hae de Heer MONTDAS,
MONTIMS, om deeze ontwijking'
ontwiJkingvan den vijànd,
vijand, zich
zicl1 den haat van Grooten en Gemeenen op
den halze haalde, en vervolgens wierdt te,
te- regt gefield; zo
dat hij zekerlijk zijn bedrijf met den hals zou hebben moeten
boeten, indien hij niet uit zijnen Kerker omvlooden
ontvlood en ware.
10
ló 't voorbijgaan merken wij hier aan, dat volgens de aame.
aante.
kening van zommigen, MONTBAS voldoende bewijzen in hantijne ,fchijnbaare
den hadt,
badt, om zijne
.fchijnbaare misdaad te regt vaardigen ; doch
dezelve
dat de gelegenheid des tijds niet toeliet, zich van dezel
ve te
bedienen. Zie, op 'sMans naam, DeelXXlI1,
DeelXXlIl, bi. 95. COl'mé,
CONDé,
intusfchen, vermoedende, dat de on zen flegts
tlegts ge
week en wageweeken
ren, om vervolgens, wanneer de overtogt zoude ol'ldernonren
ondernomen
worden, te heviger aan te vallen.
vallen, fprak zijne Trorpen moed
ia 't bart, door de voorfielJing
ilt
voorflelling van het gewigt der opderneeordeTllee~
minge, en de eere van het volvoeren. De overtogr wierde
wierdt
()p
Glaaf VAN
GlllCHE
op den twaalfden }unij
Juni} ondernomen. De Graaf
V,\N GUICHE
reedt eerst in den Stroom, geleid wordende door den gemelden JAN PIETl!R$ZOON;
PIETllRSZOON ; dien, evenwel, nu het hart gedllurig
geduurig
Olltzonk:
ll11tzonk: zo dat hij
bij telkens met felle
eene teug Brandewiins moest
f;emoedigd worden. De Graaf VAN GUICHE vondt den Stroom
,;emoedigd
twee plaatzen
plaat zen , op de eeDe
waadbaar op tWee
eene voor.
voor acht en tirn
tien
man Daast
naast elkander
elkander",. op de andere voor een geheel gefchaard
Eskadron. Veertig Franfche Edellieden reedtn
reeden vooruit, en
bereikten, ondanks het fchieten der Stamfchen
eellen Toren
Staatfchen uit eenen
overzijde der Riviere.
Doch hier
bier
bij het Tolhuis, de overûjde
eenige Staatfche Ruiters ontmoetende" wierden zij te rug ge-dreevell in den Stroom; uit welken zij
dreeveu
zjj andermaal voet aaa
a:nt
land zetteden ,• doordien
doordieu de Staatfchen, voor het vuur eener
Batterij'e, aan de overzijde van den Stroom, de
Franfche Batterije,
vlugt moesten neemen. Dit fchieten, intu~fchen,
jntu~fchen, was de oor~
oorzaak van het omkoomen van
vIn een goed deel Franfchen in de
n,iviere, naardien
naardiea zij.
zij, door het
IJ,.iviere,
bet ~brikken
~hrjkken van hunne paerden
voor

TOLHUIS,
TOLHUIS. (Het) TOM8It
TOMBE. (LA)

t'6.
~.

gedwaald
Voor het
bet fchieten.
fchieten, van het pad f:ed
waald waren. Eindelijk gelukte het den Graave VAN GUICHE,
GV!CHE. zo veel volks over den
Stroom bij een te bekoomen, dat hij in de Betuwe konde
pos t va
!ten.
post
vatten.
Deeze merkwaardige overtogt gefchiedde in de tegl'nwoor_
V, die
digheid en onder 't oog van Koning LODEWYK DEN Xl V.
zich begeerig toonde, om, even als zijne Troepen,
Tl oepen, de Ri·
Rivier te paerd te doorwaaden. DI!
D~ Prins VAN CONDé raadde
verhinderde, te water
hem zulks af, welken het Voeteuvel verhinderde.
gaan, doch die, evenwel, niet zou hebben
te gaan.
hehben durven agterblij ven, indien de Koning hem ware voorgegaal'. Sedert liet
al leeds en onheil.
de Prins zich over de Rivier zetten. Wat jll
elder; bekend; ons plan
voorts den Lande wedervoer, is van elders
verbiedt ons het verhaal daar van.
Kort naa den overtogt. maakten zich de Franfcken
Franfchen meesmees.
GeeJ1e
ter van het Tolhuis, en verwoestten het ten eenemaale. Geefle
overblijfzeis zijn 'er van voorhanden, dan eenige
andere overblijfzeIs
zwaare puinf:\Oopen,
puinnoopen , gelegen in een
eenen
en diepen KUIl,
KUlI, eertijds
de Graft, welke het Kaneel
Kalleel omringde. Wij hebben reed.
aangetekend. dat het Tol4uis
Tol4ui,r niet meer aan den RhiJn, maQ
maall
op eenigen antand
afftand van daar landwaarts is gelegen.
TOMBE,
TOMBE. (LA) een vermaard Kunstfchilder, wierdt gehoa.
eer~t beoelfende
ren te Amfleräam,
Amllerdam, in den Jaare 1616. In 't eem
beoeJfende
hij de kunst in zijn Vaderland. Begeerte na booger vorderingen deedt hem het kunstkweekend I/olie
Ila/ie bezoeken. Hij
vertoefde aldaar verfcheiden jaaren. en een goed gedeehe
gedeelte van
ViJn
dezelve te Rome. Zo zeer was hij ingenomen met de fchoonheid der Voorwerpen. welke Natuur en Kumt,
Kun~t. in dat Gewest, voor het Penfeel,
PenCeel, in groote menigce,
menigte, uitleveren,
uitleveren t dat
hij, naa zijne wederkomst in het Vaderland,
Vaderland. bijkans niet.
Ge~lgten, Graften. Grotten en Berganders dan {Ialiaanftlte
{taliaanfohe Geûgten,
werken fchilderde. LA TOMBE overlef'dt in zijne Geboorte11ad,
l67~, het zestigfie zijns ouderdoms.
aad, in den Jaare l676,

Zie
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TONGE; (OUDE)

zie

OUDE TON OE
GE ,

0 2.
Deel XXIII. bladz. 3302.

TONGELAAR , C
( lIet Land van) een distrikt, in het gedeel.
te van Staats B>ahallt,
B, abant, bij
bii den naam VUil
V:ll1 Lm,d van Kuik
en Stad Graave bel,end.
bekend. Tongelaar
Tongeitlar is onderhoorig aan een
klein Dorpje, omtrent een vierendeel uur gaans
gaaus van de Stad
Graave gelegen. Men ontmoet in het Landfchapjc
Landfchapje een Kas.
tee); 't welk, egter, weinig aanziens heeft.
teel;

TONGELRE,
Tongerlo of Tonge,
TONGEr_RE, ook wel Tonger!o
Tonge1 en genaamd. een
Dorp in Staats
Stat/ts Brabant,
Brabant. in de Meierij van 's Hertoger.bosciz,
Hertogo;bosc!z,
tusfchen
tus[chen de Steden Hebno1tt
Hebnol1t en Eindhoven. Het getal der
Huizen wordt op ongeveer honderdëndenig
hor.derdëndenig begrom.
begroot. De
Hervormden hebben 'er eene Kerk, fhande,
aaande., nevens haaren
(pitzen
fpitzen Toren, midden in het Dorp,
Dorp. die door den Predikant
van Woenfel
/Poen[el wordt bediend.

eene Buurt van
vlln flegts
/legts eenige weinige
weini~e Hui.
in het Geldersch Kwartier, het LtJndd,"ostampt
Ltmdd,'ostampt van
~'an
'Veluwe
aanzii:nlijk Dorp Eepe.
Ye/uwe genaamd, niet verre van het aanzk:nlijk
TONGEREN,

~en,

TOORNEBURG, een van ouds vermaard Kafleel,
Knfieel, in {{rnnef(eJme11ter/and, in den Jaare 1255, door Graaf WILLhM DEN 11 ge111erland,
bouwd, volgens BEKA, tot een eeuwigduul'er.de
eeuwigduul"ende am,flont
am,flollt der
Friezen, naamelijk der Westfriezen
Westfriezen , als die daar door in beo
dwang gehouden wierden. Volgens MELIS STOKE.
STOKE, Idg
ldg dit
Kail:eel
I"roonen en A'k.
Kafl:eel tusfchen
tus[chen het van ouds vermaarde Proonen
/Jtlrmaar,
fNaar, en wel zo digt bij twe~ andere Kal1eeJen,
Kafieelen, dat ze,
over en weder.
weder, elkander konden beCehieten.
be[chieten. Tt'genwoordig
Tt>genwoordig
Jijn 'er, van het ~Ioude Geil:igr,
Gei1:igt, geene OverblijfzeIs te vin·
vin.

den.
Zie

ALTING,

Notlt.
Notit. German. Infer.

TOREN. (Blaauwe) Bij deezen
cleezen naam is bekend een Heerenhuis • in de Tielerwi1tlf't,'
Tielerwaal': •. in het Dorp Herwijnen.
Hel'wijnen. De te.
gtm.\'oordige
ge'l.\'oordige gedaante.
gedaante, zijnde die van een zwaaren ronden
Toren, met een
een fp:ts
fpits leijen dak, wijst uit, dat het, voormaals,
manls,

TORRE. (JAKOE

DE LA'
LA)

1: 63

maats,
maal,s, eene Sterkte of Kafleel
Kaneel geweest is. Volgens ,zommigen
zoude het, eertijds.
eertijds, Hertoge KAREL
!{ARE~ van Ge/der tot een
Blokhuis tegen de Hollanders gediend hebben.
TORRE.
TORRE. (JAKOB DE
DE LA) Van de koenheid van veele Amfièrdamfche burgers, in het bieden van tegenR:and
tegenftand aan de gege.
fierdamfche
welddaadlgheden
welddaadigheden van 't Spaanfche Hof, len
ten tijde van het op_
gaand licht
Jicht der Kerkhervorminge, kan het wedervaaren van
deezen perfoon •, onder anderen, len
ten bewijze dienen. 't Is
bekend, hoe de Heer vaN
BREDERODE •, nevens verfcheiden
VAN BREDERODE
andere Edelen, om des te beter der goede zaake van hunne
hulp
dienen, in
In den Jaare 1567, zich na d/lIf1erdam
Am/lerdam bege,::ven
ge~ven hadt.
Dit der Landvoogdesfe, zijnde overgebriefd,
bn~rde
bnHde ten Hove geen geringen agterdogt. De genoemde
JaKOB
..edde thans den post van Geheim.
JAKOB DE
DE LA TORRE
TORRE bekll,
bekleedde
Geheim_
fchrijver van den Geheimen Raad, en bevondt zich te Utrecht,
ter verrigtinge van eenige zaak en , de belan6en
belanl;\en de.
dei Konings
van Spanje raakende. Hier ontving
omving hij last v:m de Herto.
Amfla dam te begeeven.
begeeven,
ginne· L:mdvoogdesfe,
Lrmdvoogdesfe, om zich na AmftCl
om de Regeering te vermaanen, tot het doen
Joen ontzeggen
omzeggen v~n
haare Stad aan den Heere vAN BREDE.RODE,
BltEDE.RODE, des noods zelf
met geweld van Wap~nen. Geene kldne
kleine verlegenheid veroorzaakte deeze boodfchrlp
boodfch"p bij Burgemeesteren, als die ziéii verzekerd hieldel1,
hielden, dat de Heer vaN
VAN BREDERODE
BREDER ODE aan zulk een
bevel zich weinig flooren zoude. 't Geen zij zich vQorfpeld
voorfpeld
hadjen , gebeurde inderdaad aan
aall eene bezending uit de VroedDE LA TORRE,
TORRE, in eigen perfoon
perfool1,,
fehap. Toen begaf zich DE
van twee Schepenen verzeId, bij den Edelman; die den Gep
heimfchrijver insgelijks afwees, voor reden geevellde zijn,
opgehoudenheid om zich naar 't bevel der Landvoogdesfe te
~edraagen. Intus[chen
Imusfchen hadt het gerugt deezer onderhandelingen zich door de Stad verfpreid, en onder de Gemeeute,
onder welke llREDERODE
llREDERODE veele vrienden hadt, merkelilke op.
fchuddiugen
fchuddingen veroorzaakt. 't Bleef hier niet bij. De Geheim.
fchrijver DE
DE LA TORRE
TORRE kwam.
kwam, eerlang, in merkelijk gevaar.
Eenige Friefche en andere Edellieden, onder andere Ll\NC~
LANCe~
LOT VAN
VAN BREDERODE,
BREDERODE, beilonden
benonden hem, in zijne Herberg en
Kamer, op den Dam, te overvallen.
overvallen, en tot '11 anderendaags

te
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'fORRE, (JAKOB

DE LA)

enz.

tn
in gijzeling te houden.
bouden. Zij doorfnutfelden
doorfnuffelden zjjn'e
zijn'e papieren,
papieren.
en bragten de gewigtigt1e
gewigtigtle derzelven bij den Heere VAN URETIREDERODE. DE
DERone.
DE LA TOR RE , welken men.
men, zo als hij zelve nader.
naderhand verhaald heeft aan iemand, die dit fchrijfc,
fchrijft, in dit bezoek, met woorden en wapenen, den dood gedreigd hadt,
zich binnen .Amflerdam
Amflerdam niet veilig agtende, verliet in allen
fpoed en heimelijk de Stad.
Sedert
sedert viel DE LA TOBRE, eenigen tijd, in ongenade bij
den Hertog VIIN
VAN ALVA.
A LVA. Men weet, hoe deeze dwingeland
het opbrengen van den Tienden en Twintigt1en
Twintigl1en Penning den Landzuten opleide,
opJeide, doch tevens van zommigen merkelijken tegen{land
fiand ontmoette. Van deeze onwilligheid in het voldoen aan
ilijn
~iin Gebod, zogt de Hertog de reden, onder andere, in de
verfpreiding van zekere Pauslijke Bulle, llaal'
naar de eerfie woorden in Coena Domini genaamd. Deeze dreigde met den
.kerkelijken Ban eenen iegelijk, die dusdanige fchattingtn inwilligde of ontving, buiten toeilemming van den Paus. De
Geheime Raad badt,
hadt, tot het doen drukken der Bulle, verlof
TORRR den Verlofbrief
gegeeven, en de Geheimfchrijver DE LA TOkRR
ondertekend. De Hertog ftrafcc<>ndertekend.
ilrafce' hem daar voor met bekommering in zijn huis, en verbod om zijn ampt in dl!n
den tijd
van een rond jaar te mogen oeff'enen.

Zie
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'TORRENTlUS. (lOAN)
(jOAN) Niet t'onregt leggen zommige Dicb~
Dich~
ters onder den blaam, van hun edel vermogen misbruikt te
hebben in dichterlijke tafereelen,
tafereel en , door het fchetzen van de
ontucht in een bevallig licht, en dus de harten der Jeugd bebeo
fmet en de zanden des bederfs in dezelve geltrooid
{met
geftrooid te hebben.
hehben.
fiaan verfcheiden Schilders aan die misdaad fchul.
fehulEven zeer {laan
gefchiKt om verhevene denkdenk.
dig. De edele Schilderkunst, gefchikt
beelden in de Ziel te verwekken, diende, in de hand van
'fORR'
TORR f NTIUS
NTIUS,• om geilen wellUH
wdluH en omucht
ontUcht voort te planten.
Iu (kn
Ju
(it'n Jaare 1589 wierdt hij te 3mllerdam
dm/lerdtil1J gebooren. Hij
Jel
Je: zich ir'ZQoderheU
kzonderheU toe (lP
lei 'e:
np het fchilàeren
fchiláeren van Stukken,
SlUkken ~
die
cUe c!.
c! _ kuifene
kuifcbe oog~n kwetilt:D,
kwetftl!n, en den vleescbJijken
vleeschlijken wellust

prik!
prik'!

TORRENTIUS, (TOAN) enz.
TORRENTlUS,

!6S

J'"

prikkelden. 't Zij om deeze
qeeze reden, en zijn daar nevens ge.
paard flegt
flegc gedrag, 't
'e :zij
zij om eenige andere oorzaak,
oorzaak. ons niel:
niet
gebleeken , zeker is I}et, dat hij, 't eenigen tijde, zijne Ge·
boortefiad verliet, en zich met der woon te Haarlem nederboortell:ad
zette. Zijn aanhoudende voortgang in flegtigheden, zo van
de eene als van de andere foort, deedt hem hier,
hier. bij de ReRe..
geering, dermaate in 't oog loopen, dat hij gevat en in het
bet
Tuchthuis wierdt opgeIlooten.
opge[]ooten. Dit viel voor in den Ja:Jre
Jaare
1630.
I630. Niet lang, evenwel, fchijnt hij aldaar vertoefd te
bebben. Immers vindt men aangetekend, dat TORRENTIUS, op
I;lebben.
hooge voorfpraak. uit den Kerker ontflagen zijnde, na zijne
Geboortepla:us wederkeerde; alwaar hij ook zijne dagen einGeboorteplaats
ein.
digde. Eenen Voorganger in het kwaade hadt onze TORREN.
TORREN_
TIUS
nus in zijnen Vader; van welken de Schepen GERARD
GEkARD SCHAAP
P;etel sz~on
szqon verhaalt.
verhaalt, dat hij de eerfie
Pietel
eerUe Tuchteling in het Amfierdamfche Rasphuis geweest is.
KOUBRAKEN , en J. WAGENAAR, Be.
Jchrijving van Amjlerdam.
Amflerdam.

Zie

TRELCATIUS, (LUCAS) Predikant in de
de- Walfche Gemeente.
en Hoogleeraar in de GodgeleerdheiJ aan 't Hoogeièhool
Hoogetèhool te
Leiden,
Leiden. was van geboorte een Franschman ,als
• als zijnàe
zijnde (er
ter waereld gekoomen te Er(n, bij Douay, in den Jaare 1542. Hij
hadt eene Moei, die, in de even genoemde Stad, den post
pOit
van Mater. of Opzieneres van een Nonnenklooster bekleedbekleed·
de. Deeze nam de zorge en. kosten zijner opvoedinge op
het Latijnfche School te DOZlny,
DO:la] , met
zich, en zondt hem in bet
oogmerk om hem
bem tot den Geestlijken fiand
f1:and op te leiden.
eerfl:e gronden der taalkennisfe geleid te hebben, verNaa de eerfie
trok hij na Parijs, alwaar hij zich.
zich, in de taaien en andere
voorbereidende weetenfchappen,
weetenfchappen. verder oe1rende.
oelfende. De [wee
twee
MERCEIlUS en PETRUS RAMU&l
R.AMU9
vermaarde mannen JOHANNES MED.CEIWS
hadt hij hier tot Leermeesters.
badt
Onder dit alles vatte hij eenige
eenlge vermoedens op, omtrent
de misbruiken en bijgeloovigheden der Roomfche Kerke. Van
luer
oelfening inzonderheid inrigtte
inrjgcce tOt
tat het rechte
hier dat hij zijne oelfelling
Yyyyyyy
5
heYYYYYY'I5
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T~ELCA TrUS.
T3.ELCA
nus. (LUCAS)

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

----------------~-------------begrip der gewijde Schriften. 't Ge.wlg
bij van de
hegrip
Gevolg wag,
was, dat hij
lOt
tOt nog
no~ toe aangckleefc1e
aangckleefcie dwaalingen
dwaalingcn overtuigd wlerdt,
wlI:rdt, eo
en tut
de gemeenfchap dlr
o·vergine. Li:;t is het te
dlf Hervormuen
Hervormden o·v'ergine.
denken, dat zIjDe
zijne iltloei,
Moei, en de verdere hekostigers
bekostigers zijrJer
zij 'Ier op.
voedinge, hem, zeden, de gewoone hulp onttrokken. In
deeze verlegenheid vondr
vondt hij eene uitkomst. in de genegene
aanbieding van eenige
eeni!!,e R:iófdfche
Ko(~plieden van de Gezinte
R:jófdfche Koeplieden
bij!bnd, onder Hervormden; deeze bdoofden hem hunnen bij!tand,
der voorwaarde, dat
dar hij, naa de voleindiging van den gege·
Woonen
lett"roeff ningen, Zich ten
woonen 10 p zijner
Zljtler lett,;roefi'
teo dienfie
dienile van
hunne verdrukte Gemeente zou laaten gebruiken. Diensv,'·
Diens".·gens vmoefde
venoefde hij nog cenigen
Pm IJ s. en vervolgens
ccnigen tild
tijd te PiU
Or/e/lr.s; Zich lIlet
te Or/Nu;
met onveJlDoeièen
onveJluoeiden vlijt toeleggende op het
b.:l,waamen Leeraar
verzamden van kundigheden, in eenen b.!liwaamen
noodig. De burger Ii]ke
Doodig.
ji)ke onlusten, welke, Iilcusfchen,
\Ums1èhen. het
ank} I;k
lik begonnen te beroeren,
Koninkrijk F. ank,
beroeren. noodzaakten
hem, elders eene veilige fchuilplaats te zoeken. HIj vondt
dezelve in E,
Et gf'/,md.
g,'hnd.
Geduurende zijn verblijf in Frank,
Frankr ijlt,
ijk, was TRELCATIUS,
te S'JI.ten'c,
Sf41.terre, in den ecbt
echt getreeden.
gerreeden. Om voor hem zelven
zei ven
en Ziln
ziJn gezin eell
een voegzaam onderhoud te vinden, opende
hij
ten School te L~fldl'n,
Lo,ulm, waar in hij de Jeugd in de Latijnbij nu een
fehc t~ale
l~ale onderwees. Den ledigen lijd,
tijd, die hem, van het waarfche
hoofdberoep, overfchoot, befieèdde
befieedde hij aan
neem en van zijn hoof.,berocp,
de verd,
verd! re beUl
jfeninge der Godgeleerdheid, en van daar mede
beodreninge
vermaagfchapte
verm~agfch:lpte Weetenfchapp::n.
Weetenfchgpp~l1. In deeze leeveIlswijze wierdt
wierde
I,ij
iáj ge1toord,
gefioord, door het opombod der Rijs(elaaren,
Rijs(eloaren, die.
die, ingeinge.
d(;f voorheen gemelde voorwaarde. hem cp~Ïfchten,
volge cl"r
vQlge
op~Ïfchten,
cm
om hunner Gemeente ten dier,ae
dier,fie te aaao.
ftaan. Vier kinderen hadt
hil
hij thans reeds bij zijne lIuisvrouw
IIuisvrouw verwekt. Met dit gezin
vertrok h:j
b:j na Antwe,·!,cn,
An/wej'!,en, met oogmerk om aldaar, omtrent
zijne bedreevenheid in Gorlgeleerde
Googeleerde Weetenfchllppen
Weetenfchappen onderonder.
vraagd, en tot den rredikdienst bevorderd te worden. Kort
daar naa
nna vertrok hIj na Rijs/el.
Rij5fel. Doch de boosheid der tijden, vooral de haat tegen de Hervormde Leeraars
LeefHfs , gedoogde aldaar geen lang verblijf. Met goedvinden en toefiemming
zijner Gemeente, vertrok dan TRELCATIUS na Brus[eI.
Brus(e/. Zes
jaaren nam hU hier de.n Predikdienst waar, en eindigde dien
met

TRELCATIUS, (LUCAS) enz.
--------~--_.~-,.,
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MA,, in
met de overgave der Stad, aan den Hertog vaN
VAN PAR MA
den Jaare 1585.
1585, Zeden vertrok hij na Antwerpen, en wierdt
vervolgens in ver[cheiden Gemeenten beroepen. Benevens
andere, bezat TRELcaTIUs,
m~are, de hoedanigheTRELCATIUS, in groote maale,
den van nederigheid en onbaatzuchtigheid. Van hier dat hij
weigerde eene keuze te doen, maar de beflj~fiog
beflbfiag zijns lors.
lo(s.
ten aanzien eener
eeDer vaste frandptaatze,
il:andplaatze, overliet aan de uitrpraak
uitfpraak
zijner medebroeder en , in een Sijnode vergaderd. Deeze weeroe aan de Walfche
WaJfche Gemeente te Leiden. Nog in
zen hem toe
bet bovengenoemde Jaar 1585 maakte hij aldaar eenen
eellen 8an·
aanvang van zijnen dienst. De ijver, met welken h1j
h:j zich van
zijnen post en pligt kweet, en de lof.
lof, welken hij daar door
behaalde, was de oorzaak.
oorzaak, dat de Bezorgers van het Hooge.
Hoogefchool, reeds in den Jaare 1587, te raade wierden, den post
van Hoogleeraar in de Godgeleerdheid aan hem op te draa.
draagen. Hij aanvaardde deeze nieuwe bediening, en behaalde
daar mede geeuen
geenen minder roem. De Pest.
Pest, welke.
welke, in den
detl
Jaare 1602 verfcheiden andere beroemde Leeraars wegrukte.
maakte ook een einde aan zijne bezigheden. TnELcaTlU1
TRELCATIUS
overleedt, op den achtëntwintigllen
achtëntWintigflen van Augustus, in den
ouderdom van zestig ja:lren. Hij liet tien kinderen nu; van
vaD
cenen derzelven zullen wij in 't
eenen
'e volgende Artikel fpreeken.

Zie FRANC.
FRANC. JUNIUS
JUNlUS , Oratio
Dratio Funehris in
Lucam T,
11 elcatium; MEURSHJS,
MEURSIUS, Athen.Alhendl
Bat.

TRELCATIUS, (LUCAS) de jonge.
jonge, Zoon van den bovengemelden,
Hoogleeraarampt. was gemelden. en zijn Opvolger in het Hoogleeraarampt,
boor
booren
en te Londen, op den vijfëmwintigllen
vijfëntwimigften April des Jaars
iS70, terwijl zijn Vader zich aldaar met het ampt van Latijn
Latijn-..
fchen Schoolmeester geneerde. Reeds in zijne
fehen
zjjne vroege jeugd
vertoonde hij de blijken van een en veelbeloovenden geest.
ten bewijze waar van men, onder andere, vindt aangetekend,
aangetekend.
dat hij reeds zo vroeg als in zijne zeventiende jaar den PrePr~
dlkiloel
uitfreekende begaafddlkfloel openlijk hadt beklommen. Zo uitfteekende
heden
beden voor den Ranzel
Kanzei bezat hij, dat hij deswegea
deswegen wierde
wierdt
ge-

,e.
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de Jonge.
TRELCATIUS, (LUCAS) tie
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gepreezen
J:epreezen van den feer
zeer bevoegden oordt!elaar,
oordeelaar • den beroemden SCALIGER, naar wiens oordeel hij in 't Nederduitsch en
deo
in 't Fransch even gelukkig Daagde. Geduurende den aanlei de hij een getuigenis
vang der Nederlandfche
Nederlandfcbe Kerkgefchillen leide
af,
af. waar uit
uil men fchijnt te moeten
moelen befluiten,
belluiten. dat TRELCATIUS
TRELCATIU8
de Jonge van de leere van ARMINIUS niet zeer afkeerig was,
althans dezelve in liefde konde verdraagen. Op de kyágte
kf~gte,t
Jlaamdijk,
Jlaamdijk. der Klasfi,
Klas/i> van Dordrecht,
Dordrecht. over de verfchiUen
verfchillen
omtrent de leere der Hervormde Kerke gereezen, hadden de
geBezorgers van het HoogefehooI
Hoogefehooi aan de Hoogleeraaren ge.
gefchillcn bekend waren. Waar op
vraagd, of hun eenige gefchillen
TRRLCATIUS,
TR!!LCATIUS, met zijne Amptgenooten ARMIl>IUS
ARMIl':IUS en GOMARUS
de zaak overleid hebbende, zij gezamentlijk in gefchrifte ver.. dat zij wel wenschten,
wenschten. dat de Klasûs van DordDorriklaarden "dat
" recht met beter orde in deezen hadt gehandeld; dat zij
., wel geloofden dat onder de Studenten meer gefchillen vie.
,. len dan hun lief waren; doch dat zij niet wisten, dat,
dat. zo
" veel de fundamenten der Leere aanging, onder de HoogGodgeleerde Faculteit eenig gefchil was; wil·
" leeraaren der Gûdgeleerde
wil..
benaarfl:igen, om de gefchillen onder
,. lende zij zich voorts benaarfi:igen,
" de Studenten te doen ophouden." Deeze Verklaaring wierdt
gedaan in den Jaare 1605. Eene fpoedige en aanmerkelijke
verandering moet, zedere.
zedere, in de godgeleerde denkwijze van
TRELCATlUS
TRELCATTUS zijn voorgevallen. Want als hij, niet meer dao
twee jaaren daar naa,
nla, een Werk, onder den titel van Godgeleerde Onderwijzingen, hadt in 't licht gegeeven, klaagde
,:\IlMINIUS,
ARMINIUS, in zekeren Brief, dat daar in zaaken gedreeven
wierden, die geheel nieuw,
nieuw. en ten hoogften
hoog1l:en ongerijmd waren, fl:rijdende
fi:rijdende tegen de Schriftuur, tegen de geheele Oudheid,
beid. en tegen de gevoelens van veele Hervormde Leeraaren.
TRELC.\TIUS de Jonge overleedt in den bloei zijner dagen,
TRELCATlUS
op den twaalfden September des Jaars 1607, in den ouderdom van vierëndertig jaaren.

Zie P!TRUS
PETRUS BERTIUS. Oro/iq
fundr;,
Ortl/iq fune/Jri'
in LU"It1l
1rel,otÎum.
LU'tltIZ 1rel'II#lIm.

TUSEJ.,

TRESEL, (DANIEL.) enz.
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1'RESÉL,
(DANIEL
Eerlle Klerk der AJgemeene
'rRESEL, C
DANIEL ) Eerfie
Algemeene Staaten
Statten.•
ts, in 's Land& GeCchiedenis[en.
Gefchieder,isfen. vermaard) om dat
uat hij zijn
huis leende tot eene zamenkomst tusfchen eenige Hollandfche
en Sticl,tCche
S[ic~!fche Heeren, in den 1aare
16) 8, om te raadpleegeIl
raadpleegelI
Jaare 1618,
over zaaken van de hoogfie
dieR
hooglle aangelegenheid, welke, ten diea
tijde, de aandagt
~andage van veele Leden van Regeeringe bezig
hielden, vooral met opzigt tot de aanmatiging van meer dali
da"
hIelden,
dien!li~ gezag, van welke Prins MAURITS, bij veelen, wierde
dienfiig
verrlagr gehouden. 't Is bekend, hoe, ondanks alle pooginvernagt
tegen a!lngewend,
a~ngewend, zijne Doorluchtigheid over zijne
gen, daar tègen
tegènftanders zegepraalde. Alle deeze, en veden
ceg.:nllanders
veelen van dezuldezul·
ken, die 'ttt met hun gehouden
geb ouden hadden, vonden, bij de omwemeling van zaaken, zich genoodzaakt, het Vaderland te
wenteling
verlaQten.
verla~ten. Onder de laatllcn
laatllen bevondt zich TaESEL;
TI(ESEL; die, zedeft,
dert, ingedaagd, doch niet verfcheenen zijnde, met eene bal..
Iingfchap van twee jaaren gel1:rafc,
ge!1:rafc, en, daarenboven,
daarenboven. in eene
boete van tweedujzend
tweeduizend Guldens wierdt
wierde verweezen : zonder
dat,
dar, evenwel, 't geen opmerking verdieut, zjjn
zijn Vonnis van
eeDlge bijzondere
bijlOndere misdaad gewag maakte.

Zie J.

WAGENJlU,
W AGENJUB,

rIlder/.
Hifloris.
rader!. Hiflorie.

TRI!!SLOJIIG.
TRESLOl'iG. (WILLEM VAN SLors
BLOIS VAN) In het Zesde Deel
deezes W'oordenboelrs,
ff7oordenboek:;, op bladzijde 698,
698. beloofden wij em
een
uitvoeriger leevensberigt, wegens deezen verdienlle!ijken
verdienLlelijken Vad~rlaf)d[chen
dArlandrchen Held. Thans ga
gaan
in wij ons van deeze belofte
kwijten. Wij doen zulks met te meer genoegen voor ons
zelven , zints het ons heeft mogen gebeuren, door de edeledeJ..
moedigheid en het vertrouwen van eenen nog leevenden aaJl..
aaJl.,
ztenl:jken amammeling
af!1ammeliilg des doorluchtigen Admiraals, met eelt.
te en oorfpronklijke aantekeningen begiftigd te worden; waar
door wij zijn in [taat
flaat gell:eld,
gefield, eenige nadere veelal onbekende
bijzunderheden, het hoogloflijk GeOagt
Geflagt betreffende, aan
aall hec
he,
bijzonderheden,
licht te brengen, en tevens den volgreeks der naakoomelillgen, tot op den tegenwoordigen tijd, te vermelden. De
aanz'enlijke Zender, welks r.aam is CORNELIS JOHANNES BLOYl
BLOU
aaoz'enlijke
"fAN
YAN TB.1~LONG
TB.1I.~LONG,~ OIJd.
Oud. Burgemeeitel'
Burgelllceitcl" en Thefaurier
Tnetàul"ier der Sçllf
Stad
el!}
ell
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TRESL,ONG.
TRESTJONG. (WILLEM VAN BLOIS VAN)

-en de Landen van Steenhergen ;f thans woonende in 's
Htlge "~
'en
fS Hage
ontvange,
ontl/ange, bij deeun, onze opregte dankbètuiging
dankb~tuiging voor de
b<:roonde edelmoedighdd.
b<:rüonde
edelmoedigheid. Mogten de Leden van nog andere
aloude Vadt'Tlandlcne
Vadt'rlanûlène Genagten;
Geflagten; door dit voorbeeld, ter
tcr even
el/en
gulhartige
gulhartiilC mededeelinge.
mededèelinge. worden uitgelokt.
Wanneer in ons WoordpnhQek
Woordrnbllek eellige
eenige misflag ingefloopen "f
of eenige onnaauwlteurigheid
onnaauwkeurigheid begaan is, rekenen wij ons
'Verpligr.
'Verpligt, en zijl!
zijh zelf overbodig genegen, het onnaauwlteurige
onnaauwkeurige
of lnvalljk
kwalijk ge!l:elde
geftelde te verbeteren. Dus zullen wij 1~ in het
'tegenwoordige
tegenwoordige geval, handelen. Toen het boven gemelde
'ArtIkel,
'Awke!, in het Zesde Deel;
Deel, gefidd wierdt.
wierdt t hadden wij niet
rien toegang lOt
tot de bronnen. welke nu voor ons geopend
tien
zilt). Volgens de kundigheden.
ziil1.
kundigheden, daar uit omleend, zullen
W;l, met weglaating der Zljlingrche takkken, ons allèen
W:l,
all.:~en tat
tOE
h"t
bet rt'gdrecht
n'gdrecht opgaande en onmiddclijk nederdaalende Geflagc
Geflagt
Vt1:1 Gnun
ooun Admiraal bepaalen,
va:!
bepaslen, met tusfchenvJeging
tusCchenvJeging der voor'n:nmfL leevensbijzonderheden van onzen Vaderlandièhen
Vaderlandtèhen Held.
'n~am(L
VOl.ll'af zullen wij laaten
VOlJraf
laa(en gaan een
eell Affchrift in de Franfclle
Franfche
taal. met eene Nederduitfche Overzetting, van een echt Ge.
Ge..
denkftllK,
clenkftn\{, door den boven geno~mdtn
geno~md(!n tlt:er
H~er Bel
BeJÏgtcr,
ig!er, ons ler
hand gefield,
geileld, als zuilende
zuil~nde hetzdve
hêtzdve over het doorluchtig
doorlucbtig Geflao;t
fla~t een nieuw licht verfpreiden •, en kunnt'nde
kunnt'ndel,', daarenboven,
dienen, om hetgeen in het gemelde Artikel
Aftikt:! verkec'rd
verkeerd mogt
gefield zijn, te recht te brengen. Van woord tot woord luidt
het {ehte
echte Stuk, in hee
het Oorlpronklijke,
OoripronkliJke, aldus:

. ,. Nous Arnaud Jean
Jenn Philippe de Raet van der Voort,
Che\?alier de L'ol"dre
L'ordre Militaire de Jefus
Chevalier
JeCus Christ &c.
" Cerrifions
Cenifiolls et Atte!1:ons,
Attefions. a la
Ia Riquiiition
RiquiHtion de Mesfire JaflJap" per de Blois de Trelon van Gilld.;:rdeuren
uS
Gind"rdeuren Chlr, que no
nous
..
JO (apres plufi,urs
plufhurs recherches faites tant
t:lnt d~ns nos archives
archivcs
t,
It memoires
memoîres et notiees
nolÏces genealogiques et Armoliales, que dans
",t les Vklles Chartrès
Chanrès et muniments, repofants
repoCants en divers liell
Helt
,.
t. de ces P2YS)
pnys) avollS
aVOllS trouvé, que la Fdmille de Blois de
" Tre!un,
Trelun, procede par fucce&fions
fucceófions de temps et Reprefenta,t tion
cion de Perfonnes en ligne direéte et mafculine dè L'an" cienne
Famille de ChastiIlon
Chastillon fur marne; et 'lue
tienne et illullre
iIluilre Familie
'lUC
" vers L'an 1350.
J 350. Jean de Chastillon
ChlUitillon !let
Jle. dil
du nom Comte .te
lie
" Blois
iJ
H

,t

SMF.EKEN
SMF.El\EN PRINS

TRESLONG.·CWTLL~M VAN
'TRESLONG.'CWTLL~M
V,\N

BLOrS V~rq)
V~t<I)
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",. B10is
Blnis et Dtmors,
Dunofs, Dt1c
Dt1 c de Gueldre, Sir?
Sin" d' Ave'1r.es
Ave"1l'es d;; 1 :1Il'
all~
..
,. drr<ût's.
drf',(j"s. de Chîrn~y
Chirn~y , de Treloll,
TrelolJ. de
<Je (jo:JJa,
(;o:1:la. Scl,oonhaven
Scl,oonhoven
,. et Tertholen &c, (lequel ne laiffJDt
laiffjnt 3ucun
aueUll IlOlr<
de fa
..
llllir< oe
..
Maq';llerile F!llt!
FIlie de Rêndut,
hllitieme Com" Femme iVlarf,lldir';!
R~'ndl1t, Second huirieme
,. te ec Premier Duc
Guddrl!) aVlnt
avmt [Of]
.'
Due de Guddre)
fo'} maria ge avoic
avoit
,. pro("e~
Sophie rie
(ie PAlem,
Al,chiene
pro!.'re':: de Sopbie
J)Alem. de la nob!e et
ct i\l,chiene
" MU'[.lrt
M3ïi11! d'Arkel
rl'Arkel deu"
deuli: Flfs 113IUreJs
nalurels (ou [dun
fdon L'('piIli..m
L"'pinÏJn de
,. qildques
qi1dques nns,
J'un mariage Clanddl:în
Cland, fijn avec
avee la dite Dame
uns. cl'un
;,
;,"Soptni!)
"SOphlè) fCllvoir
fcavoir lean B. de B1nis ChIc,
Chlr, de L'ordre de St
St.•
•; AntholJle,
,;
Anthollle, Confe,l!ier
Confe,lIier du ComIc
Comle d'i1ollande.
d't-\ollande, et Guy Bl
B: de
,. BI .is
;.
,is C'1lr,>
C'11r,' Seigneur de lhften en
el1 ZelanJe, Ie quel Jem
Jean
;,
fot! Pere entre
;o' B: de Blois recevoit de fon
emre autres Terres 'et
Seigllc'uries cdle
cdl,; de Trelon en Haynaut, la queJle
queUe a donné
dOIlDtS
" Seigol'uries
nOli, de
ot! Trelon a la Pofl:eriré
Pof1:eriré du dit
di! }"an,
J':3n, du
ou fllr
fur OOIll
nOIJl
" Ie nOli.
" de Ij'ois,
tl'ois, qui f.p )ufa
)lJfa Marie
MarÎ<;~ de
dè Hecmn"de,
Heem:t"de, Fille de Ge-GeWasft:naur, de la
,. rad et de
cle l\hrie
M~rii.'! de Polanen de Wasft:naar,
Ja queUa
queUe

n.

,.
" i!
it en gen,~ra
gel1.~ra Pll.fleurs
Pll.lleurs Er'fents,
Enfents, et parmi eeux
ceux Lois de
" B10is de Trelon ehl", Seigneur
&eigneur de Cabau,
C"bau, Confeillier
ConCeillier dil
dL!

" c,'m(e
ü'm!e d'Hollallde
cl'Hollaude qui s';iJlia
s'~'l/ia a une aUlre
aUlfe Marie de HeemHeelL
",. {lede,
flede, Fille de R~ffe et d'Agnes d'Oflende, dont
done iIil eut en·
en" Ire autrcs
autres un Fils nOUlmé
nommé Jean de Blo s de Trelon.
Trelon, Chlr.
BllJli~U de Gouje
Gouc{e et Confeillier
" Sdgneur
Seigneur de Cabau, grand BalIi~u
Edêne de BOllckhorst,
" a la (bye,
Haye, q;Ji prit a Femme Edêue
Bouckhorst, la
" quelle lui donna fasoer
JastJer de Bloïs
Blois de Treslong Ie. du nom,
" GralJd
GraIld BaBy
Bally de la VjHe
ViHe d' H~erlem, et du 13
B ·Hiage
'Hiage de Ken" ncmerland.
nemer land • Marié IIvec
avec C,;therine
C..therine Oem van Wijngaarden,
Wijngaarden.
]ff(j G uilleaume
uiIleaurne de Blois de Trdûn S :igneur
:i~neur d'OIl" dont eft lffJ
"de
"de"hoorn
.. hoürn et
ct Pettegem &e.
&c. Grand Veneur d'Hollande el
el:
"~. Admiral de Zeelande ; Conjoint aa'lCC
vee Adrienne d'Egmont;
Jasper de mots
nIors de Trelon 2e.
2e, da
" du quel mariage
maria ge vim }asper
dB
" nom. né L'an 1576 Sr. d'Oudenhoorn et Pt:ttcgem,
P<:ttegem. a!litB
a!1i6S
" a Lucrece de la Salk,
SalJ€, Fille de Jean Franco:s Chlr.
ChIc. Sei,. gneur de Cr3hbel~dyck
Ennmts: Or
Oe
Crabbel~dyck dom ij I~Îlf!
bitfl p!uÎleurs
p!uficurs Enrants:
" il eil
eO: bon de remalquer itfy,
içy, avant de les pourfuivre, .que
~lle
,. le
Ie fi(!ur
üt!ur du Cheme parOlc
parOIc n'avoir pas [eeu
feet! c.!tte
c.:!t[e alliaoce"
alliance"
" puis q u'i! Ie
Je nomme mort, fans
fal~S avoir eté Marie, .lans
dans fOlt
fOJl
.. Livre imitulé
Hiftoirc de la Maifon
l\1aifon de Chaitillon
Chall:illoll fur MarMar.
.'
irnitulé Binaire
'U ne;
PO!ltUS HeuterOJ
l'
De; Imprimé 11.a J!aris
J:raris L'an
Van 16u
16lH ce que Pomus
He'utertJf
" femrem-

!Z7~
'7~
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" fèmlJ!e
Per@
f<!m1Jle fuivy;
fllivy; or 1I
II eet
etl Con!1:znt
Confi:tnt par Ie reverend Pf'flif
..
" Chrifiophore
ChrHtophore Bulkens
BuJkens Prellt
Prelat de St. Sauveurs en Anvers
SJ
$. dans fOI] Livre imirulé
imimlé Genealogies des Seigneurs Nohles
Noh!es &c.
,.
T0me· 4:ne repofant
reporant dans nos Archives.
Archives, comme par
" Tome·
pllr plu" (jeurs
fleurs autres
autrcs bOllS
bOlls Auteurs. cont
done les ouvrages font en
" grande VeneT2tion
Vener~tion et ellime,
ellime. auffy
a'Jlfy bien 'luc
que par des beaux
" Documents Dome:liques
Domeaiques qui DOUS
nous ont eté exhibés, flG bien
bieD
;, que vray eft
eO: q1le Ie
Je S'umommé )asper
Jasper de Blois
Bloïs 2C.
2e. du
,. nom, 'lui
Trep~ffa L'an 1620. par un
qu! nacquit L'an 1576 Trepdfa
" accident de Glace Fondu fous luy, !aiffant
laiffant de fa di te Fem.
TreJon 1 Philip
" me Lucrece de la fale Jean de Bloïs de TreJoll,
"J. Robert de Treloll,
Trelon, Eleonore et Elifat>ethde
Eliraoeth 'de Trelon; Ie
" quel Jean eut à Femme lVIagdalene
Magdalene FJlle de Jean Donker,
Donker.
"Grandveneur de I'Empereur Rudolphe ftcond d'Augufte
d'Augu11:e
,. Memoire; la quelle entres autres heritiers Iuy
Juy donna Jasper
"S' de Blois
mois de Treloll
Trelon 3e. du nom, !e
Ie quel
gue! d'Elifabeth de
,.
Jean B3bti11:e
Blbtifte de B10is
Bloïs de Trelon,
" Ginderdeuren Procrea Tean
" qui joignit Ie nom de Ginderdeuren , a ceJuy
celuy de fa Familie
Familie.t
" a cau[d
caufd du lJrerogative
Prerogative que 10n
tbn onele
oIJele Adrien de Ginder,. deuren lui fist par Teilament
Te11:ament (a nous pareiltement
pareillement Exhibé)
Exhibé j
" muyeuna!;t
qu'j\ porta Ie
moyenna!:t et a conditioll qll'il
Je nam
nom de Ginder.
",. deuren en fa lVIt'moire; iI contraéta
comraéta lVhriage avec Jacque" line
Une Memon,
Menton , dont
dam eit
ef! iffue
ifrue Ie fleur
Geur rtquifant; ld
lt! quel
Ol comme
de[cendu en ligue
camme defcendu
ligne direétc et mafculine legitime du
Jean B. de Blois Chir.
" fu nommé }ean
Chlr. Seigneur de Trelon, avec
avcc
"" toUS
wus fes devanciers,
devallciers, a porté [cs
[es Armes de Gueule a deux
Argent qui cft
ef!: ö'
Arckei au Franc quar"'t fafces rebretefce~s
rebreterce~s d'
d'Argent
ö'Arckel
, tier du premier a [rois
trois pats de vair au chef d'or (qlli
(quî
.,
e11: de Cha!tiJJon)
Chafiitlon) ainfy que Ie
•• ell:
Je fusdit Jean B. de Bloïs.
,.
iJ' les
Jes a pris
pds de fa Mere. et les a brifé de Cha(Hllon
Chaltillon fan
fou
" Pere au quartier dl:x;re.
d~x:re. I'ecu
deUK timbre
I' ecu fur morte de deux
" d'Argeot,
d'Argent, Courannés
Couronnés d'or, Ie premier timbre fommé d'un
d'.ull
ft
naIflànt de Gueule
Ch211:îl!on) ies
t. Dragon muJTant
Gueu!e (Clmier de Ch2ilillon)
les
" Lambrequins d'or, de Gueule et d'Aznr; Ie fccond
fecond timbre
d'Argent, accollé cl'une
" fommé d'un .Cigne Volant cl'Argeot,
d'une Couronne
CouronUl~
"d'or,
.. d'or. (Cimier d'Arckel) les Lambrequins d'Argent
d'Mgent et de
Gueule, lceluy
" GueuJe,
Iceluy ecu fupporté de deux Lions d'or, aillfy
lIinfy
"qu'elles
,,'lu'eiles font çy deffus
delfus peintes et bJafoneés;
blafoneés; et Certifiol!s
CertifioQs
"tt ea
ea
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~, en Outr~
"
outr~ que la ditte
dHre Faulillie
Palóillie de Blois de trelon eft iio-!'io..
po ut telle dans ces Pays,
pays, comme ilîl paroi~
" bie
bIe et reconnue pout
" par les
ks ordres lVI:litaires et Chevallt:ries
Che17al!cries ou ijs Ollt eté re"u cues, comme celle de l'ordre
J'ordre Tewor:icque,
Tcwor:icque, dont p1uûeurs
p1nfieur!
;, oot
;,
ODt merîtés
merilés d'etre Ch'!valiers,
Ch~\'atiers. et Commandeurs d'Utrecht1
d'Urrecht;
Reile et de Maa,Jalld.
Maa~lalld, de l:!
1:1 q,ldle
qlld!e dignilé
rlignilé ijs fe font
fmu
" de ReJie
" acqnÎtes
GJOiff' en de Reputntion;
acquites avec hC91lCOUp
hC3UCOUp de Gloirf'
Reputation; àuffy
auITy
;, voit on les FllIes
FamlHe Tecues
Fllles de Celte
cette Familie
recues au rang de
"Chanoineîlès
Relif;ieuü,s des CnapÎ!res
Cna pitres et Couvents
"Chanoineflès ou Religieufts
" cl'Allcienne
Stiften,
d' Ancienne Noblesfe,
Nobles[\:!, CommUllement
Communement dit Ad('lycke
Ad"lycke Stiften.
" ce qui ca
cÎt une marque evidente
evi(l0nte de leur Nob,efj~; outre
,. qu'ils fe fout
Cant acquis beaucoup
bt'aucoup de 1u!l:re.
iuftre a raifon
rai[on de Iaf
li
" grandeur de leurs
Ollt cOlltr~c1;~s
leors alliances Conjugiales
Con]ugiales qu'ib ont
contt~él:~s
" avec les premieres Familles des Paysbas, comme Egmont,
" Croy, Ligne,
Ligue, Barbanl0n,
Rarbanlvn, Mommorency.
Monrmorency, Meroûe,
Merode, Lanlloy"
Lannoy.;
\. Humieres, Rubempré,
pluueures
I'
Rubempïé, Borfden,
Bor[den, Asf1.!ndelfc
As[~ndelfc et plufieures
" d'autres.
" Certifions
Attetlol1s encore que ie Sleur
Sieur Requirant
RE'cjuirant
Cèrtifions et Atte(1ons
" avec tous fes
[eg [us
fus fucceITeurs
Cucceff~llrs ont toujours Vecus, tant ed
en
" Hollande q!l'ailleurs
qu'ailleurs fort fpkmliJemcnt
I1JkndlJemcm et en Periànnes
Per[onnes dei
" Qualicé
profes..
Qualité et C0ndition
Cvndition fans avoir jamais fah
fait allCllne
aucnne profcs~
i,
" fion
Gon VWe
Ville ou Mecullicqur;
Mecanicqur.: et derogeante a la Nobleffe
NOblefte
" Et comme il eft
dOllller temoignaeU jutte
julle et lai[ollilable
tai[onnable de donner
temolgna"
;, ge de Ja
la Veriré,
Verité, flOUS
nous uvons
a.ons donné ce pre!ènt
prerent a la
lil requifi.
requiûM.:!sfire &c., rous nos [eing
" ti on de l\1.:;sfire
feing Ct
et [cel
fcel de nos Armes.
"Utrecht ce douzieme du mois
moïs d'AvnI
d'"\vnJ rAn
fAn de Graée
GracC!
" Mille fix
ux cents
c{'ntS quatre villt
viBt et qUillZ2.
quinz~. (En is ondenyitellt)
ondenylteut)
tI drlzolri
Win der
der Voort."
.'
drnoltl Jean Philip de Raet "'In
VOOT t. "

Ter zyJen
zy.len flont
aont het Wapen vàn den Heefe
Heete
De Raet
RaeE van der Voort; op het Peraa
Ptria~
..
ment in rood Lak.

!>e
De zin dcezcs
dt!ezcs Gétuigfchrifts kooIUt
kOOlIlt hier
hiet op neder,
neder4
;,
j , Wij

ARNOUD JAN PHlL1PS
PHILIPS DE
DI": RAET
RART VAN DER VOORT,

der van de Krijgsode van

XXVIII.

DEEL.
DEE.!..

JEZUS CHRISTUS,

Zzzuz~

Rid-

enz.
ft

V~fl!
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en getuigen, op verzoek van den He~re:
Hecre:
JIISPEH
JASPf'.ll V.\N
VAN BLOIS V~N 1REóLONG (C'<)
... ) V.~N
V,~N Gl;"lPERDElJREN"
GI:'iPERDElJREN.,
RiJder. dat wij (lJal!
Cnaa veelvuldi;;e
l'llafpoori!1g(>!1 , zo in onze
veelvuldi 6 e raafpoori!1gf'l1
HefC:widen,
Archiven. Memorien en GdJagtGeHagt- en Wapenkundige HcCciwiden,
als in de oude Handvesten en Geder.kllukkcll,
Geder;k!lukkcn, op ve;fcheiden
ve;fcnchle!l
plaatzen
h0bben, dat het
p!<latzen hier te Lande berustende) gevonden h~bben,
Geilagt van BLO!S
DLOIS VJlN
TRELON. in vervolg van
vall lijd
tijd ('n door
QeDagt
VMI TRIlLON,
perroonsverte~enw()ord'ging, in regelr,ehte
regelr~ehle elJ
en U1a111'eJijke
m3nreJijl;e lil)erfootlsvertc;;cnwoord!ging,
nic, afkomfijg
vaD het aloud en doorluchtig
doorltlclliig GdLbt
Gella!;t van
nie,
afkomfiJg is van
CIIASTILLON sua
J ~N
CllASTILLON
SUR l\ihRNE;
MARNE; en dat omtrent h~t Jaar 1330, ]"'N
CHASTJLLON, de Tweede van
vaD dien naam, Graaf
Gra~f van Rlo/'s
VAN CIJASTILLON,
Rlois
Duno;s, Hertog van Ge/der,
Hecr van A"'etmes.
Lt1'1ldreen Dunois,
Getder, Heer
A·"fJtitles. Land,"echies, eh/may,
Trelon, Gouda,
Sc,'!"o"huYtn, Te'
Tc' tholen ~
ehima] , Trell/n,
Gourla, SclJ"o-l;htJVNJ,
edewelke, geene
k~nd;::r,m llaalaatellJ"
naala;w.:lld,o bij zijne Vrouwe
enz. (dewelke,
geelle ki,nd~r~n
MARGARETA, dogter van RBINOUT den
Tweeden, achtften'
achtfien'
eerllen Hertog van GeMe,")
Ge!r!e,·) vóór zijt)'
jk
Graave en eerften
zijl}' !luwe
hllwe ,j~
hadt geteeld, bij SOPHIA VAN DALE"'I,
en oude
h;Jdt
DALE",I, uit het aJel!jk
aJel1Jk eu
natuurlijke Zoollcn
Huis van ARKEL, twee namurl1)ke
Zooncn (of, volgens her
het
heimelijk huwelijk met degevoelen van zommigen, in een hdmfliik
SOPHIA) te weeten,
gezegde V.-ouwe
Vwuwe S0PHIA)
weeren , JAN B, VAN BLOIS, RidRid~
der, van
yraave van
vlln de Orde van S. ANTONY, Raad van den Graave
V<IN »LOlS,
RLOlS, Ridder, Heer van
YIlII Hrdfen
HiJ/fen
Holland, eu
en GUY R. V.lN
in

e')
(Ol<) Aldus 'Wordt, Ui
lij U'tilen"
wiilen" deeze naam gl'fpefd;
gf{peld; Z017Jzo",.
li/ds ook TRELl.Ol\:G,
TRELLOl\'G, cf w::!
w:! TERLON;
TERLO:-l; d;ch'
UC lI''1a1
lI"'/aI I!
e
t~!ds
dvch Lle
;s TREH.ONG.
tlft lIJf,l
11101 ook
r,u eetl>
Jpdding is
TRI>H.ONG. ZO flhi
flht/lft
olJk 'fltl
eet" BLOIS.
dan wederom BLOYS. "Guy, Grave vrm
Vfm B'ols
B'ots of
en dt:m
f/raflkryt, Hee,
lIee, eva"
,1,"h?fJ' h:>I'en
/1,».(:;; •
Blrys in V"cmkr'Jt,
e van (Jouda, 5~'lt11J1
TertkoJen &'t:.,
Graaffclwp "tm
Win B/Oyf
B!oyr in tien
den
Tenko/en
&"., zijn Graaffchr;p
J'tJre Ij9!
Ij9r aan (/I!n
den Hertof!,e
V(t!! Or/emu
O,.teans ')ie.
Vel kog:
:lare
Hertolje vtm
ka,st hd,lid)~
hende, b,
Mi dm
d'!1I naill'1
1'30,/11'1 '!Jan
/,p
bende,
bi tI[,!
t1[;t hif
Y<ZI1 dit GrürfJèh:1p
GTtl,nflèh:1p over
uver {,p
zilne l-Iee'llzlkhcdell
ziJne
lIeerlllklJcden in
ill NoordNoord-Holland
Hotland ,J arl1/
{Wij de Z'N"
Za",.
gelegen; we/.te
wel!.'e Reerli:k7e:inJ,
Hurli:khe,tfu, (!iS
(41S d():!,
do:!, te
te! fJ>,,~n
fJ f li_'!2 lJt';",!Igeur·
n,(!/ dl!
/'inam vlm
'flan 7,ahN,
7,rniP;, {-l'
r-{ ,\:
S IIiJ·
,lIJmen, bekent Wat
wal ,)11,
en, 'IlJet
de n(!t1m
de, en die 'Vl~,j
WJI1 die
dlC tijd af, :';'00
nis 1tii:f
liv,'f op (1<:1'
den1 /;"1hl,],
de.
:;'00 als
digell dag,
dog, met dm
den 1/amn
tUlflln 'Van
"af~ de
cie L.md':l1 vau
\'au JlLQY,1I'
!ILO);', i/"
genoeml
genoemt U'()rdeIZ."
worden."
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ih
liinen 'Vader,
Vader, on.
in Zeeland; wdke JA,N
JII,N ij
B VAN BLOIS,
nLOIS, van lilnen
onder andere t1nden en
ton Heerlijkheden
Ht't;rIiJkhcden ontving die van TrelofZ
TrelolZ
Jn Henegouwcn,
Henegouweli, naar welke de naakoomeling:chap van den
gemelden JAN, genaamd
gen:\amd VAN 13LOIS,
filOIS, den naam
r.aam TRELON
Tnll.LON ontleenJ heeft; weltce
welke trouwde l\I~RIA
l\1~RIA VAN Î1EEMSTEJll!..
HEEMSTElJE. dogter
van
Van GLRARD,
GI',RARD, en van 1\11\1<1.'\
MAIIB VAN POl.ANEN
rOLANEN VAN WÁSSENilER;
WÁSSENlIElt;
bIj welke hij veele kinderen
kir:deren verwekte, en onder andere LaDE
tODE.
..
WYK VM,
ELOIS VAN TRllLON,
TRl!I.ON, Ridder, Heer van Cabau,
V.~N EWIS
Cahau,
Ilo 'Iand , die insgelijks ten huwe.
Raad van den Graave van Ho'/and,
lijk nam eene MARIA VAN HEEMSH:D~,
HEf~MS'l ED!;, dogter van RARS,
RAES, eil
ei:i
van AGNRS
OOSTENDE, blj
AGNP.S VAN oosn:NDE,
b1j welke hij, onder andere;
eenen
gen3amd JAN v.\N
ÉLois
VAl't TRRtoN,
TRELON,
ceni!O Zoon hadt,
hade, genaamd
VAN 13
Lot5 VAN
Ridder, HCl'r
Heef van Cabau,
Caball , Hoofdîchout
Hoofdfchout van Gouda en Raads.;
Raad~.;
heer in 's Hage; welke eer
ter Vrouwe llam ST2I'llt.NA
ST~l'llt,NA VAN Bouci~
Bouci.
iWRST, welke hem b~arde
baarde ]ASPER
J.\SPER VAN nLOIS
BLOIS VAN TREtoN,
TRELON,
den Eerfl:en
Eerften van dien naam,
naam, Hoofd(chout
HoofdCi.:hoU[ der Stad lJ,lartem
JJ.rarlen:,'i
en Baljuw van KennNl1<?,-/and.
Ken I'i N1U!I·l.'I;1d , gehuwd aan CATHARrN/\
CATHARIN<I. OEMI
UEM'
VA!'!
VA!:'I WYNGAI\RDEN,
WYNGi\l>RDEN, waar uit

gdprooten
gi.:fprooten is

vnLLEN
Vi\l'l !l'LO!S'
!l'LOIS'
VlILLEN V.'\!'4

v::n Ou
Heer Vl!U
OU ie;: hoorn en
eu P.:tt!'gem,
Pettl'gem. enz.
enz.'
Opperja~germ",ester
Opperja~germeester Vln
nu Holl~n\1
Ho\l~",1 en Admiranl van Zéeland
Zèelatid;i
Vt.N EGM0l\'T;
gehuwd aan ADRTANA vr,N
EGM0!'\1'; uit
uit welk huwelijk ge-booren is JAS
JASPER
PER VAN Br.OIS
n:.OIS VAN ,TRELON,
TRELON, de Tweedé van
-dien llaam,
naam, in den J1äre
J13re 1576, Heer van Oude:2hoorn
'dien
Oudenhoo"n en
elt
Pettt'15cm,
Pettrgem, gehuwd a3n LUCRST1A
UJCRSTIA DE LA
tA SALF:;
SALE i dot;ter
do;;ter van
val'lf
JAN FRANÇOlS,
FRAr,~Ols, Ridder,
Ridder. Hecl
Heel e van Krabbendijk
Krabbendi}k,, hij
bij welft&'
wclltlf
hIj verfcll::!lden
hij
verfChelden kinderen heeft
hel'ti: naagelaaten. .Eer
Eer wij vOor;:voon:gaan
am~mmeliflgen, is het dfenlUg,
dfenfiig, hi~r aan
g:!!lu tot de verdere affhmmeEngcn,
ilar!
te merken, dn
d2t de Heer DU CHENE
eHENE van
vnn dceze
det'1.e verbintcnisfe
verbintenisfa
ónkundig
ónkundii!, fèhilnt
lchijnt eew'~est
(;ewl~est te zijn, dewijl hij zegt
zege d,,~
.b~ hij
bij
óngehuwJ overjeeden
ov~rleeden is, in tiJll
lil/lOl te vlJn
ongehuwd
Zi)!l werk, getiteld;
getiteld: lltlioltt!
van
het
net Huis van Chastil:ofl
Chastii:ofl JUl'
Jur i!larve,
jJJan,e, ged; u!:t
u!;e ce
te Parijs, ln
in
den Ja:ne
Janre 1621;
162 I; 't
'e geen door l'ONTUS
PONTUS HEUTERUS [thijDt
fchiJm ge.
bekend, uit
volgd te zijn. Maar hee
het is bekend.
uit hct
hee Boek van den
deu
BUllWN!, Pri~ster
jr.
CllRISTOFFl':L BUlKEN!,
Pri~s(er varA
van .,\1.
Eerwaardigen Vader CII!'I./STOFFl':L
Sauveur te dtdwerpen,
Sauveuf'
dr:twerpen, gedterd, Gejlagtregtlttf
Gcj/agtregtiltJ Ss d:Jr
d~r Hee.
fieltren;; Edelen.
ren
Edelen, enl:
enz D.;el
DoOeJ IV, in onze Archiven berustende.
Scnrijvers,, welk"r
welker Werken
gelijk ook uit veere andere goede Senrijvers
in groote agting en
eD aanzien ziJn,
ziJIl, als mede uit voomdfdiJlté
voomd}~;iiJlté
VAN

TR[!.ON,
TnrLoN,

ZZ'lzt'/.z:\
Zzzzz zz z

F,,"mf·
F~mf·
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276

TRES
LONG. (WILLEM
(WILtEM
TRESLONG.

VAN

Vt.N)
BLOIS Vl>H)

----- -------"---------------------"------------- --------

Familieberigten , welke aan ons vertoond zijn; zo dat het
FanlilielJcrigten,
BLOLS, de Tweede
~SPE,R VAN IlL015,
waarheid is, dat de gemelde J ~SPER
wiertlt in dçn
van dien naam, weJl,e
welke gebooren wierdt
d~ll Jaare 1576
1576,~
overleeden is in èen Jaare 1620, door te verongelukkeu
verOt'gelukkeu in
het ijs; naa~J::tende,
uaa~J::tende, bij gemelde zijne Vrouw LtJCRETH Dit
Lt.
LA SALE, JAN

VAN BLO;S VAN TRELON,

TRELON, ELEONORA
TRELüN,

en

ELJZABETII VAN
ELIZAllETH

PHILIP

RUBeRT
ROBeRT

THELON;

welke

VAJ:i
JAN

ter Vrouwe hadt MAGllALENA,
MAGDALENA, dog'cr
dogier van JAN DONKER.
Op.
DONKER, OpperjaagiTrmeester van Keizer RUDOLFUS DE'N
'perjaag~rmeesler
DFN lf,
Ir, doorinchtiser
dooriuchtiser
:Indtre erfgenuamen
erfgellaamen,, hem
dewelke. behalveu
behalven andere
gedagtenisfe; dewelke,
JASPER VAN IlLOlS VAN TRF,LuN,
TRF.LUN, den Dorden van
van dien
baarde JASPER
naam; die, bij ELlZABETH.
ELIZABETH VAN GINDERDEUltEN.
Daam;
GINDERDEUREN , verwekte JAN
BAPTlSTA VAN BLOIS
Jl,LOIS VAN TRELON, welke,
welke. bij zijnen Gel1agt.
:BAPTlSTA
G!;:tlagtnaam, dien van GIN::.ERDEUi'EN
G1N8.ERDEU,1EN voegde, ter
ler o0rzaake
oJrzaake der
Voorregten , welke zijn Oom A
DiU,\,U-: VAN GIi\Dr::WEUREN
GI"DC~WWREN
AOlUAAN
hem berprak
Uitcn1en Wille (insgeli)ks
ons vt'rtoond)
befprak bij Uitw1en
(insgelIJks aan oos
mids en op voorwaarde dat hij den naam van GINDERDEUREN
GINDERDEUREN ,,
ge,laglcnisf~, zoude "oeren; hij trade
huwdijk
ter zijner gec1agicnisf.:,
tradt in 't hl1wdijk
met JAKoaA
JAKO~A MENTON ,• uit welke
w::lke de Heer Rtquirant
Rlquirant gefpl'oogefproo-

olillliddeliike en wettige
w~ujge mannelijke
ten
teil is; dewelke als in onl11idddiike
affiammende van den bave;}
genocxr.den JAN R.
VAN
Linie af{1;ammende
boven genoemden
~_ v"N
:BLOIS, Ridder, Heere van TreJoil, nevens alle zijne Voorzaat
en ~ ht'bbcil
h~bbcn hunne
eer!1e
zaateu.
hUllne Wapens gevoerd.
gevoerd, het eer
ne Quartier
met ZiJvel\~
ZiJvefl~ Balken
B21ken op een Rood
R.ood Veld, aan
ziJdeu met
nan twee zijden
opgc.1ag':,l, zLnde
zi,nde dllt
dat vun
Vlln VAN llRKEL;
"RREL; In het eerne
eer!1e
Zilver oP6c.1agJ.J,
Quartier met drie ZIl,'ere
Zll\'ere Bcllen
Bellen op een blaauw Velt!,
Veld, daar
CHA~T'LLON,> zoo nIs
nis de bovenboven Goud, zijnde dat van CHA"T'LLON
genoeClde JAN fi. VAN llLOIS, dat nll
v;:n zijne Mueder verkred:lt vaLl
gen. en het met dat
val< CHASTILLON, zijn Vader, in 't Regheeft; he,
het Wapellfchilt
Wapenîchllt verheven met
ter QU3rtier
Quartier gebroken heef!;;
,we.!
,we~ Helmen van
Vlln Zilver, met Goul g,ekroond.
g,ekroond, boven de
eerae IIelm,
Helm, ren,
eeil, ZljU
zljn bek openeade
openeJld~ draak, met het Helmeerlte
ftuk van CH.\STILLON; de He!mdeldiols
He!mdekCds van Goud, open en
'hoogb/aauw.
'hoogblaauw. boven de tweede Helm een vliegende Zwaan
van Zilver, lllet
nIet een Goude Kroon om deu
den ha/s,
hals, met het
He/mlluk
Helmfluk van VAN ARKEL, de Helmdekfels van Goud, open
hoog\}l~auw; dezelve Wapens ondel'fl:eund
onderfteund door twee Gouen hoogbl~anw;
den Leeuwen, zo als die hier boven behoorlijk
behoorlijl. ie[childerd
~e[childerd en
uitgelegt zijn.
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------------~--~--~----------~------------------" En getuigen wij daarenboven, dat het genoemde Ge!1agt
Geflagt
IVAN BLOIS VAN TRELON van adel is en hier te Lande daar
.AN
blij:'baat' is uit de Krijgs- en Rid.
Ridvoor erkend wordt; gelijk blijkbaat'
derorden, in welke zij zijn aangtnomeo,
aallgetJomen, als in de Duitfche
Duitrche
Lidmaatfchap :lan
:llln veelen is opgedraaOrder. van welke het Lidmaatrch~p
gen, en van de Kommandeurs van Utrecht, van Rheenen
en van Maasland,
Moos/antl, welke waarèiflheid
waarèl)heid zij met grooten roem
en lof bekleed hebben. Ook heeft men de Dogrers deezes
Ge!bgts zien aangenomen worden in den rang van Kanunni.
Kal1unni~
Geil:lgts
kesf<!ll of Geestelijke Dogters
Dogrers van
v:!n Oudadelijke Kapittels of
kesfen
Kloosters, gemeenlijk Adelijke
Adc/i;ke Stiften geraamd,
ger.aamd, 't geen ten
haaren adeldom ver!lrekt.
verfirekt. Beklaarblijkelijken bewijze van hasren
aan ziens hebben verworven, uit hoofde
halven dat zij veel aanziens
grootkeerlijkneid hunner huwelijksverbintenisfen
huwelijks verbintenis fen • welke
der grootkeer:lijkneid
zij met de voornaam!le Geflagten in de Nederlanden hebben
RGMONT, CROY.
CROY, I;IGNE,
I,IGNE, BARBAN.
B.'\RBANaangegaan, als met die van EGMONT,
SON,
MONT:I10RENCY, MERODE
BON. MONT!\10RENCY,
MERODE,• LANNOY, HUMIl!RES,
HUMI.IRES,

RUilEMRunEM~

l'Ré, BORSSl!.Ll!N,
BORSSELRN, ASSIl.NDELFT
ASSRNDëLFT en veele anderen.
afJderen.
Hé,
" Verklaaren en getuigen wij, dllareJ;bovell.
daarel;boven, dat
<lat de Heer
Voorzll:uen, altoos,
Requirant en alle zijne Voorzaaten.
alwos, ::0 in Ho!/mu)
/Io!kmd
als elders, zeer luisterrijk geleefd hebben en als perfoonen
van rang en vermogen, zonder immer eenig veragtelijk
veragtcJijk beroep
of handwerk gedreeven
gedrceven te hebben,
hebben» 't
'e welk vcrned.::rende
vcrned.;rende was
voor den AdeHland.
Adellland.
waarheId ge" En gelijk het redelijk en billijk is, aan de waarheid
tuigenis te geeven,
geeven. hebben wij de
èe tegenwoordige Verklaaring
tlligenis
gedaan. op verzoek van den Heen:
Heere enz. met ons gewooD
gewoon
gedaan,
Zegel en Handtekening bekragdgd.
" Utrecht den twaalfden van de maand April van 't jaar
jaaf
geonzes Heeren duizend zeshonderd vijfennegentig. (Was ge·
EIl:ekend)) Aft.NOLD
ARNOLD JAN PHILIP DE RAKT
RAET VAN DER VOORT."
leekend

fiondt het W*pen
W~pen van den Heere
Ter zijden !londt
DE.
RART VAN DER VOORT, op Pergament
DE RAET
in rood L:r
k.
uk.

ZZZZ-IZZ
ZZZZ,IZZ
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Thans gaan wij over tQt
tot o!'zen
O!1zen Grootel1 Admiraal; mla
n~a 31:11VooreIlS , 't
vooreIls
'c geen in ons Ze~de Deel, aangam:de
aangaar,de !1eszeJfs
!-1eszelfs
Voorouders,, niet of gebrekki;; gemeiJ
Vooruuders
gemeld is. te hCJben aangetekend. Wij manken eenen aa"DII:lDg
.. IJvan~: van zijnen OllJ-OverOu.1- OverGroÜ;'Jn,.ler;
Gro0~'Jg,Jer; de~7;~
dee~~ was J,\N
JAN V.\N
VAN BI.OlS.
BL015. welke, V!l:1
va;l zijnen
Vader, ondtr
onder andere
l!!1dere Goederen en
cn fb;:rlîjkheclen,
H~er1ijkheden, die van
Tres/ong,
~rejlo/1g, in Hcne1l,ouwen,
Hcnel!,ouwen, hadt verkreegen. Hij nam ter
Vrouwe MARIA VAN HEEMITEUE.
HEEMITEUI':, dogter vall
V2Il Gerard 'V:m
'I'.'J"
Heemfletle
van Po!n71m
lf7as(enaar. Be·
Be,
Heemflcrle en van Maria Vtm
Po!amm van fJ7as{el1aflr.
bal
halven
ven verfcheiden andere kinderen, verwekte
vrrwekte hij bij haar,
LOJJIS of LODEWYK VAN BLQIS
nLQIS VAN TRI.:SLONP,
LOllls
TRr.:SLONO, Ridder,
Heer "on
Van CaófJu,
CaóiJu, Raadsheer in den Have
Hove van Hot/ani.
Hot/and.
Bij tra.dc
rradt in 't huwelijk met eene Jonkvrouwe van den zelf~
~en naam als zijne
zijtJe Moeder, r,iAil.IA
I\BRIA VAN HEEMSTEDE, dog.
dog_
~er
Jef van Raas "an
V4n Heewflede
Hee11lftede en van Agnes 'Van
WJr) Of/jlende,
09flende,
en wierde bij haaf
.
haar Vader, van
JAN \AN BLOIS VAN
VA~ TRIlSLONG
TRRSLONG.• RidJer.
Ri,Her, H~e1'e
Hare "an
van CaJJau,
.IJau. Ran:!
Raad in 's Graavenha!!e,
Graavenhaflc, en
cn Hoofdb:lljuw
Hoofdbaljuw van Gou!
Gou~
da.
BOEImORST , en
Ja. Zijne EchtgenoOte
Echtgenoote was STEVINA v,:'N
V,;N IlOEI{HORST,
Cn hij
bij 1 ~ar Vader,
Vader. van
J/,SPER VAN BLOIS
J/.SPER
fiLOIS VAN TRESLONG , Hoofdfchout van Ham'_
H{1tlr~
/{ennemef'!tmtl. Hij hegaf zich in 't
'e huhl!lem en Baljuw van Kenmmerla1Jtl.
welijk met CATHARJNA OEM VAN WYNGAARDEN.
WVNGAARDEN. :Behalven an~
~t!re
hoofdper~
~ere Kinderen.
Kinderen, wierdt uit deezen echt
rcht gebooren de hoofdperfonaaJje
fonaadje van
Van ons tegen',voordig
tegen'.voordig Artikel,
WILLEM
Oudennoorn
WILLEN! VAN
V.~N BtOrS
BLOIS VAN T,U;SLONG,
TRr.:SLONG, Heer
JIeer van Ouden
hoorn
PettriJe1/? Adr;;iraal
vou Zeeltmd,
en Peltf'gem.
Adll;iratll VtW
Zee/ond, Ovufle
Overfte van Oollenen Ktlpftci12
Kapitein YfJll
van twee
twec CJ;;Jp,Jg;dcn
CJi;lp,Jgni.:n Voetlmegten,
en verdiJ uz
Voet/meKten, ea
volgens Lie
Lieutm,;nt
11 t" ,;::;11 t
lIJutve,ter
HOlJtve,ter ['tI
e1/ Ct'oot Yall.'enier
Vall.'enier "asJ
"aSJ
Holland eiZ
e,; Westfrielltlwl,
Ja~re 1597.
Ho/land
Westfriesltm1, overleeden in den Jaare
dageraat der NederlanJfche
NederlanJfChe Vrijoeid
Vrijheid was het tijdftip
tijdlH~
De dager:lat
blodc.. d,;!'l ],j, efdJd.
efriJd. lil
In verfcheide
ver[cheide Lèdèn
L<'!dcn van zjjn
zijn
van zijnen bloeienden
Geflagt ha3c
voorh~eld van kloeKe pooging,m, ter
t\!r 2f·
2fhJ.dt hij bet voorb~eld
fChuddinge
},\N VM'i
v.~~
ièhuddinge van het Spaoflfche
Spannf::he juk. Zijn Broeder JAN
BLOIS VAN Ti\ZELOJ\G,
TRE;LOc'\G, hacit
hadt het vermaarde Verbond, en het
Smeekfchrift
Edelea ontworpen en benev~ns
benev!;!ns hem onder-:
onder,,:
Smeekfchrifi: der Edelen
~eekent; voor welke V;-ijheidsliefde
Vrijheidsliefde gemelde zijn Broeder, in
den
~en Jaare 1568,
1566, onder mc\!r
meer andere 's Lands Edelen, te BriJs.
Brus.
fl/~
/t:l~
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fel,
fel onthoofd is geworden. Dien zelfdcll

Fe~,t
2demende, wie'dt
wierde
t
p~(!bt ademende,
afgeîchrikt, maar b.:g;,.f
onze Held niet afgeièhrikt,
beg..f zL:
zid: te Velde. en zog!
zo;~t :te
de
on del de banieren van (;raà.goede
,goede zaak te helpen [chnlagen,
ièhraagen, ondel
,3raàLODEWYK VAN l'hSSAU
\VIL!,EM OEN
ve LoDEWYK
N -.SSAO,J broeder van Prinfe WILLEM
DEN r.
I.
In het i1raks
f1raks genoemd\!
genoemut! jaar verzeIde
verzelde hiJ deel(!n
deel::n op den
der. lOgt
lOge
na G1'oningen, en van daar, in delJ
de!. afragt,
afwgt, na :fe/fit'
.'fe/lw Ing,
Ing. 1'1,
»,
.een
~en Dorp aan de rivier de Eems gelegen.
Bt;kelJa
B<:kcIJd u.
l~ I-ie
pe
VeldOag, welke, bij dit
die Dorp, voo-rviel
v()(Jrviel,J op den vt!ewer,dea
vt!ertler,dea
JUlij. tuslèhcl1
tuslehcn den Hertog VAN !i!.V,\
ilLV,\ en Graaf LODEWYK,
als mede de zw;;are
ZWélare ned~rl:lag.
ned~rlaag, dm
den laa(,tg'
Jaacstg' noem":11
noem~' en pi-aar
pI'aar
beJl wam TRicS:
UNG
toegebragt. Onder het dapp0r
dapp'~r ll:rijden.
ihijden, bd
TRicS) UNG
eene zWaare
zwaare wonde, duch hadt
vijands nalihacit het gduk van 'ó
'~vijands
hallden te
re ontkoomen, en, over den Stroom.
SI room , na Em~',I:lI
Erd',j:n [!cfiCvoerd te worden.
wor de!!. HIer
Hier decdt
decde hij zich geneezeo,
g<!l1cezeo, en ..... ende
~nde
vervolgens, ecnigen tiJd, den Gl'll<lVe
O{Jslfn~sland, als
Gl'aave v:m OrJSlfrksland,
alll

Eddrnal1.
Edi!lmJIl.

Inwsfchl'"
IlJ!Uslèh,en geheurde
gebeurde bet, dat Prins WILLflM,
WILLEM, in de hOOi:
hOOi:~cl
van gelukkiger te Water
W~ter dan te
re Lande te zel1cn
zellcn fJa2!!'!u,
fJa2S:~rJ, bt;b:.:fieHiog
fielling ter Zee uitgaf, aan gevlugte
gtvlugte Edelen en Ko~p;i,~,"'::1
Ko,)!;k'~'::1.•
,om
.om met [eiepen
[:;1t!pen,, voor
vour eigen
eiiSen fe"'t:ning
re .. \:ning uitgen:s:,
uitgen:së, den 'Jij ::;;.j
.. .j
alle mogelijke 1C~ade
we !e
te brel1b~n.
OiH]t;( &11'>:1.:.
gn':·:;~,
lè~ade tOe
bren;;~n. TRRSLONG,
TRESLONG ,OiÎdt:f
aanfchrijving
Mnfchrijving van dèn
den Pnnf..;
Pnnf..: betwomeu hebbende.
hebbende, V'JOfZ·,t
VIJOrl~,~
hij zich '(~n
'{.~n een fchip, en diende lWRNRLIS
IWRNl!.LrS GI:RLOFszoorl
Gr,RLoFSlOorl
lWOBOL
ROOBOL onder hem als Luitenant.
Naa dat
dut lJij
bij <iu
die htwcp
b,,! liCp
.eenigen
În 't i',,;)eenigen tijd hlldr
hade bij de hand gehad, en terwijl hij, in
hegin des Jaars 1571,
t,~ Embdcn
15ï i, te
Embdrn lag, deedt hem de Graaf In
verzekering l:ecmen.
I:ecmen. D~ reden of h(;t
het voorwendzeI dier l'ebehandelînge, was, dat TRt
handelinge,
TR~ SLONG, binnen Embden, z<'kcren
z .. keren
Amfrcrdamfchen burger rUlitioen
ral~t[ûell hOlde
Amllcrdamfcnen
h"cit afgl:'dwoligen.
afgt'dwongen, en dat
zijn Luitenrmt
Luitenlll.t rwoBcL,
IlOOBOL, op 's Gra::ven
Grallven bod;:m,
bodtm, eenige vijandlijl{heden
lijl<heden hndt
badt brdrt:evell.
brdn:é'ven. TRl:SLO:\G
TRf:SLOXO zat verrcheiJeo
verrcheiJen we\.'!{en
wet'l{ell
in be[;te\lis,
bectellis, doch verwor
verwori,
:", eindeli;k,
cindcE]k, veriof wt
tot het vrije geLrraàten van EwbdCIl,
Embdcn, oader
bruik der ftraaten
onder ecr.en borgtogt van
VIIIl
duizeèld guldens,
duizend
g\~!dens, en de belofte
bclof..e van. zonder 's Gra'aven
Gra"aven to<!fitGlmip.g, de St8d
St!d niet te zullen verlaaten.
!1:euHning,
verhaten. lmusfchen hiclJe
hielJe
men zij:::c
zij::c zaak
znak ;)1
al aan fieerer:cle.
GecrCi!cle. Dit verveelde zljnen
ZIjnen werkzaa;n~n ge,st. Op z:k,f<..n
z~k,rc.n lijd den kans fcho;)n
fcho::m ziende, Ollt·
znamcn
OIJt·
z~lldè
2;li;;rlaatellue eene Verklaaring, bij welke
Z~Jldè hij de Stad, :lJti!r!aateude
Zzzzzzz
4hij
Z z z z zz: z +
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1iJ beloofde, allOos
allo05 te zullen gereed Izijn, zich te vervoegen

ter plaatze, alwaar men hem
tef

gercgtc\ijk zoude aanfpl\:egert:gteli]k
aanfplt!e-

lien,
ll:en.
Uit zijne hegtellis
hegtenis omflagen,
ontOagen, lH'gaf
begaf zich TRESLONG
TRES LONG in dienst
van den Prille.:
Prin[è VAN ORANJe.
ORAl\ll~. In den
dcn aanvang .de~
de, Jaars 1572
omving
DO()TIUchtif,heid, om twee fchepen
ontving hij last van zijne Doorluchtigheid,
jn Zee te brengen. Met een van deeze
decze hengelde hIj,
hij, in de
Dlaand
maand Februarij , omtrent en bEmen
bïnnen het Texelfehe
TexeUche 7,.'egat.
7.t>l'gat.
lIier
Hier noodzaakte hem het vriezend weder, onder hd EIland
Wiel
ingi!n Ie
IC loopen.
D00f b".~etting
D00r
bè!.etting van het Ys, moest
moes\: hij
lVicl ingen
/lIdnar
_ldaar tot ir
it1 de maand Maart vertoeven. Terwijl TRLSLOl\G
TRE,SLOl"G
Clhbnr
ald~ur lag, gaî
gal' ;1t),
niJ, V1n
v~n tijd tot
tot tijd,
tijd. vrijheid
vriiheid aan zijn volk
nondt deeze vrijlleià
om aan land te mogen gaan. Zeer duur ftondt
vrijlJeid
lIan
aan zeventien perfoonen.
perfooncn. Op grond van eenigen moedwil,
doo,
wjerd~n ze allen, in éénen nacht, omdoor hen bedreeven
beclreeven,, wjeTd~n
gebra:;t
UTieringers; welke, dJarenboven,
daarenboven, TRIiSLONG,
gebra:~t door de Wieringers;
TRESLONG,
or.èt:r eede, decden
deed en belooven, dien moord nimmer aan hun
onder
z',ilen wreeken.
te z',llen
Oedrr dit alles kwam de maare
Ondtr
mll~re deezer beklemmingc van
IfRESLO!\G tot BOSSU, van wegens den Hertog VAN ALVA,
l'fRESLOl\G
Landvoogd over Holland.
Ilolland. Deeze zon9t
zondt den Onderadmiraal
Jj AF>!
AW SIi\10NSZaON
SIl\10NSZ00N ROL, met vier Vaandels KIlegten,
Kllegten J om het
f.:
f.; hip te bemagtigen. Het wierdt eerst, nllaf
naar Krijgsgebruik ,
~pgeëischr.
Als TRESLONG , wijzende op zjjn
zijn gefch:;t, ;mn
;iUn
(Jpgeëischr.
[eo
jllltwoor(J gaf, dat hij niets dan kruid en 100Li
ten ;mtwoor<l
'oali tEn
ten beste
voege
tl;ldt, rukten de Spanjaards aan, doe:1
doc'! wierpen
wierden in zulker
zulkervoege
}ladt,
ontvangen, dat zij raadzaamst oordeelden, zich 11gter
agter den
pij~ te verfchuilen.
verfeh uilen. Toen fielden de Spanjaards praalnen
praamen en
Oeden met aarde toe, en bragten de$dve
dexdve met het grof ge.
gelledell
fjlhut
fj,lhut op het Y5;
Ys; flaakende
flaakel1de voorl$
voort~ bijkdllS
bijkdlls tweehonderd fchoo ...
J~n
~ên op het fchip; die, egter,
egler, door TRESLO!\(S
TRESLOI'~ zodanig ontvangen wierden, dat ze andermaal moestt:n
moeSlt:n Ie n:g
n~g wijken.
wijlren.
lntusfehen
IotUsfchen arbeidde het volk van TRFSLONG
TRFSLOl\G met onvermoeidell
vlijt
\'liit om het fchip los te bijten; 't
'[ geen eindt:lijk
eindtlijk ook gelukte.
Ondank~ het fchieten en fchelden
fch~lden des vij:mds, fèhoot
ièhoo. h,_'
b,occ
fc~ip uit het Ys, en ontkwam het dreigende gevaar, lII!!t
Vëf·
fc':tip
mee verlies ven
één€!l man.
Hes
van !legçs
!1egts éeneu
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Dus de ruime Zee te baate hebbende, wendde Tltl!SLONG
den fteven
!leven na Eugeland,
zich te voegen bij 's Prinfett
Er'geland. om 'er lich
Prinfelt
lag, en nu door WILLUI
Vloot, è;~
èj~ aldaar lag.
WILLEl\I,, Graaf van der
de,.
]1,1.'11 Ir,
Mat
k, Heer van Lumei,
Lumti, als Admiraal gebood en wierde.
Bekend zjjn de redenen, welke de Vaderlandfche Helden Engeland fpoedig deeden verlaaten: de herinnering, numelijk.
naamelijk.
gdand
der fchande, voor eerlijke lieden, om zich, met enkel zeefchuimen te geoeeren,
geneeren , en het bevel der Engelfche KoninginfchuiOlen
Ile, door opllooken
opftooken des Hertogs VAN
VA:'Il ALVA, aan onze
ollze Zeene,
Enfelfche Havens te verlaatell.
verlaaten.
lieden, om de Enb'elfche
Zee. den
Nevens de overigen !lak hierom TRESLONG in Zee,
!teven wendende na Texel, met oogmerk om vijandlijke
!leven
andère
bemagtigen, of zich van de eene of de andt!re
fchepen te bemagtigen.
Noordhollandfche Stad --te
'-l:e verzekeren. Het keeren
kceren van
Van den
Noordholiandfche
wind deedt hen van koers veranderen, en dien na de
de- Matlzc
Maaze
zetten. Thans deedt TRESLONO
TRKSLONO den voorllag om, ware het moBriel te bemagrigen; het geen door den Graave
Graa'le
gelijk, den Brie/
verdere Scheeps:ulpi.
Scheeps:,api.
v AN DER MARK, als Vlootvoogd, en de vi!rdere
(einen wierde goedgekeurd. Eerst twee, en vervolgens nog
leinen
vierèntwintig
fdiepen, fl:rijken.
firijken, op den eerfl:en
eerflen April del
des
vierentwintig [diepen,
ewee uure, voor l.et
t.ee Hooft
Jaars J572, 's naamiddllgs
naamiddags ten twee
Brief. Niemand dagt lIlIn
aan de Wfltergeuzu:.
W rller geuzn;. De
van den .B,.iel.
KOPPE5TOK kreeg daar van deo
den
Veerman JAN PIETERSZOON KOPPESTOK
eernen
Vaartuil6 na de Vloot.
€ertlen inval. Straks roeit hij met zijn Vaartui
perfoon kende, alzo
en vraagt na TRESLQNG, welken hij, in perroon
Brlel geweest was. Za
Zo
TRESLONGS Vader Baljuw van dm
den Briel
Heil.! zulks niet vernomen, of hij treedt teo
ten
ras hadt onze Held
'foodèhijn,
Veerman verwelkoomd zijnde. brengt
voorfèhijn, en van den Veerman
del1 Admiraal, Graave VAN DER MdRI';
MARK; welhij den man bij dea
tot
beriet, dat decze de rechte man was, die tOt
ken hij voorts berigt,
hun oogmerk konde
dhmeïl. Men begeert dan op hem, dat
llUn
kon de di.men.
bij eene boodfcbap
boodfchap in de Stad gaa doen. KOPPESTOK, niets
hij
te verliezen hebbende, aanvaardt dien last, mids voorzien
wordende, op zijn verzoek, om te meer geloofs te vinden"
vinden,
V~[J TRFSLONGS
nraks genoemde reden bIJ de
TRESLONGS Zegelring, om araks
van
Wt!thouderfchap van den Brielle wel bekend.
Stad, alAldus uitgerust, begeeft
begeen zich de Veerman na dt'
d!." Srad,
Qe Wetbouderfchap
Wethouderfchap vergaderd vondt. 'Hier diende
waar hij 4e
wlI:!r
Z; z zz
z u z zZ z 5
hij
bij

~~l
,,~l
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hij der
derzdve
zel ve aan, hoe hem dOOf den Graaf VAN DER MARK ~
'levens 'fRESLONG en aoden'
Slevens
anden' V,jO
v,1o 's l~Jlnft:n Hoplii!dèn was ge.
vergd, te verzot:k;;l1 dat J,;
lVLtgilhaat twet!
J.: lvLtgilhaat
twct! GerJ;!agtigden.
GelJ;!agtigden •
cm met hUil te fl'ret:ken,
rchikken, de
.om
fpreëken, ua oui:(;1J
oui:t:1l geliefde te [chikken,
:welken niets kW:lads weden-aar.;n
welken
weden-aal.;n zvude, alzo de komst der
Vloote alleenlijk diende. om dc STad van ALV"'S
ALV /I'S dwir.gelandij,
dwir.ge\andij t
den Tienden Penning cn het Spaanfche
Spaan!èhe juk, te verlos fen. Dit
gezegd hebbende, bragt hij, ten bewijze der echtheid van
zijnen last. TRESWl'<GS Zegelring ten voor[chijn.
voorfchijn. Naa eenigen
tegenfland
regenfland kreeg hij 'er twee mede, die den Gr:!3Ve, nevens
'l'RESLONO en anderen, midlerwql lun land gerreeden. ont'l'RESLONG
moetten in een huis, tus:èlJen het Havenhooit en de Stad.
Hier verworven ze twee
l~;ce uuren bera:!d.. D,;:ezen
D.2!ezen tijd verftreeverftree~
al1t\\loord DOg
ken
ken,, en een bellisCend
bellisfend :ll1t\\loord
DOg niet zijnde binnen ge.
koomen, btiloot
bt.o.oot de AdmÏlaal, uit vree ze dat men zich van
binnen fier
fi:erken
ken zuude. met z;jn Volk in twee 1toopen
noopen aan te
fidele zich aan bet hoofd der eene bende.
rukken. Hij zelve fidde
De andere, gang neemende na de Zuidpoort, wierde
wierdt door
onzen TRIlSLONG aangevoerd. Hij ontmoette ald::ar
aldnar den Rentmeesttr JuAN V,\N DVJVEN
DUIVEN VOORDE, die het vlugten
vlugtcn in den zin
hadt, doch welken hij bewoog lot blijven. Terwijl de Graaf.
de Noordp001't bemagtigd hebbende, 's avonds ten negen
detde TRESLONG , ten zelfden
uure de Stad binnen trok, deedt
tijde. zijne intrede door de Zuidpoort
Zuidpoon , aan 't hoofd van
omtrent tweehonJerdvijfdg man, in alles. ten dede
det::le LuikerwaalelI , r~p Voik. maar moedwillig, ten dee/e
deele ge..rlugte NeNcderlad~rs.
derl:mJ~rs.
's Daags naa deeze merkw:mdi~e
merk\nmdi~e hema2.tiging,
hemalItiging,
jing hlOt op ~en !I:ormen der beelden, Cchenden
Cchèl1den en beroovet1
beroovetl
van r~.:rken
Kloosters. Düch de burgenj
burgerij wienü
wien.it g,,[pa~rd.
lli!dde me~1 voorts 's Gn,lIvcn zin gtd~lm,
gtd~an, men ZUl! de ~tad
in brflnJ
brllnJ gcfl:oken. en met den flank geruimd hebben. Doch
'l'RE~LO~'G, !levens
Ilevens JAKOB SIMONSZOON DE
DE RYK, en eel1ige an·
dere H, pik'den, verIdaarden zich daar tegen. Men hadt nu,
zeiden ze, d:.n VL'Zt op den drempel, en moest dieper na
binnen zoeken door te dringen. !\;eil moest, voegden ze 'er
nevens, nü het geluk hun in den mond liep. en men den
Ileutel des Lar.:Js in handen hadt, den Priore
Prin[e daar van kennis
Bt:even,
B~even, die den misfiag niet begaan zoude J om hen verle-

"!i

gen
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gen re l:l3ten.
J:l3tcn. Daor
DClOf zulk eene verft:mdige
verftandige laal
laai van 'l'RESLoNq
TRES LONG
cn diens lotgellooten,
lotgel1ooten, liet de Graaf VAN DER MARl{ zich omom·
~ecten en gaf den Prin[e
Prinfe kennis van de behaald';!
behaald~ zeg>!.
zeg~.
ZeJ~rt vertoefde TRES
ZeJ~rr
TRESLONG
LONG nog eenigcn tijd in den IJdel;
IJ, iel;
~n gelijk
p;elijk hij de bemagtiging
bemagtigillg hadt bevoroerd.
bevorderd, zo was hij ook
cene pooging ter heroveringe,
van merkcli!ken
merkeii!ken diemt, om eene
cloor
door den vijand te werk gefl:eld,
gefield, te ooen
doen mislukken. Want
lla3uwlijks
naauwlijks hadt
hacit de Hertog VAN ALVA het v::rlies
wrlies van den
Edel
Bdel vernomen. of hij zondt den Graaf VA~ llOSSU
!lOSSU l,.
~ met
eenige fchepen, derwaarts, met oogmerk om hem de Stad ce
doen herwinnen.
herwiu!len. Terwijl het Spaan[che
Spaanfche Krijgsvolk,
Krijgsvol k, voet aan
land gezet hebbende, de Stad naderde, en ald!lar,
ald:lar, uit het
grof ge[chut,
'j.'RESLONG.,
gefchut, ralluwelijk ontvangen wierdt, voer TRESLONG
nevens RODEOL,
ROOBOL, met eenig Volk, na het Wat<!r
Wati!r de BOrllisjè,
BorllisJè,
al waar BOSSU zijne fchepen gelaaten hadt. Een deel derzelven
der zeI ven
fieekt TRESLONG in brand, boort anderen in dsn
dSll grond, -'of
!leekt
zendt ze van den oever op de ruimte. Zo zwaar een [chrik
fchrik
beving hier door de Spanjaards.
Spanjaards, dat ze firaks de Stad 'verlie.
'verIi~.
Jen,
~en, eo zicn
zich in het Water de Bornis[e worpen; door 't welk
~jj het, met zwemmen.
zwemmen, op het Land van Putten, en voorts
voortS
uitgezor:.:Ierd eenigen,
op Nieuw - Beijerland ontkwamen, uitgezoderd
die verdronken,
verdron~en, of in den modder verfmoorden.
't Is eene overbekende zaak, en van agteren gebleken, dat
bij deeze gelegendheid, alhier in den Briel,
Brie!, de .E,erfie
Eer!le Steen
aan deeze Vrije Republiek gelegd is geworden.
Bri~f van den Kapitein
Wij zullen hier laaten volgen den Brief
JAKOB SJMONSZOON
SIMONSZOON DE RYI{,
RVI{, wegens deeze gebeurtenis, ;tall
\Uln
PriLlè WIJ.LEM
Pride
WIl.LEM DEN I gefchreeven,
ge[chreeven, door cellen onzer VaderJat\~[che Dichters in Vaerzen gcbragt:
Jat,ifche
gebragt : te me,::r,
m;;,::r, om dat tie,
ti&<
verrigtingen van 'fREsLo"a,
'fRESLO~G, daar in zeer kragtig
~ragtig worden
wordell
llfge[çhem.
"fgefchetst.

JA,COB
J4ÇOB

»S4»S""

TRESLON'"? (WILLEM
TRESLONi.
(WJLLEM

'VAN
iVAN

nLOIS
BLOIS

VAN)

]ACOB SIl\10NSZOON
SIlVlONSZOON DE RYK
R YK

AAN
A A N

WILLEM DEN EERSTEN,
P RIN S E

V A NOR A N

J

E.

Ik

~, Ik fchrijf, Doorlugte Vorst! dees
de es brief u uit den Briel;
zw;:rft troosteloos op de fl:roomen,
l1:roomen,
""Denk,
Denk, denk niet meer: De Rijk z\Vzrft
"En vind in Neerland geen verblijf dan op zijn Kiel;
,,0 Neen, mijn Prins, God lof den Briel
Bricl is ingenoomen.
"Geheel de Vloot ligt thans geänkerd voor den wal.

" God lof! die Stad heeft
heefe reeds Oranjes zij gekooren.
"Gij fchrikr
fchrikt ••• Ik weet, dat u deez' maar ontzetten zal;
" Doch, fchep nu moed: de hoop op Vrijheid is geboren;
"De
J> De Spanjaards vJugten,
vlugten , -

wij zijn Meester van de Stad,

'"
En onzer aJler
"En
aller trouw, hoe 't
tt ga zal nooit bezwijken,
bezwiiken,
"Al dreijgde ons Ailla
AIII& zelfs met galg en firop en rad;
.)
~I Wij zullen voor Bosfu de Oranje vlag niet firijken.
Warergeuren noem;
" Dat vrij het Beulenrot ons Watergeuren
"Wij zworven lang
hmg genoeg als arme Bannelingen,
"Doch dragen op dien Naam, uit zucht tot Vrijheid,
Vrijheid. Roem,
!I
~I

Maar ook niet minder moed op onze belden Klingen.
" 't Is
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,,'t
,t 't Is waar: het heeft voor lang m'jn Zid..,
Zidl: wee gedaan.
gedaan,

"Dat ik uit Eerlijk bloed van ouds hervooru
her voord gefproGten,
gefprooten,
"Niets tot behoudenis van 't Llnd
L1ud kon olldeFftaan;
olldeFl1aan;
" Magt
Mogt ik Oegts, door mijn Schip, UI'!
uw Oorlogsroem
ODrlogsroem vergrooten:;
vergrooten~
., Dan, 'k heb uw tany
"Dan,
taay geduld, ol
G! Vorst! te lang gerekt,
gerekt t

.,
,,'k
'k Moet U in dezen brief.
brief 7 onze overwinning fchrijven,.
fchrijven " i;
"Op dat U dapperheid, die 't Land tot heil verfirekt,
verilrekt,
"Nu onze kleine magt met OJrlogsvolk zou fiijven.
frijven.

" Der Britten Kooningin, geperst dGor
door Alva's taal,
" Deed aan Lumey 't verblijf der Vloot in 't Rijk ontzeggett.
"Deed
outzegge&
"Wij volgen dra den raad van uwen Admiraal,
"Om 't dns
dus op 'l\-:xel,
Texel, of Enkhuijfen aan te leggen.
"Wij !l:eevellen
ileevenen driftig voon, daar elk de Vrijheid mint.
mint.,

"De wakkere van der Mark doed aller moed ombranden;
ontbranden;
"Roept" Mannen!
Zeilen bij!
••• ;
Mannen l Zeik:n
bij l •• Klampt aan! en overwint H';
"Schiet
,. Schiet toe" zoo dat wij
wij. fluks twee ScheepeIl
Scheepcll overmanden.,
,~De
De wind loopt eensklaps om, met aangenaam geblaas,
,,.

.,
Jaagt met een frijve lwelte,
koelte. ons over Nereus firooeen,
ilroomen,
"Jaagt
"WIj zeilen met de Vloot tot in de breede Maas ~
"En
n En zijn, [chier eer men 't dacht, dus voor den Briel gekoomel1.
gekoomen.

"De Stad loopt uit
uit,t en kijkt verleegen van den Wal,
"Wij
u Wij firijken Zeil, en zien den Veerman tot ons naderen.

Treslong ? (dus roept hij overal)
",. " Treslong ! waar is Tres)ong?

,t" ..'t Ik ken

dien Dappren Held, beroemd door brave Vadeten
Vader,en!'~
!9

" Treslong omfangt
ontfangt hem ras met gulle minzaamheid,
,." En zegt: "aan Koppe11:ok
Koppeilok durf ik de zaak betrouwen."
betrouwen. ti
"Dies word hij in der ijl naar van der Mark geleijd,
geleijd.

"Om dus ons
on5 KrijgsbeOuijt
Krijgsbelluije aan deezen
dee~en man t'ontvouwen.
t'onevouwen.
" Hij

.Ïlt5
jM

TRÉSLONG. (WiLLEM
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"Hij neemt den voorOag
voorflag aan, roeijt driftig naaf
naar de Stad,
,.
Magi!lraat te fpreeken,
rpreeken ,
" Vraagt uit des Graaven naam,
naam. den Magiflraat
;.
iers van Treslong , daar hij zijn HandIÎng
Handdng had;
;, Toont hun iets
I; Maar zag

geheel den Raad, door bange fchrik, verbleeken.

"Voorts zegt hij "Van der Mark, des Printen
Acl]nitaa!,
Princen Admitaal,
;,,, Komt,
Kontt, tegen Alvaa's woen, en voor de Vrijheid vegten,

",.
.••• ó wie volgt mij uit dees Zaal!
"" Kies vrijheid of den dood .••••
",. " Belluijt
Benuijt •. hij heeft voor 't minst vijfduiifendt
vijfdnijfendt Oorlogsknegten,"
,,1.\-T·n fammelt;
rammelt; doch in 't eijnd komt KoppeO:ok aan bood,
"M,-n
,,'
De fiere Graaf ontfalJgt
twee Zendelingen;
,,'De
ontfangt met hem tWee
POOf[ ;
" En vraagt uit uwen naam de Sleutels van de Poort;

" Of dat hij hen eerlang tot de overgaf
overgmlf zal dwinger,;
dwinger.;
"Verbeeld
" Verbeeld U welk een angst dit in de Stad verwekt!
" De Raad was 't eijnde raad, want niemand dorst tig
Zig uiten
uiten,1

,; En daar men dus den tijd met overleggen rekt,
,; Moest
M~est van der Mark met ons,
011S. tot Krijgsgeweld belÎuijren.
beäuijten.
"De VlootIing word omfcheept, men grijpt een zwaren l\'Tast'"
"Rammeit
"RalÛmeit dus op de Poort, dat flat
flot en grenuels
grendels kt
kr aaken.
aalten.
""Voorts
Voons was 'er ftroo
aroo en pik en rijs op een getast,
f,
Jt Om door het woedend vuur, een grooter log te maarten
maa!ten•

•, Och! kon ik U,

0

Vom! den onverrchrokiwn
onverfchrokiwn moed,

,. Van Robol,
Entes t Brandt, Ruijl.haaver,
RObol> Entes,
Ruijkhaaver, Abeiszoonen,.
Abeis7.0onen,.
f,
En
"En
,"

Everdingen , Looy, Dirk Duijven, van den floet

"Dier
,,'l)iel.' Helden, naar
n~ar den eiJsch in dezen brief vertoor.en?
"Maar 'k weet dat

'" cm
"t. 'kNo
'kNocm

~ij

hun deugd en dappre dnadeu
dnaden keilt:

flegts
Da~m en Franf.:!!;)
t1egts l\1erOUt,
l\ierout, VIierhop,
Vlierhop, van Utrecht, Da:lm
Fral1f~n~

" Gc!ain,
Ge!ain, en Cabeljau',v,
CabeljaU'lw', en Spiegel eu
en van Gent,
Geilt,
krallfell!
" Al 'Mannen,.
'Mannen, waardig om met Lauwerbla:m
LlUIuwerblaan te kranfen!

" Dees

TR!SLON'G. (WILLEM
TR'fSLON'G.

VAN
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"'t Dees Helden door Treslong en d' Mmirall
A(lmira 11 d~r
der Vloot,
Stai verwinnen.
" Trouwhartig aangevoerd 1t doen ons de Stal
"Lumey zwaait met zitn
gEen noorl
ziin Staf
Staf..••
•• we ontzien geen
nood of do04
.JooL..

,., Maar llreeven, als een heir van- Leeuwen, fier !laar
uaar binnen.
" Toen hief het Krijgsgefcnreij
Krijgsge[cnreij der VJooeelingen
Vlaorelingen aan
IIlIn •••
•••
n
JJ

'e Was moorden! .•• doch wij doen de Plonderzl'cht bed'lIQren.
't
beonren.

"Dan, ach de Geestlijkheid kon
kOIl 'e woeden niet omgaan;
ontgaan;

't,. Des

trachten wij vooral de Burgerij 'te
"te .fpaarcn.
,fpaaren.

" Lumey,
Lurney, wel flollt v:m hart; m3ar al te woest van aarr,'
aart,'
"Sloeg
" Sloeg driftig voor, om heel d2 Stad in brand te l1:eekeu;
f1eeken;
,., Doch.
Doch, door Treslong en rlij,
f'lij, en Entes
Enres wat bedaarcf.,
bedaara.,

ft

In at zig overfpreeken;
khoone kans, en 12at
ovetfpreeken;
, Ziet hij de fchoone

7

"Ja zegt getroost re zijn, met ons, het wreedst geweld

,.,
r, Des trotCchen
trotfchen Spanjaards zelfs, he;;
he. uiterst af te waehten.
",. Dns
Dus blijft dit KriJgsbeOuijc
Kri)gsbefluijt bij allen vastgefl:ekl;
vastgcftéi;

n De Stad word dra verfterla
mee oHvermoeijde
"De
verfterln met
onvermoeijde kragten ,•
7l

Ach, zaegt gij zelfs hoe thans, hier in den Vrijen Brief ~

herleefe, door zulk een zwaay der zaaken;
"De Vrijheidmill herleeft,
"Dat zou 11
u VorJl:elijk
Vorll:elijk Hart, uw vrijgebooren Ziel,
" Nog meer, dan ooit voorheen.
voorheen, in Heldevuur doen blallken,
blaaken,

"Ot Heil en Heul des Vulks. die'c kwijnend Nederland,
" Van 't prangendt Oorlags • wee, eens
eellS eindelijk zult bevllijden
bevrijden Ir
,.. Verfierk
fier ken ollderl13lld.
'f'
Verll:erk gij ollzen
onzen moed, doer fterken
onderlhlld.
,.
Blijf, nooit volroemde Vort, den Spaanfehen
Spaanfchen Beul beflrijden
beftrijden l
" Blijf.

,,'t
ot 't Gefehur
Gefchur der Vloot ftaat reeds gebaden op den munr;
"Veel
IJ Veel gaten zijn geflopt met Vis- en Haaringtonnen.
" De Vrouwen fchreeu
wen: "Sa, geefe
geeft op den Spanjaard vuur .'~
t'~
fchreeuwon:
"En
s, En draaijen van heur
beur kleen, onIJ
ons Lonten voor Canonnen.
" Zelf,

,~g
JU
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"Zelfs
" Zelfs roept de hef
bef des Volks, famt heel de Burgerij:
,,,,
j,,' Oranje leeve en blijve in 's Koonings naam regeeren,"
regeeren."

,t"In
In 'E
't eijnd,
"Elk
J'
Elk

de Magillraat
Magiftraat vloekt Alvaas dwinglandij.

weoscht U, hier,
wenscht

Prins! als zijn befchermer te eeren;
eeren,
"ti Godlof! mijn hoop herleeft.
herleeft, hoe mindert nu mijn fmart!
0

"Ik zie de goude ZI)n
,,111:
Zon der Vrijheid eindelijk daegen.
"De mens
mensch
eh is altijd veeg: maar 't deugd bem:nnend hart
"Blijft willig goed én bloed, voor de Edele Vrijheid waegen.

"Daar zal ik proef van doen, tot ik mijn geest vergiet:
-moet ik, braartle
fierven !
braaft1:e Vorst; voor Recht en Vrijheid ftervenl
" Ja
Ja"moet
"Mijn Heijl be:ulit
be .. uat in Hem, die al mijn daaden ziet! ••.•
oi
'kSehep
't Vaderland verwerven.
"u 'k
Schep moed! ...
••• 'kzalnu
'k zal nu een grafin
grafin't
verwerven:'

G. BE IJ E R.

1\1iet
Brie!, wierdE
wierdt ooI,
ook Vii.jingen
Vii,jingen omgezet 4~
t'iliet lang naa den Brief,
en de Spaanfche bezetting daar uit verdreeven.
verdrceven. Onkundig
van 't "geen
-geen aldaar was omgegaan, was Don PEDRO PACIECO,
Spanjaard van hoogen rang, Opper - Ingenieur des IIertogs
Hertags
VAN iI.LVA.
ALvA. in de Haven van VIiSfil,!!etl
J71isfil,gen binnen
binllen geloopen,
geloopen; en
11:raks
Umtrellt dien zelfdIm
zelfdcn tijd, verftraks in hegten:s
her,tenis genomen. Omtrent
nomen h;;hbende
h.;bbende wat 'er in ZeelOlld
Zeeland gaande was, hadt TRESTRES·
LONG, met 'drie feheren,
fchepen, aldaar binnen gehragt
gehragc {bjf
filjf tweehontweeh<1llderd man. Het waren meest~l Haagfche,
Ha;;gfche, Delftfche, Rotter.
damfche en Brielfche
Briel[che burg-ers, uir~eareeken
uir~e(lreeken met Kazuifels,
gewaat, in plaats vun
Monnikskappen en diergelijk gewaar,
van wapenrusaroom deedt men hen
h~n wapenen en monfl:eren.
Korc
monfieren. Kort
ting. Op itroom
naa
TRFSLO~GS komst te Vlisjil1gen,
Spannas TRf'SLONGS
VNsftngen, verwees men den Span.
[ef galge. En wanneef
PJl.Cli:CO ter
wanneer deeze, op zulk een
jaard PIlCli:CO
rek~lJilJg gemaakt hebbende, groot losgeld aan
aan~
einde geene rek.!lJing
..
boodt. drong TRESLONG
TRESé.ONG 01:1
op voortgang met het gevelde Von..
boodt,
nis, uit wcerwra
wcerwr:lák,
welkeIl
Dis,
.. k. meent men, van zijnen broeder,
broeder. weikeIl
ALV"", in den Jaare 1568, neveus
de Landvoogd Hertog VAN ALV.A,

linde-ande--
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imdere Ed"len
Ed~len op het SchJvot
nndere
Schavot te Brus[el,
Brusfel, hadt doen ombrenA geen en
gen. TRESLONG , mumelijk, was van oordeel, ALV
ALl/A
fpIJt te kunnen aandoen, dan met eenen fchandelijgevoeliger fplJt
J!en
~en dood van zo aanzienlijk een perl~JIl3adje,
perf.Jll:ladje, wdke men zei';
z\!Ï"
de den Hmoge io d.:n bluede te beitaan.
Door zo veel ij vers , ten aIgemecnen
algemeenen beste, met een gelukuitf13g bekroond,
bekroond. hade
hadt TRESLOl'lG
TRESLONo de algemeene IIgcing
agcing .,
kigen uitflag
ciaç
en het vertrouwen der Overheid verworven. Van hier dac
~em; ee!Iang~
Ai~
!tem;
ee!lang~ de aanzienlijke rang, én
en waardigheid van Aio:
tniraal
opl}cdraagen; in welLen post hij
tniraa/ van Zeeland wierde opgedraagen;
iich ook altoos, ten !Jutte van de goede zaak, met den
meest"n
heeft bezig gehouden. Zo hoorde men, i~
mecstf'n ijver heefe
den Jaare J 573,
578, van ollzen
,ipreeken, ter gelegenheid
onzen Held .fpreeken,
ontwerp, 't welk, indien hd
h,~t tot
coc rijpheid gekoomen
gekOOIDen
van een omwerp,
volvoerd ware, den reeds behaalden roem merkelijk zouM
én volVoerd
vergroot hebben. Te weetcn,
weeten , om den Spanjaarden
SplDjaardel1 ter Zee;
zo wel als te Lande, afbreuk te doen,
doen. wierdt
wierde ~ bij de Alge.
get'omen, de voordag eener laulallmeene Staaten •, in overleg geromell,
Zeekusten VDn
v~n Spfllfje,
aantasten
Spalfje, of anders het aanrastell
dinge op de Zee~usren
Zilvervloot, die uit de Westen bemagtigen der Spaanfche Zilllervloot,
indiën
wierdr,' 't
i\dmiraal TlmSLOl\G,
THESLOl\G, die
lndiën verwagt wierde.
'e Was onze .I\dmiraal
die'
dit Omwup llan de hand gegeeven, en bij veelen fmaakelijk
gemaakt hadt.
hildt. Hij beweerde gezags en invloeds genoeg
tti
g(lnoeg tt!
.gemaakt
fl:eden en bijzondere per[ooneu
perfooncn te beo
bezitten, om zommige fteden
eener Maat!èhappije,
lVIaatfchappîje, aie
die aehtëntwin·
achlëntwin·
weegen toC
tot het oprigten
oprigren eeller
fch 'p~n zouJe
verfch2ft".:n. het kleinfie
klein1l:e van tachtig lasten.
lasten ..
tig [eh
zoude verfehaff-:n,
ieder voor zien van insgelijks t::chtig
tachtig bootsgezellen, nevenS
fchietellde iecler niet
twaalf mc:aalen of ijzeren Gotelirgen , [chietellde
lllind~r dan acht of tien ponden ijzer, en·
lllind?r
en, met mundbehoeften
mundbehoeftell
en krijgsnoodwendigheden
krijgs noodwendigheden voor zes maanden voorzien
voorzien?5 allet
alleS'
builètl
bui1.-"1l kèJsten
kvsten van '8
's Londs
Lands Smaten,
Smaten. mids deeze konden verver";
fia~n daar nevens te voegen zes lagten
Tagten • behoorlijk uitgerust
uitgerust:ij
fla:ln
met twaalf of vijftienhonderd klot!ke
klotOke N.:derlandf.:he Soldaaten
b:!"tand, onder den Graave VAN HOHENLO, of eenig ander
O.),'erhoofd
ontwtrp behdsde
behelsde
O.Jr'erhoofd van gelijke agtbaarheid. Het ontwerp
wlid':fS, dat de buit i dien men zou behaalen ,• zou-te
zou.te koomen'
ierl v00rdeele
dat dè
de Kri
Krirgslie.,;'
ten
vllordeele van de Reeders : uitgenomen, dll't
Igslie.:
den het gewoonlijk
gewoonlilk aa:ldeel
aa:Jdeel der bootsgezellen daar van geniegenie.
:&XVIlI. DEEl..
Aa a ltal!U
~ti:l
Aaaltaau
~ti,
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ten, en ook de Olrerheid
O\'erbeid en Amptenaaren,
Amptenallren. naar gebruik en
behoorlijk, zouden erkend worden. Zo fl:reelende was het
Ontwerp, 'e geen het vernuft van onzen Admiraal beraamd
hade;
vODde daar in Prins 'VILLEM'
WILLEM' DE I,
I~
badt; zo veel behaagens vondt
dat
dae deeze het den Algemf'ene Smaten voorgeleid en aangepreczen
b,l'dt ter hanel
band
preezen , en reeds den Admiraal cellen Lastbrief hadt
gefield, om tekening en inlaag der Maatfchnppije
Maatfchappije te bevorde:
bevorderen. WareR 'er geene onverwinnelijke hinderp1lalen
hinder~alen in den
weg gekoomen, het
hoogstwaarfchijnlijk, in het uiczigt
uitzigt
hèt zou, hoogstwaarfchijnliik,
op een gewenschten uitlJag,
uitfJag, voortgang gehad h.~bbet1.
h~bben. Doch,
ongelukkigiijk. deeden de aanwasfende inwendige verdeeldhe.
ongelukkigiijk,
den, die thans het Vaderland jammerlijk beroerden, den ftreefi:reelenden
Jenden toeleg in rook verdwijnen.
fche.
Hoewel TRESLONGS Boedel, door het uitrusten van fchepen, voor eigen reken in ge,
ge , in het manhaftig voorftaan
voorfiaan der
Vrijheid, en zijnen ijver tegen de Spanjaarden,
Ze(:f ~rmin
Sp~njaarr1en, lt:(:f
~rmin·
derd was; te meer, daar hij de Penningen, gevonden aan
boord van veroverde Spaanfche fchepen, in 's Lands Sc!1atkist
Sen:ltkist
aanbragr, kOi',t
ko~.t hij, nogtans, in den Jaare IJ 580,
5~o, :lIs
:l!s de Smaaanbrugt,
StaRten van Holland,
Hollal1d, naa den afval des Graaven
Graav(:!1 VAN llENi'lENIlERG,.
RENNENllImG,
de goederen diell!!
:lar.gclJagen, uit dediens trouwloozen hadden
b~ddcn :!angcflagen,
zelve. de Heerlijkheid den Out/ell
Ouden Hoorn.
Hoorn, voor zestienduizend
fomme in dien tij,l,
tijd) de fchamfchalfSguldens; eene zeer aanzienlijke [omme
beid van penringen in aanmerking genomen zijnde.
Daltr 'RE~LONG allerlei foon
Dallr
foort van bootsvolk op zijne fchcfcheFen hadt, allen den Vaderlande niet even eens gezind, is 't
geen wonder, dat hij, bij wijlen. met wederhoorÏitheid
wederhoorigheid moest
worftclen,
be:aaling der fo!dije
fo1dije traagiijk
wornden, vooral wanneer de betaaling
rraaglijk
binnen
kw:tm; een voorval, dan
'binnen kW:J.m;
d;!n 't welk ni('ts
nÏ0ts p~tuurliJker
[1~tuurIiJker
viel in die zorgelijke tijden, in welke een klein L:u,d
L~r,d tegen
den Koning van een uitgebreid Rijk tie wRpenen
wapent:n moest voeren. Zulk een morrend ongenoegen, van d,:
d·~ z:j.le
z:j,le van zijn
fcheepsvolk,
bejegende den Admiraal, in den Jaare 1583~
fCheepsvolk, beje~ende
Hij
Mij lag thans x;:e:
r;:e: de Vloot in Zeeland. Door gebrek aan
betalllil'lg vpel
betaaling
vI'el honger en kommer liidende, hadt
hlldt men de Vlooteül1gen
eenif'eD djd
telÏ11gen al eeniteD
tijd hooren mompelen, zij wilden tot den
vijal'd overloop
overloopen,
en , zo ras Duinkerken in de magt der Sp~n
jurden zoude gekoomen zjjn.
zijn. Nog luider hoorde men hiel'
hier
VaIl·
VaQ
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U de bemagtiglng van die Stad door dl!d
di!d
van fpreekèn, zin
zint$
·Hertog
clié
.Hertog VAN PARMA;
PJIRMA; vooral zims toen Doorluchtigheid èlié
lIJ!è
-Stad voor eene vrije Haven hadt verklaard,
verkliard, die voor allè
fiondt. En, inderdaad, kwamen reeds veeled
'volken open fioodt.
daadelijkhedc!l, en hadt men een 3rOotèlt
3roocet
van dreigementen tot daadelijkhedc!2.
b~
verloop te "reelen,
vree zen , zonder dat de Admiraal zich in fiaat
fialt be-:
vondt,
dddE
vondt. dien vloed te keeren. Eenige behoedmiddelen; tldcJI
Prins, met behulp der Hollanders en Zeeuwen, daár teden Prins,
deeden,t ten
laatfie. den oproer
gen te werk gefield, deeden
teu langen laattle,
-bedaaren;
'bedaaren;
Bij de reeds verkreet;ene
verkree;;ene waardigheden;
waardigheden, welke TREsLoBti
TRESLONfi
ilU bekleedae, kwam,
kw;,un, eerlang, eene nieuwe;
nieuwe.; dienende teil
ten
bu
klnarfpreekenden
vertrouwen. "'elk
welk
klaarfpreekenden bewijze van het groot vertrouwen,
WILLI!l\1 in
in'- hem ftelde.
ficlde. 1n
ln de maand Junij des
diS Jaar'
Prins WILLENI
Jaar.
1584'
en Lastbrief van tijne Doo'rtucbd@téid,
Doo'rtuchdghéid,
1584" omving hij
hiJ een
eenen
Over!l:e of Stadvoogd vm
van O/lende
Oj/ende wierde
wieldt
bij wellren
welken hij tot Overfie
uitgebrolIen,
aangeneld. Eene gevaarlijke muiterij, in die Stad uitgebroken,
aangefi~ld:
riep htm
h~ fpoedig derwaarrs, en hadt hij het geluk om
OnI de
tiep
hertlellen. Te weeten , bij gebrek
betaa.:
rust aldaar te hert1:ellen'.
betaa..
van Of/ende
ling, was de Bezetting vlln
Oflende aan 't muiten gelJagen;
geiIagen;
geftijfd, doordien de Hertog VAN PARi-I4;
PAR.:i~r!\;
wierdt daar in geftijfd.
én wlerdt
door eenigen zijner Zendelingen, eene belofte hadt gedaan
gedaall
m::anden foldije, in gereede penningen. Zo hoog'
hoog
van atht m:landen
vèclen, zo ait
oit de Magif1:raat,
Magifiraat, a'ls 'uit
rees de muitzucht, dat veelen,
a:IllZÎenlijki1:e burgers, zich huns lijfs
Iijfs niet veilig agtende'.f
agtende-.;
de a:mzienIijkfie
hacheli]k:en ftand
franl!
van daar geweeken waren. In zulk eenen hachelhken
VlIn zaak
zanken
ÖNG na Oflende
Of/ende gezonden;
gezond'en,. onl
van
en wierde TREst ÛNG
de geencn,
of weifeHnge
weifelinge fcfl'ul~
geenen; die hij aan wt:derfpannigheid
wederfpannigheid or
fcfiul~
vOtHlt, aan te tasten, en de Bezetting te verauderenó
Bij
dig vondt,
verauderen~ )jij
zijne komst te Ojlende,
Oflendb, vondt hij alJes
alles in verwarring; iilêt
mêi
bngtllovfli]ke moeite en niet zonder gevaar vltn
v:rn zijn leeven
óngft!oc,flIJke
leel'enj{rf
de..gemoedeten
gemoedeten der Krijgsknegten tot be·
~
gelukte het hem, de
daar
en te brengen, door betaaling van eene maánd
maànd (oldij i
daaren
nieuws, gemonfferd wierden, en den eedeed'
waar op zij, van meUW$,
herhaa'lden. Zo hoog was de moedwil
mo-edwil onder b'eé
h'eé
'"t:m
0':111 trouwe herhaa1den.
Ihijgsvolk geffeegen.
gefteegen t en de LUcht
verval1tlo; dat iij I1
Krijgsvolk
lUcht zo diep vervallen;
balden. V6Ó'r"
VÓ6r"
ongellraft, de huizen plonderden
plondetden of om verre hiilld"eni
vertrek 1,telde
TRESLONG den Hopman MoaQl1iN
MORQViN aan, àtii
ottt
zijn vemek
(telde TRESLON'G
tia a ua la
a a :i
Aa
•Ril

aan
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in zijne plaats en afweezigheid het heIHer
befHer te ocffenen;
oeffenen; hem
belastende. het
breek en en fchenden,
en den Krijgsraad
KrIjgsraad tevens belastende,
bet breeken
fcbenden,
bij opetlhaaren
openhaaren trommeIllag
trommeillag ,~ 0It
op deR
del) h;JIs,
hals, ballingfchap
ballillgfch8p of anallfiraffe, te vel bieden. Eindelijk was het
Overl1e
dere ftraffe,
h~t den Overfie
TRESLONG ook gelukt,
gelukt ~ de verandering der Bezettillge,
Bezettinge, zonGerzonderongemak, te wege te brengen. De uitgeweel:enen, door de
tegenomene maatregels gemoedigd. keerden ook eerlang te
rug.
Thans zijn wij gekOömen tot
fOt ,bijzonderheden in den leevens.
TRESLONG,, die hem bijfl:ere moeitt!
moeit\! beloop van den Admiraal TRESLONG
rokkenden, en hem in den Kerk.:r bragten; uit welk"n hij,
hij,.
laatfie, en met eere omflagen
egter, ten langen laatfte.
omllagen wierdt.
wierde. Het
een omHJnd;g
omt1Jod;g verzonderling beloop van zaaken vordert ecu
haal. '
Prirs WILLEl\1
WILLf:M DE I,
Vooraf moeten wij aanmerken dat Prinr
aan wiens Hof TRES LONG , als Page. was opgevoed, hij wien
hij zeer geacht was, en die hem in veele zwa~rwigtjge
zwa~rwjgtige Z3Zr
ZU2rken g0bruikre,
gebruikte, zodra niet door den moordenaar BALTHAlAR
BHTHAlAR
CERARDS,
Jaare 1584, was omgebragt,
omgehragt, of onzen
Held
GERARDS, in den laare
ollzen Ht:ld
olla:;ngelluamheden: zeer dik
dikwils
wedervoeren allerhande olla~ngenaamheden:
wils het
uitfiekende Mannen; vooral, walJneer
wanueer zij
ongelukkig lot van uitltekende
de Vorfierr,
Voriterr, bij welke zij zich verdienO:elijk gemaa.kt h.ebben
h.ebbel1 ..,.
koomen te verliezen.
'FRESLONG,
"uitfieekende in
In
TRESLONG , een man, fchrijfc HOOFT,
HOOFT. "uitl1eekende
per[oon,, luister van lecven
grootheic
" aanzienlijkheit van perfoon
lecvcn,, grootheit
" van moedE.
diënfien, die g'"wisfelijk
gewisfelijk
"van
moedt. en fchattende zijne dienfien,
" achtbaar waaren, niet beneeden hunne waarde; kon (gelijk
,. doorgaands de geeuen, die zich in bewinJt van waapenen
ql1aalijk eenigh weeder!1reeven,
weederl1reeven, van Juir.en
"., vinden) quaalijk
Jui<Ïcn op 't
ku~ren zittende, Ulet
!llet gedulde verzwclghen.'·
verzw'clghen." UIt
Uu deezen
" kUbCen
gron(l
onrftondt het.
zinrs eemgen
lijd, groot ongegrold omltondt
het, dat hij, zims
eenIgen tijd,
ha de opgevat, voorna2meiijk
voornaamelijk tegen eellrn
e(!(}rn HEIMS"
HEBlS,
noegen haclt
RalIdsmdn,
Raadsmdn, en VALEP.rus,
VALEP.IUS, AdvokJar
AdvokJat Fiskad der Admiral1tcit in
Zee.'ana. Dit ong(~noegel1
ong':noegen brak uit in den .Taare
Jure 1.585,
1585, Het
Zee,'a"a.
geviel. naa'll("ijk,
naa'll\."ilk, dat hij, zijnlie
zijnJe nf~ezondell
afi;ezonden van dèll
d~ll Guave
Graave
VAN HOllENLO
HOUENLO na
ua Middelburg,
mCf Gf>\oofFbrievèll
Gploof~briev<lll van GrJave
MiddeJbur I? mel
MAUlUl'~ en dt'n
ukere aanDagl'o,
aanOagt'l1, en
Mi\URIT~
dfn Raad van Si;Jate,
Sra:ne. om over zekere
de nodige toebereid
loebereictzels
dezel .. e. te handeli:ll)
handelèD >bij zijne
zeIs tot dezelve.
zIJne Kom3t
kom3t
ti:
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te Middelburg geweldig begon te klaagen *~ dat men twee

Lastbrieven, al eenigen tijd geJeeden in gereedheId gebraf!'t.
gebraf!t ~
voor twee Kooplieden.
Kooplieden, op zIjne
zijne benoemLIg
benoemi..g ter
IeT vri,buit gemagtigd, weig<!rde
weig'!rde uit te geeven. Als men hem de redenen
daar van onder 't
'e oog bragt, voer hij. met bIjftere
bIj fiere klaglen,
uit,
INS ) door wiens be(l:eI1il1g
uit. tegen den Raadsman HE
HEINS,
bellelHng hij zeileggende hem
de deeze vertraaging veroorzaakt te weezen ; ll!ggenèe
tevens verfcheiden vuilen ftakken
ftllkken ten laste. D<.'sgeJijks
DçsgeJijks gebruikte hij zeer hooge woorden tegen den Adlfokaat
Advokaat Fiskaal
Fisllaal
VALeRIUS
eeDen fchelm
VALRRIUS,, welken hij voor eenen
fcne!m fcholdC;
fcholdt; met nevensgevoegde klagten over de oneerbiedigheid, met welke hij van
behaildeld wierde.
wierdr. Als TRESLONG thans wierdt Oll011denzelven behalJdeld
del,' 't
aankwzm, maar
del;
Ot oog gebragt , dat het hier op nu niet aankwam,
wel op dienst te doen: " Daartoe ben ik bereid"~ hernam
daar
roon, de moedige Admirnl; " wermar op, in den zelfden toon,
..
waans men mij beveelt te gaan, zal ik gaan, en de zege
" waam
.,
IJ daar af brengen, al zoude ik met al mijn volk
volk: herften.
ber11:en.
,. Maar.
Maar, om te lijden dat zulk gezelfch~p" (hij doelde up
H~INS en VALERIUS ) .,
'. over mij den meester manken,
maaken, ik ben
bell
.,
" van die leest niet." Hoe zeer men TRI!.SLONG
TIlI!.SLONG ook zogt
neder te zetten, met belofte van onpartijdig regt. tusfchen
tus[chen
hem en zijne partijen, liep het, egter.
egter, ten laatfte zo hoog,
dlIt hij zwoer, en voor eerloos wilde gehouden worden, inin.
dat
dien hij dien e~d niet naa kwam, den Lande geenen dienst
te zullen doen als Admiraal, zo lang HEINS en VALERIUS vall
bunne amp!cn
amp~eD niet
nier wierden afgezet.
afi!;ezet.
'8 anderendaags, den zesëntwintigften
Van dit alles
aJks wierde,
wierdt, 's
zesënnvintig1len
Februarij , aan
alln de Stnaten
Staaten van Zeeland verDag
verlJag gedaan, door
~!t\UiUTS en de Raadslieden van 'Regeeringe; die aall
Uil
Graaf M<\URITS
Hun Edel lVlogenden
Mogenden tevens in bedenking gaven, of TRESLONG
niet van alle zijne ampten
ampren en waardigheden behoorde verlaaten
te worden, voomaamelijk
vool'Oaamelijk om zijn zeggen, van den Lande
geeneD dienst te kunnen of te zullen doen. Zommigen braggeenen
teu
zijne betuiging van gewilligheid
ten hier op in 'e midden, dat zijDe
tot gaan, wHwaarrs
\vÇ.rwaarts het hem bevolen wierde. grootlijks telt
vuordeele pleitte; waar op anderen aanmerkten, dat
zijnen v00rdeele
zulks gezegd was op eene voorwaade, naamelijk, zo zijne
~egenareevers
~e~enllreevers hem voortaan den voet niet dwars
dwars· zettedeD.
zettedeJ2.

Aaaaaua 3
Aaaaaaaa

111
lil

§p4
~p4-

TR-ESLONG, CWJLLEM

VAN
VAN

BLOIS VAN)_ _
BL?!~_:_~"ij_)

Jn weerwil hier van,
van ~ en vermits de menigte der zulken , ZQ'
zet
pnder
en als onder de Raaden ter Admirapfider de Zeeuwfche Staat
Staaten
liteit, die den Admiraal minder gunfiig
gUllflig waren, wierdt met
weerderheid van aerumen
ftemmen benooten,
befiooten, en zonder
z;onder hem vooraf
meerderheid
gehQord te hebben dat men TRES LONG van alle zijne ampten
ontzetten, en voorts in behoorlijke verzekering zoude ael,.
omzetten,
fiel,.
Ien, tot àat
dat hij, van het thans voorgevallene,
voorgevall~ne, en van 't geen
verder teIl
geregtelij"
ten zijnen laste mogt worden ingebragt, geregteJiji
~oude
;>:oude ge~uiverd weezen. ,
Nog dien zelfden avond,"
vaB Staate
avond, in den Raad val!
Staste ombooden
oncbooden
zijede, wierdt TltESLONG
zUede,
TAESLONG kennis gegeeven
gcgeeven van dit Vonnis, en
hij diensvolgens vervallen verklaard van zijne posten vin
van Admiraal vin
van Zeeland, OverfIe
OverÎte van Ollende en Hopman van twee
Vaandelen
Va~ndelen Voelkuegtcn
Voelknegtcn •. ]n het Adminullfchap
Admiraalfchap hadt TRESLONq
TRESLON(f
tot Opvolger JIJ'TJNUS
jP'T1NUS V4N NASSAU,
NASsaU, llastaartzoon van wijlen
J.>rinfe WILLEM DEl'f J.
Prillfe
., 'ferp:ond
Terflond naa de uitfpraak van dit Vonnis, wierdt
wierde de afgeIfge;r;ette
~ette Admiraal overgeleverd aan llAVlD
PA VlD ZOMER,
~OMER, .Baljuw
Baljuw van
MNdelburg;
Mi4delburg; dia,
die, ge:terkt
gc:lerkt met eenen.
eenel} hoop burgers, 'hem kwam
afhllalen,
afh!laJen, en na 's Graaverll:ecn,
Graaver!1:een, de gewoone gevang\"
gevaf'gtplaats
plaats,f
QV~fbragt.
-'t bij
qV~fbragt. Eerst h,
h,'t
hij hier 's GrlUlven
Graavcn zaal, en vervolgens.
Geu.:lilW ,, e~ne andere Kamer tot
tot zijn verblijf.
hopger in het GCu';;<lW
Zes
waken sa!
lemands !oe!,lIfg
Z~s of ZtVefi
:JtVelf 'Weefen
:rQt hij hier.
hier, ~onder
loonder iemand.
toega"g ~
:&elfvtln
~elfVtln zijne
zijnç Eçhtgenoote. Vergeefs leverde deeze, aan GraaVi l'!lAlJRITS
va
~iAURlrS en den Raade van Staate, verfcht!ide
verrchdde Smeekfchrif..
Jen over, om toegang tot haaren man.
man, zo niet voor haar zelve,
ve, immers voor eenig~n Advokaat of Prokureur. Lieden \tan
van
!lap~ienlij~en
Krijgsoverfien en Hoplieden, met 's ;\lans
~ap?ienlij~en rang, Krijgsoverfl:en
,'lans
Qn~lukkig lot begaan, en hem voor ONSCIWLDlG
"n~lllkkig
ONSCHULD!G houdende,
houdende t
~{)t:rd~n
~~.:rclen zich tot den Graaf van HOHENLO,
HOHENLO. met fchriftelijk verzoek.
~!!t
~a~ T1U?'.LoNq
tf..E'LoNq voor zijnen bevoegden Regter gefield, en hem
onvertoQgen
ol1vertoQgen regt mogt
moge gebeuren; dat men hem althans vrijheid gunde,
gunde. onder genoegzaamen borg:ogt, om te mogen uit{)Il
~Il ingaan, of dat, bij mangel van dien, zijne befchuldigers ~
nevens hem, in hegtenis mogten gefield worden. Hoe zeer
~e Gra~f
Grl!~f VAN HOHEj\,LO
HOHEl'-LO alle deeze redenen onderfchnllagde.
onderfchrmagde.
Wl!ç @:lq.!rang
1ll!!Ç
!!:lqJr~ng van zijn verzoek, dat de gevaJ;Jgene
geva~ene onder borgU)~t mog;
t\l~t
mogç oiltOageu
oiltOagel1 wordeni
worden i ~ll()s
;lll~s was vrLlitelOo,~
vrLliteloo$~ Men ,af
Ç9~
\i>~
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tOt antwoord, indipo
bcr.watlrd hieldt, hij mogt
tot
indi"l1 'fRESLONG
TRESLONG zich be~wallrd
moge
StllH>!O k';cren,
zich lOt
lOt de Algemeene Staat.!n
k'leren, die daar in voorzien
mogten.
ueze/;!e het zouden gcraaJen
mogten, zo als dele!;re
geratden vinden. Maar
in die Vergadering was her
het werk Zll'!:mîl5
Z\)'!:lnj~ belhokcfl
bell<.kcn,"-dat
TRESdat T1U:S.
tLOl\G, op ecn
een Smeekfchrifc,
Smeellfchrifc, van zij::entwege
wierdt
~Ol'\G,
zihentwege ingeleverd, wierde
verweczen aan de gemagtigde Regccfs.
verweezen
Regtcrs , zijnde Graaf MAURITS
M!\URITS
met den Raad van Staate.
Stllate. Ecnc
I:mfle, hoewel irsgelijk,
irsgelijke
Ecne laallle,
Gr~~f VAN HOHI!NHOlmNeellS de Gr':lIf
vrugtelooze pooging. waagde nog eens
LO.
LO, met een verzoek, dat den afb~zetten Admiraal zijn huis
tot kerker mogt gegund worden.
tOt
AI
tijd hadt
TRESLO;"iG in hegtenis gezeeten, eer men
Al eenigen lijd
hade TRESLQ;>I"
men.
onderrigting (informatien) tegen hem hadt genomen. EerJ:!I)g,
egter, verpijnde zich de Baljuw ZOMER,
ZOMER., om van heinde en
verre !loffe
(loffe ter zijner bezwnarnisfe
belwaarnisfe bij een te haaIen. Op den vierden
en vijfden April des jaars 1585 wierdt TRESLONG
TRESLONQ,, voor de eerfte maal, ten over!laan
overfiaan der Wethouders van MiNde/burg,
Middelburg, breed.
IlIater , 's morgens ten den
Weirjge dagen laater,
tien
voerig ondervraagd. Weir.ige
tuuen.
ViU volk
tluren, deedt ZOMER hem, onder een grooten
grooren toeloop vall
volk-.1J
(lpenballre Vierfchaar brengen. Hier befchuldigde hij den
in de openbaare
fier groot getal van euveldaaden: weder_
gevangene met een bij
bijfter
wed etlVIajefreitfchennis.f meineedigheid, roof of ver·
fpannigheid of Maje(leitCchennis
ver~
torten van 's Lands penningen, doodOag, moerd en roof; eikorten
beOuitende , uit dien hoofde,
gefchende en bel1uitende,
boofde, dat hij behoorde ge~
zwaarde~ voorts zijn hoofd, op een
firaft te worden met den zwaarde.,
een en iegelijk ten toon gefield,
gelleld,
fraak. drie uuren lang, voor cenen
ftaak,
voordeemet verbeurdverklaaring van alle zijne goederen. ten voordec.
Ie van den Lande en der Algemeene Staaten Naa deezen eisch
verzogt TRESLONG
TRES LONG , wien tot nog toe nooit gegund was. over
rllrlp!eegen, dat de
zijne .verdeediging,
-verdeediging. met iemand te mogen ralldpleegen,
VraagpuIlten
Vraagpunten,, nevens ziju antwoord op dezelve, hem mogten
worden voorgelezen. Dit wierde
toege(laan, en voorts
wierdt hem toege!laan,
'e hemwaarts voor zijne Echtgenoote en gezin, ter
de toegang 't
befcheidenheid vin
van den Baljuw, als mede
Advokaaten' em
med~ voor Ad'lokaatelÎ
Pleitbezorgers.
vinden ~ die de
Thans was Zeeland in tast, om iemand te vinden.,
werdeediging van den ongelukkigen Admiraal op zich wilde nee
nee...
vondc men zo veel harts of trouw- .
men. Doch bij niemand vonde
àartigheids. Elk fchoof die taak van den hals, met voor wenIlartigheids.
Aaaaaa2ll 4
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,den
pen van vcrfçheiden
vcr[çheiden uelcl.zt'l..;î'.
beletul"r. Op den B~Jjuw
B~ljuw .,:elven
~elven viel
pet veq.nqeden
vequqeden ~ allt:o
allen e:'
e7' I;:,
~.. I'n
"n j.~g;hjk,
j'~g~ltjk, cnder de hand,
hand) ccnen
ccncn
angst te htL,,'c[!
rI.
O'n ;jit
cs vondt
htb"t!rt .~'lgejij&c
.~'lgej:1~c,rI.
Oln
dit all
altc&
vundt TRESJ.,ONG
TR~:SLONG
Z! I.Je z(':r
zich ;-:t:noo;:zaaiu,
sr.noo.lz~aiu, ;eman,l,
'emaIlJ, W[
wt l!l,ie
ze:r zwaare kosten, uit
~o·
Grayeuhtlf,c in .lé~eja'1d
~s Gra·yett!'tlf.c
Z~ela~d te
re èO('!1
è.o('!1 0 :c,l:omen.
:cd:omen.
TRfSJ.,Ol\GS
Ictuslcnen
Ictuslènen l.a3(
l.aJt n,cn
n,w l'Rf
SLOl\GS Geh':lU,fi::hrij7er,
Gl!h':ll"Îchrij7er, PIETER VA!",
VA~
J-AAR, nevens eenen
een en Hop/lIr.,l
in'I:<hJks in verzekering
1--AAR,
B.Ol',ll~·') GUWEf'I,
GUWEN , il1>edIJks
genomen; waar naa den geweezt:nen
geweez<:nel1 AdmIraal
Adnmaal alle toegang,
'foor
wierdt.
yoor eenigen tijd, wederom ontz~gd wierde.
Op
OP den negenëntwilJligatn
negenëntwilltigiltn der grzegde
g('zrgde maand, in de volle
Vier(chaar
VierCfhaar en in de tt genwoordi;;heid van
Vln een grooten zamenloop' van nieuwsgierigen, doch in afweezen des Gevangenen',
loop
pet:dt de Haagfche Avokaat eene uitvoerige verweelÎllg
verweelÏug tegell
teget1
aankl2gt, edst
et:1"St bij mon-1e, en gaf. voorts dezelve in ge[chrift
gefchrift
pe a:wklagt,
pver; amwoordede ten principaJlc,
principa:lIc, en dringende, bij voor~aad, op or;tfla6
ottf13l onder horgcogt.
borgtogt. D'lch
D0Ch dit mogt hem niet ge!aad,
t\~gen den Admibeuren. Met klaare t""ken van ongm.,t
ongUli,t t<'gen
iaal,
raai, hieldt mm
mEn de za~k, van den cenen Regtdag tot den ar.ar.~
d\,!f('n.
d~r"l1, l1~roende.
f1~n'ende. Vecle.:r bruLde
bt'tl[;lte hem de Ba!iuw
Ba!1uw met nieu~
,"'e
V:;\l iJl d.:n
d..:n vnorif!cn
~'e [chelmftlJl,){el1,
Cchelmftul.ken, waar Vlin
vnorigell eisch niet
nict ge zegt
wa,. Om ha
het auk
aak te
re f':<örl:er
f'~rl:er door te zt:W
Zt:tILIl,
.. U, haudelde
hatldelde de Bal1uw
~uw zeer tnrd
r.nrri Plet
\11et den ,~eh"illJr:
.~ eh"iI11r: llr:jv01'
hr:jv01' VA""
\'i\:S LAAR;
LAIIR; doen,'e
doen.-e htlIl
h~~
brengen tot [cher)?
Olh1CrZoi:k; ': wen:,
fcherp OME:rzol:k;
w<!!k, egtcr,
egter, niets meer op
hem vermogt, ";.tn
l;':':' 'è\')kel
Udn de ::~u;~t
::nu.~{ irg v~n
\'::n 1;",';:'
~l)kel pum
punt tot bezwaar
V~n TnE~LO:'\G;
v<ln
n!E~LOXG; van '[
'~ wdk dt:eze,
dceze, evenwel, zich volkomen
i
Uivi;'rJe,'
'
~uiver,\e,
. 1n
ln d('~'zen
dc~'zen tocft;md
tocn~nd van zaaken, kwam::n
kW:1m:m eenigen, 't zij in
eoeq.::1
goe4.::1 ernst ()f
f)f uit v~lschheii,
'1~lschhe;i, dw
dm Gevangene
Gt;\'ar;gene met fchrikverwekk:nde vert€'lIir-gen
wekk:llde
vertellir'gen :lln
:!lIJ bocrd. Zommigen bragten hem onder 't oog, dllr
dat hij den Pijnbnk
Pljnbnk niet ontgaan zoude; anderen,
qat
dat hlj,
hi;. waar[chijdijk,
waarfchijdijk. zGu;ie
zcu(ie moeten a",rven,
nerven, met' verbeur!!.
verbeurè·
veràlR:Jring
var> go·>deren,
~e+lila~ring va..,
gO'>dercn, en behoud aiJeen
~lJcen van èè
G~ geene, welke' zijll
zijn Ed:tgenoote
Er\;tgenoote hudt
hade Î!l!;ebragt.
ingebragt.
aang~ande zijn
", ln
In deze gcmoeèsge!ieltenisfe,
gcmoeèsgefieltenisfe, en oozeker a:lng~ande
tockomaig
tockomlHg lot, kwam
k\vam hij TRESLOl\G,
TRESlOi\G, op zekeren dag, in den
K;erker?
~erker? de Cipier.
Cipier, JAN VAN BOSBEEK
BOSBEIlK geheeten. Met een g(:g:::laat
l::hijn van medogen dra:lgende,
'iaat en woorden, den f;;hijn
dra~gende, betUigde
bemigde
p~j'
ramp, die hem
bij'
den Gevangene zijn leedweeun
leedweezen ovet den I"mp,
b~
.r
.• .
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.
beo

TREstONG. (WILLEM
'fRESLONG.

VAN

BLOIS

VAN)

'2~,
1.91

b~iegellà hllde,
hejegend
hadt, en met een ;zijnen
~ijnen wensch om hem te kunnen
;edden. Tevens vraagde hij
.:edden.
hiJ hem, wat hl
hIji hem geeven wilde.
wilde,
indien hij daar toe zijne hulpe boodt. TRESI.ONG,
TRESLONG , hier aan
bet oor leenende
leellende,, en overpeinzende het gerugt, wegens de
aanaaande
annfraande pijniging, die, waarfchijnJijk,
waarfchijnlijk, omtrent hem zou
gefteld. boodt hem
bern ftraks
firaks geld, en Ooot
Doot het
bet
worden te werk gel1:eld,
verdrag voor twee duizend guldens, te betaal en de eene helft
op' hand, de andere naadat hij in vrijheid zou geraakt zijn.
Wijders zou de Cipier met TRESLONG na Etlgdl1nd
Engdond reizen, en
bil overkomst aldaar een gefchenk ontvangen, voor 't verlies
bi,
verIîes
gijns
~ijns huisgeraad; voorts, in dat Koninkrijk.
Koninltrijk, kosrvrij
kostvrij gehouden
worden, tot dat TRESJ,ONG,
TRl!SLONG, daar of hier te
t!;: L3nde, hem een
beilaan bezorgd hadt. Het Verdrag, in gefchrift gefteld,
gefield, wierde
heilann
bij beiden ondertekend, en daarenboven.
d:tarenhoven, van den kant des Ci.
piers, onder eede beloofd, hetzelve te zullen naakomen , zon·
zon.
der eenige valschhei.d,
valschheid, bedrog, erg, of list, op verbeurte van
zijn aandeel in 't hemelrijk, en verdoemenis zijner
ZlJner Ziele.
., Op de heiligheid van zulk eene plegtig gefia3fde
ge!laafde Verbintenisfe zich
zIch verlaatende, zag 1'RE~LONG
'l'RE&LONG vast te gemoet, zijne aan.
ftaande redding uit den Kerker. Doch zie hier een fchrik.
fiaar.de
wekken j voorbeeld eener aJlerverfoeilijklle
allerverfoeilijkl1:e en godboonendfre
godhoonendfie
meu!.
meill. edigheid.
De onderh:mdeling,
was
onderhandeling, tusfchen TRES LONG en de Cipier, wu
begonnen en voltooid met medt'weeten en op aat;raaden van
den llaljuw;
Baljuw; die, wanneer TRESLOl'WS
TRESLONGS huisvrouw den Cipiel'
Cipier
de eeriledulzend
eerikduizend guldens kwam tellen, niet flegts
Oegts bij de hand
was, maar ze ook na zich
Zich il:rook.
l1:rook. Daar en boven ontnam
omnam hij
haar met geweld, e!1
ha:lr
e~ zeer onwaardige bejegening, nog agt
honderd guldens. In 't voorbijF,aan
voorbijf';aan moeten wij hier aanmerkelJ, dat des Baljnws erfitcnaamen,
ken,
erf~enaamen, volgens Vonnis des Hofs
van Holland, deeze famme
rente, naar het befomme,t nevens de
de· reme,
loop des tijds
tijds,t wederom hebben moeten uitkeeren.
Zo dra nu hadt
hade de Baljuw ZOMER de bewijzen voor TRES.
LONGS
1.0~GS voorneemen ter onrvlugtinge
olltvlugtinge niet in handen, of hij
meende veel gewonnen te hebben, en vorderde hem tef
ter pijniginge. Doch zo wijd konde hij zijne boosheid niet voort·
zetten. Zijne Voorfpraaken dreven, dat gelijk iemand, die in
~alszaaken zjjnen befchuldiger met giften de ooien
oo~en uitllak •
l1alszllliken
'.
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daar aan niet .verhcurde,
-ver~lcurde, alzo ook een gevangen niet, lIan
\lsn Ot
.tur
omkoop en van d;)n
d"n Stokhcuuer;
OD;Ikoopen
Srokhculler; ftaande
tl:aande het eenen iegelijkelI
prij, z;jn bloed te i"lntf!>enen.
flIl1tCoenen. Dat de bet:gtiging
bet:gtlging flegt,
Ilegt~ beA:ondt
befl:ondc
wij,
:op de W"nen
uitdrukkeiij Ic
uit gisftngen
glsfallgen zonder blijk; waar ;op
Wl!tten uitdrukkelijk
verboden Vonnis van pijniging te vellen; 't welk men wel te
beu.geen had, gemerkt een Rechter, die iemand ongeregtebetrtgten
fbfbaaf WIS aan lijf en leven.
lijk ter banke doemde, zelfs fr~afbaar
Intusfchen kwam de maare der harde be handelinge van
VBn dea
de.
.- Intusfc:hen
voortS•
Gevangene ter ooren van eenigen zijner mg.agen,
mJIIgen, die zich voort
aann de zaak crnilig
..
crnfiig lieten gelegen zijn. Zijn Schoonbroeder
QTTO VAN WMONT.
E.G~IONT, Heer "all
Vl1ll KeeHel'1óurg,
Ke(!I'Iet1hurg, Ridder. en an.
OTTO
an..
dere zijner naane
aanzien..
naaae Bloedverwltnten.
Bloedverwanten, Edellieden van de aanzien.
iijkfte
Holland. verzogten
vcrzogten , in hunnen eigeu
eigen naame.
~ijkR:e Huizen in Holland,
dat de Wethouder.s
Wethoude(s van Middelburg,
dat
Middelóurg. naa een fpoedig verhoor
yan
aaat
van den Gevangene en,het brengen
hrengen van de zaak in een fiaat
yan wijzen. mogt behaagen, dezelve, ten overftaan van eenigé
lIan
eenigè
~en voegzaam getal
hunner Gemagligdcn,
Gemagligden, te doen herzien van een
onpartijdige Regtsgeleerden uit den Rage,
Hage, van Utrecht of
elders. en alsdan te vonnisfeD,
vonnisfen, nur
naar dat zij Regters vervan elders,
:;ouden: alles ten koste van de Verzoekers;
Verzoekers i die zich
aaan J;ouden:
voorts wilden verbinden
ver hinden •~ zulk eene fomme van penningen in
verzekering te geeven, als Burgemeefiers en Schepenen vam
valt
Middelburg zouden geraaden vinnen.
vinden. Doch ook dit middel
vrugt. en wierdt de zaak hoe langer hoe meer
was zonder vrugt,
IlIp
op de lange baan gefchooven.
met verdriet zijne da.
Terwijl TRESLONG ,• in den Kerker, mer
gen fleet, wi"rdt de onderhandeling tusfchen Koningin ELIeen
nLI.
IlABE,'H! val1
~'im Engeland en de Algemeene Staaten
Staaten,, over de op.
'ABnH
clrllgt der Opperheerfchappij aan
aQll haare
ij verig voort.
voortàragt
haore l\!ajefieit.
Majefreit~ ijverig
I\n meende de Admiraal hem den kans fchoon te fraan,
fiaan,
gezet. Nu
om een einde van zaaken te vinden. Hij hadt, namelijk, verfche41en
fcheiden Vrienden en goede bekenden aan het Hof der Engel.
{ehe
fche Koninginue.
Koninginne. Deeze nam hij in den arm, en deedt, door
haare Majefieit vertoonen, f'
., hoe het der Mid•
dezelve, aan ballre
Wethouderfchap, als onervaaren in het nuk
fiuk der
•.. delburgfche Wethouderkhap,
beo
., Orrlogen, aan de nodige kennis ontbrak om over zijn be, drijf te oordeelen; dat hij beboorde
behoorde te regt te fraan
liaan voor
.,
Krjiisraad, en voor
VOOl" de zulken,
zulken , wel~ het de AlgemeeD den Krjjgsraad,
"De
"oe
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H ne
oe Staaten
Stllaten behangde
behaagde daar nevens te voegen; of dat hij, al.
als

" een Hollandsch Edelman, anderzins den Have
Hove van Hoilatld
Hoilaod
" onderworpen was, en niet aan een burgerlijken Regtbank
.,
" in Zeeland, veel min dien van Middelburg," In zo verre
badden deeze Verwogen
Vertoogen klem, dat de Koningin,
Koningin. dikmaals»
~en zijnen behoeve. voorlèhriiven
,en
voorfèhriiven deedt zer.den
zetden aan de Alge..
Alge.
meene en aan de Zeeuwfche Sraaten,
S!aaten, mitsgaders aan de Wet~
houders van Middelburg; alles evenwel, ondanks de magtigll
magtigll'
hand
bnd diens voorfchrijvens, zonder eenige uitwerking.
afl<Jop zijner zaake,
Schier wanhoopig aan een gelukkigen
gelnkkigen a{JJop
was nu de ongelukkige TRESJ,ONG,
dezelve,
TRESJ,ONG, wanneer dezel
ve. onver;vagt.
Wagt, eene gelukldge
gelukkige wending nllm.
URm. De overkomst herwaarts
qes,
&tes, Graaven
GrRaven VAN LEICESTER tot Algemeenen Laudvoogd verOOf.
veroor~
~aakte dien gewenschten
zaakte
gewenschtell ommekeer. NaauwJijks
Naauwlijks was hij eenieeni.
germaate in zijn bewind gevestigd, of zich de zaak des Admiraals aantrekkende, wederriep hij den Ilast der gentagtigde
gemagtigde
Jlegters,
~egters, en (telde
Ilelde andere Pleitbezorgers. Het eerfte,
eerUe, 't welk
de Landvoogd te wege bragt.
bragt, was dat de Admiraal uit de be
be...
flootene hegtenisfe
1100tene
hegreoisCe wierde
wierdt ontOagen,
ontf1agen, en zijn huis tot Kerker
verkreeg, mids ottder
OOder eede zich verbindende,
verbindende. daar binnen te
ta
~unen blijven. Voorts bezorgde hem LEICESTER
LEICESTER de vrijheid,
zullen
qID
QID zich nll
na 's Rage
Hage te mogen begeeven, cn dit tot eene ge.
vangenis te hebben, mids onder gelijken eed van blijven, en
daarboven eene bepaalde fomme gelds tot borgtogt. Eindelijk,
op den vijfllmwintigllen
vijfl!ntwilltigften November des jaars 1.:;86,
1::;86, verworf
bij verlof, om te mogen gaan vertrekken, werwaarts zijne gege.
legenheid en 's
'a Lands dienst kwam te vereifchen; onder eed,
eed.
van
yan tcn
ten eerflen
eerf1:en en alle vermaaninlt{
vermaanilJ~ op !lraff\!
Ilraff<! van belijder en
overtuigde ((ontèsfi
Com'fêti) in perfoon
(C(jnfe~fi & Convi8i)
perfuon te verfchijnen
voor het Hof van Holland, 't
tt welk door den Graaf en del)
deQ
Raad van Staate, tot het uitwijzen der zaake gemagtigd was.
Nevens den Graaf VA:"LEICESTER
VA:"LEICESTER deedt nu TRESLONO,
TRESLONG ,ingevolge
ingevolge
des ontvangenen verlof.~,
Ko-,
verlof.~. eenen keer na Engeland, om de Ko-.
ningin voor ha
are gunllen te bedanken.
haare
Ondanks deezen
TRESLO.NG
deezell gUl.!l:igen keer,
keer. was de zaak van TRESJ,O.NG
tlOg
nog niet geheeHijk
gt'heellijk afgedaan. Eer dir
dit gebeurde, verliepen 'er
j)og t:tlijke
jaaren. Van hier dat de Admiraal, kon
nog
etlijke inareD.
korl na,
naa zijne
weQerko!U5t llit
d'l1 Raljuw
ZOMU voor he,
weqerkolPst
~it ~nl'l4nd,
E.n,'l4nd, d"l
Baljuw .zOl\:iea
het Hof
Hof'
vap
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Tan Holland dcedt dagvaarden, om het nog hangend Pleitge'fan
ding te agtervolgen. Doch de Baljuw wierdt daar van ontlast, bij Vonnis van 't Hof, alzo hij zeide, dat de zaak hem
ruet aanging, maar hij zich derzelve eeniglijk
eelJiglijk gemoeid hadt,
hadt.
niet
"p
ep uitdrukkelijk bevel der voorige Regeeringe. Intusf'chen
Intusfchen
),Ieeven
bleevell de p'pieren,
p'pieren , hec
he[ geding betrefrènde,
betrefiènde, berusten onder
de Wethollderfchap
Wethouderfchap van Middelburg, die, hoe dikmaals
dikma~ls ook
yermaand om dezelve, geflooten en verzegeld, over te zenl'ermaand
den, onder allerlei voorwendzeis daar mede draalde, tot in den
jaare 15il8.
15138. Thans ver.wgt
ver LOgt TRESLONG , dat de Advokaat Fiskaal en Prokl,reur Gencrllnl
m~gt gegeeven
GencfIlnl moge
mogt m2gt
gegeeveu worden, om
de
tie zaak van wegen de Ho')ge
HO::lge Overheid
O.erheid te vervolgen. Doch
beiden verklaarden
verklaarden,, naa het overzien der Stukken, zig daar
toe niet gegrond te vinde:l.
vinde:J.
DI!
Or.! moedige TRESLONt>
TRE,LONG,, agtende, met dit alles, de fchennis , zijner eefe
eere toegebragt , l1Gg
nog niet geheel te zjjn
zijn uitgewischt
wiscbt 1,[, deedt aHe de gecuen,
geenen, welke iets ter zijner bezwaaringe
rlnge wisten in te brengen, voor het Hof daagen. Doch niemand verf'cheen.
verfcheen. Dus bleek, naa zo veele jaaren verdriets en
ol,fchuld. Op den negentien den }unij
junij des
moeiliJkheids, zijne onfchuld.
aJlê misdanden
misuanden,, hem ten
jaars 1595, wierdt hij, eindelijk, van alle
liste
biste gelegd, zuiver en onfchuldig verklaard. Dit vrijf'pret>_
vrijfpret'_
Vonnis des Hofs bekragtigden
bekr:lgtigden de Staaten
kend VonnÎs
Slaaten van Holland;
die hem voorrs beloofden,
bdoofden, de hand te zullen houden aan zjjzij.
De
ne bevordering tot e(!lligen
e~nigen dienst des Lands; hem.
hem, intusfchen,
iotusfchen,
teezegging doende van eene Jaarwedde van zevenhonderd gul:eezegging
dens. Niet lang
1allg daar Daa
naa ftelde
aelde hem Graaf Mf.URlTS
MAURITS aan.
aan, met
mee
r;oeddunkelJ der g,:'lldde
Liemenant - Houtvesgoeddunken
W''Ildde Staaten , tot Liememmt
ter, en vervolgens
verVûlgens wt
:ot Groot - Valkenier van Holland en WestWest.
friesland.
be fluit van dit Verhaal voegen wij hier nog nevens,
Tot befjuit
leden, meermaaIen
meermanlen heeft getuigd, dat hij,
hoe de Admiraal, zeden,
i)"m
()Bl brieven vlln
viln voolfchrijvinge aan de Engelf'che
Engelfche Koninginne
llanzienJijke f'omme
'te verkrijgen, eene llanzienlijke
fomme hadt~moeten bell:eeden;
be!1:eeden;
en dat de(ze,
det ze, gevoegd
gev(.egd bij de kosten van het PJeitgeding,
Pleitgeding , met
den aankleeve Vijf,
VlH, dien.
dien, hem te zamen op wel vijftig duizend
te 11:1al1
l1aan kwamen.
Guldens re
Ondanks dit alws,
allis, gelijk de Ridderlijke Hifioriefchrijver
Hiltoriefchrijver el-

ders

TRESLONG. (WILLEM

VAN

BLOIS

VhN)

30t
'JO!

ders aanmerkt, dlll
eer:"jk. leefde. oft een
dllt 1100it
nooit yemandl
yemandt zoo eeri'Yk
IaSIel ti' hefIJ:
Ilnderdeel der menfchen las/eu)'
IInderdeel
hem: nocht
nodt yemtJ'fldt
ye1lifJf'ldt ZO/J
ZOO
oneerlyk, oft een anderdeel looft'
looIt' hem, TRESlONG had!,
badl, neg
lH'g
in 't vervolg zijns leevens, de ondervinding van dceze
deeze waarwa a\"heid.
heide Want, opdat wij, nogm~als, des Drosfaam
Drosfaarts woo;den de
onze maakell: ,.
.. aangezien al de boven vermelde proeven van
,. TRESLONGS
TRESLOlNGS onnoozelheic; ongeacht h<!t
het !:;clal
f>ctal zijner meenig".. vuldighe dier·llen;
diertl:en; ongevoeldt
Gngevoeldc een' billijk
billi}k meêdoogbcn
meêdooghcn oover
" zij
tie hmgdl1urighe
qutllaacli,en; fpein:.
zijrJe
langdllurighe en 't onrecht geleede qutl:aadj,en;
" den zich zijner benijders niet alleeniijk
alleenlijk van achterklap niet;
n maar bragh!cn,
braghten, jaa, te weeg he, dat zee\?er amptgenoOlfchap
amptgenoolfchap
".
" (ik vind nÎet welk) zeer verfodlijk
verfo(;Ïlijk van
vlln hem fchreéf,
fchreef, aau
aall
" de Staaten van Hollandt.
HnOFT, hoewel zij
HoHandt. En, vervolgt W'OFT.
ook de Rldderfchllp
",. hier meede kieenen
kleenen daLI.
daJJk begingen;
begingen jook
Rldderfchap niet
niei:
" zweegh da:
dat zulx
zuJx haar zeer verdroot: ue gewoneide
gewortelde wrok
" hiel plaats. oorzaak (mijns beuunkens,
bcdnnkens, zegt de Riddet)
" dat TRESLONG buiten Knjgsberoep bleef, en 't ooverfchot
" zijns Jeevens,
..
leevens, in 't odfènèn
odT,mt:n der gemelde Hofampten
Hofampcen t<)e~
ooe·
...
hr,"
~, brag
braghr."
Tor
Tot bef1uit
betluit van dit leevensberigt, moeten wij 'er het vol,.
vol.gende nog
lIog neVE:nS
nevens voegen.
vuegen.
Zijne KOlJÏllklijke Majetl:eit van Deenmarken liet dell Admi.
Admif:lal,
bJj de AJgemeenè
nal, de
dc or zijnen Gezant blj
AJgemeene St:\átCn,
Staaten , ~,anbie
den, om als Genera:!l
Gcnera:il en Overl1:e
Overfie van een
e~l1 Regiment in ziineu
zijnCll
dienst te treeden;
rreeden; dan voor welke Eer en gunst hij beleefdelijk bedankte.
.
Hoe onzen Admiraal, niettegenfia:lfJde
niettegenfiaande zijne voor verhaakl~
verhaa!d~
verregaande en ond311klJaare ITIlsh:mueHl1gcn, de goede zaak en
den Lande is gel;egeu
geGegcn gebleven, vind men vermeld in de
da keurige Bijvoegfels
Bijvoegfets en Aallmerkingen,
Aanmerkingen, voor het Ag111e
Agdle Deel der
l1aderlandfl:he
Paderlandji:he Hiflol ie van
Vlln WAGENAAR ,• door de geleerde
Heeren
v; YN, LAMllP..f.CHTSPN,
LilM!:RlCflTSFN, MARTINI en Ef'\Gl?LDERTS.,
ENGELDERTS,.
Ht!eren VAN UYN,
onlangs uitgegeeven , alwaar~ezelve, fpreekende van TRE9·
:LONGS Huisvrouw, aldus fchri) ven : "Zij
,.. Zij was ADRIANA.,
ADRIANA" Dog.Dog-" ter van OTTO VAN EGMOND, Heere
Kenen/,urgn. De
Hecre van Kenenl'UFjJh.
" r.og
....
nog aanweezige Bnef, door TRESLONG aan haar
baar gefchn:even
ge[chreeven~
,. den 5 van
vau Hooim1land.
Hooimaand, op 't
'c oogenblik, dat bij
hij vermeende
" zijne te llreng<!
en , die bri.ef.,
ilreng~ gevatlgl?:nis
geVa!l~enis te lullen
Zullen verlaat
verlaaten,
brl.ef,

" zei

~Ó2
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zeg ik, met de eenvoudige benoeming van ARIAANTFN
ARJAANTFN be.
beo
ginnende, rehetst
!!,innende,
rehelst mijnes inziens, genoeg, de eerlijke denkwijze.
en liefde voor het Vaderland, van dien,
wijze, trouwe
truuwe cn
dapperen. dan, mogelijk bercheiden
meer dapperen,
befcheiden Krijgsman. Gij
;. zult "ichreef
"ièhreef hij "mijne
"1/lij,,e lIeeren ,,(doelende op Grave
;,
MAUiUTS, den Raad van Staaten ,en de We th van MiddcfbzlI'gh)
MAUBITS,
Middtfburgh)
"elfekeren,
"et/ekeren, dat ik niet
,det dOtN
dOtH of allenteren
altenleren [(.1,
fr.l, 't
'I geen ddt
prejudici(juel we/en.
[oude mogen prejudiciabel
we/en, oen Ol/fin
o11Jim bedruAten
bedru1.ten Vaderlande,
wae verder: ik 'VerhopfJ
verhopa te belonen, Jo !ar.ge
/at:le mijn
der lande , en wat
jlne! te wefen
~vefe'n em
een flaef en dienaer
dicl:acr van
/iel in 1t" 1([
1('[ flael
tien
en daer in [at
fal ik volharden en flertJen4
den Yude,1ande
rode,'hmde " Ook het'ft zijn volgend Leeven ,• hoe zeer men hem buiten
.,
" Staats- en Kriig~bedieningen hield.
hield, nimmer, voor zoo vet
"h men kan !'agaan,
l'ag2an, deeze woorden wederfprooken."
Van de EchtverbintenisCen
Echtl/erbilltenisfen en van NII:!koomelingen
Nu.koomelingen des bebe..
roemden lVIan&,
lVIan~, Wt
tot op den tegenwoordigen tijd, zuUen
zullen wij
nu nog verllag
verflag doen.
. Tween13:,ien
Tweem:!Jien is onze doorluchtige Vaderlander getrouwd geweest. ZIJr.e
Zijne eer/te
eerlle Echtgenoote
EciJtgenoote was ADRIANA VbN
".~N EGMONr
EGl\iONl"
VAN KEXENBU\C,
KENENllr.n.c, Dogter vnn
van den Helr
Otta van EgIMJ1tt
van
HeLr Ott()
EgnIJ1tt Vfin
r.h,,; {}
g van ó()
d~ branche van lHereskijn,
,~leresleijn, en van /lgtlc~
Ken, rob",
Agtle~
C"(je!iflc!e,
Crlie!iflck, die,
dIt!, hel:alV'en
bel:alven andere kinderen. hem baarde,
banrde,
JASPER
JASPli,R VAN BLOIS VAN
V:AN TRESLONG,
TRESLONG , Heer van OudenhoorJl
Oudenh{Jorn
en Pet;f;:cm,
Pet:,j!cm, van welken in 't vervolg nader.
Naa hot
h~t overlijden zijner eerlh~
eel'l1:~ Vrouwe
Vrvuwe hertrouwde onze
Admiraal met cormELB
CO~NELlA V,\N DEN HEUVEL, 'Veduwe
'Weduwe VAN iER'"
liER""
CffEM, bij
Wi:'lke hij tw",e
kimieren naaliet:
bIJ welke
twee kinderen
J. ENE.\S VAN BLOIS VAN TRESLONG , en
2.

~USANNA

VAN BLOIS VI\N
VAN TRES LONG.

JASPER VAN
JASl'ER
V At" IlLOJS
BLOIS VJIN
IIN TRE~LONG,

boven
bovt!n vermeld, is. even'
even
als zijn Vader, tweemM:en
tweemaa:en gehuwd
gf~huwd geweest. Zijne ecrUe
eerfie
Echtgenoote was LUCllETIA
LUCRETIA DE Lh SALLE, Dogt,·r
:Echtgenoote
Dogt,..r van den
Stille, Ht:"re
Ridder de la Sal/e,
Ht;"re van Krabbe"di;/.,
Krllbbe"diJk, RHmt:ester
Rltm<:ester vall
van
eene Kompagnie Cuirasfi"rs
Cuirasfiers in d'ellS[
d1ensc der Veré::rHr,ûe
Veréélllr,clc Gewes.
een.
len. Vier kinderen wierd n uit dit huwelijk geouoren
gelJuoreu
J. JAN VAN BLors
BLOIS VAN TRESLONG , die volgt.
Il. PHILIP
PUlI.IP RO&ERT VAN B1.0IS
Bl.OIS VAN
VaN TREIiLONG,
TRIULONG, volgt insge:.
il1Sg~
!$jks.
!$jkJ.

n.

HI.

TRESLONG.. (WIttEM
(WItLEM

VAN

:BLOIS
atOl~

VAN)

g8t
~&t

r6slong.
111. Eletmorll
EIermor. "a"
"an Blots
Blofs van·,
van., T
Tres/ong.
IV. Elizabet!z
Elizabeth vau Rlois
It/ois van Tres/ong.
Naa het overlijden der eerftè
eerfte Echtgenoote
Echtgenoote,, herrrollwde
herrrotlwde
JASPER met ADIUANA
ADlUANA VAN STEI!NHVTZEN,
STEEN HVlZEN , Dogter van den IJa,.o
~
,.,,, "an
1'0n
va" Sleenhui?ieH,
Steen huizen , Heere "an
van Herne, enz. eu
en verwekte
bij dezelve vijf kinderen.
A. WILLEM VAN BLOIS VAN TRESLONG, Majoor Iti
ÏQ
.Uenst
èienst der Veréénigde Nederlanden, overleeden in den JauiJ
Jaarlt
Kwartieren,
1676, en in den Brielle, met acht K
warcieren, begraaven.
Catlttlrina "an
van BMs
Blois :I'tm
3'an Tresll11g,
Treslll11g, gehuwd aau
B. Ca/harina
aan
van Steenlzuizen,.
Wil/em "an
Steen huizen ,. Kapitein in dienst van den Staar.
Blois "an
'Yan 1resltJng,
lres/Qng, de Echtgenoot.
Echtgenoote
C. Agnes van BMs
van Maximiliaan
huizen , insgelijks Kapitein ÏQ
~
Ma::ûmiliaan van Steen
Sleenhuizen,
dienst deezer Landen.
van Blols
BMs "an
van Treshng.
D. Sophie "an
E.. .Anna Maria Vtm Btois
Blo;s van Treslorlg.
TreJlong.
E
~LOIS VAN TRESLONG,
ZQOtt VlD
J. JAN VAN RLOIS
l'HESLONG, als de oudfie
oudfte Zoon
VIG
JAS PER , boven genoemd, nit
uit deszelfs eerfle
nam
JASPER
eerfie huwelijk, naot
Donl.er,
van Jl1n
Jon .Donker.
Ier Vrouwe Mflgdolena
Mngdalena Don!.
er , DogEer
Dogeer vin
.Donker,
Opper - jangeCineester
jaagermeester en Groot - Valkenier van Keizer RtJl>ÓIl.!
RtJl>ÓL')
rus DEN Il (*), en verwekte bij haar,
'us
JASi'ER VAN BLOIS VAN 'fRESLONG,
JA&PER
TRESLONQ, die in den echt trath
tradt
met Elizabeth van Ginderdellren,
Ginderdeuren , overlceden
overlêeden in den Jaare
16+7;
J64n wordende, in het Jaar 1650,
165~, van haaien
haaren man in
in: het
graf

(*)
(''') Uit dit Huwett)"k
HUlPelt)'l, van 'AN
JAN VAN mors VAN 'l'RESLONG,
TRESI:.ONG,
met Magdnlena
Magdalena Donker; !lit
uit dat van
,'an JASPER
PSPER VAN BLOIS
BLOI!
VAN TttESl.ONG,
'FKESLONG, met Eliz<lbeth
Elizdbeth van Ginderdeuren ; Nil
fI;1
dal "an
van JAN BAPTISTA VAN BLOÉS
BLOES VAN TRESLONG, bijGlIlderdeuren; en uit dal
dat van JJ",SPJt_
...spga
genaamd van Gmderdeuren;
TRESLONG
GINDllltDI!.U!lEN, 1IIel
TRESI:.ONG VAN GlNDlmDEUREN,
meI
Geertrude van der Hem, alle
al/e alhier
alh/er agter een "ot
"ot~
..
lende
van' s MIJeders
M~edert zijde, v()órtgevOortge.
,ende genoemd. zijn, van's
koomen, of zijn daar aan
aRN , door Ruweliilëen,
verioomen,
Huwe/ii/een, "ermaag/ehapl,
maag/chapt, zeer veele voornaame Famit:en
Ftlll1Î1:en in
;n ti,
ik
Neder/arden, en v"rnalllNelijlt
vHrnotlINelijlt ook binnen dl
Nederlanden,
de $1l1li
StMi
Amfrerdam.
Amfte,daill.

'VAN
VAN BLOIS
B>LOIS VAN
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huwelijk
Onder andere kinderen was uit dit huwelijk:

bijgenaamd "an
bijgenllltmd
van
ge~
Hij overl~edt in den Jaare 1650, zijnde geh~wd geweest met Jakoóa Menton , die in den Jaare 1668
overleedt. Twee kinderen wierden uit deezen echt f,el>Jo.
ge1.>Jo.
ren:
I. David van
flan BMs
.,an Treslong
Ginderde tI ren ,
Blois 'Van
Tresjong ",m Ginderdeflren,
ongehuwd gell:orven.
geUorven.
2. Jaspcr
'JIan B/oïs
jasper 'Yan
B!ois van Treslong 'Pon
van Ginderdeuren ,.,
Ridder, Baronnet des Heiligen Room[chen RiJks, volgens Di"'
pIoma
Ween en , den zesploma van Keizer LEOPOLD,
LROPOLD, gegeeven te Weenèn,
zes.
tienden Maij des Jaars 1694. Hij was gehuwd aan GeerlTut
Geerlrui
vall der Rem,
Hem, Dogter van Laurens van der Hem,
Rem, Heere
"all
Nederjl;in, Care! en Hiltebrand, en van Mrlrgal'eta
van: Nederjl;itl,
MtlrgfJl"eta
Lap van Wa'Vcren,
Waveren , genaamd Schagen. Drie kinderen zijn
uit deeze EchtVerbintenisf~ naagebleeven:
1.
,. tm Blois van Treslong
J. L4urt'ns vlm
Tres/ang,• Stalmeester.
z. A,:mha
TlJerejia Maria
iJ'laria 'Van
BlQis Vtm TI <Islong
.:slong;j
2.
A/lJtha Therejia
vfln Rlois
overleeden in den Jaare 1695, gehuwd aan Jakob LodeWIJ!t
LodewsJI
de St. Gittes.
Gil/es, die bij haar verwekte,
,lrJn Frar.çois de St. Gil/es.
.lrJn
jm. BfttJtlutiI
BtltJtwa vlJn
van Blois van T.-eslo"g.
T"es/Of1g.
3. JmJ
Il. PHILIP ROBERT VAN
Vj\N BLOIS Vd:NTRESLONG,
VaJi TRESLONG, Jaspers
Jflspers tweedt
tweede
Jaare lÓ2.0
1020 0'i
ecrUe huwelijk.
huwelijk, overleedt in den Jaar~
Zoon Ilit zijn eerUe
zijnde gehuwd geweest met Sophia Hagens, Dogl~r
Dogler van dell'
delf
Ontvanger .Jeremias Hagells.
Hagetls. Eén Zoon was de
cie vrugt
vmgt dee-dce-zer echtverbintenisre, en zijn naam
JAN BAPT1STA
BAPTlSTA VAN BLOIS VAN TRESLONG ,

Ginderaeuren.

"'In

1,

CORNJ!LIS VAN BLOIS VAN
VJ\.N TRESLOi"G,
TRESLOi'\G, die ter Vrouwe nam"
nam'
CORNJlLIS
Zegen, ,.;et
ecu ampteloos leeven leidde "
Maria Zegu-s,
j~e[ welke hij een
onder !ret
op zijn Landgoed.
Landgoed, oud;:r
het Regtsgebied van Rozendaal, in
.Baronmj van Breda. Zes ltillderen
kinderen wierden
\~jerden uit dit huwede 13aronUlj
lijk gebooren:
1. Ahrahl11n
Abraham van EMs van Tres/ong, die volgt.
!l..
Johan vall lJ!ois
11!ois van Tres/on;;,
2. 'Johan
Tres/on!;, volgt hier !lalI.
naa.
van Tteslong;
egter.
3. Cornelis van Riois 'II(Jri
Tteslong: zie hier Ilgter.
Treslong • overleeden in dell
derr
4. Lucretia van Blols van Treslong.
Jaare 1673, en te Rozendaal begraaven.
$. Cor"
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5. Cornelio
Cornelia van Rlois
BMs '!Ian
van T,"e;!(mg,
T1'eHol1g, vOlgt insgelijks.
,'an Blois
Bio;s v,m
'MIJ Tres/eng,
Treslong , volgt mede. .
66.••Jacobus
ïaco/itiS 1'fJn
Ab,.a1uul1 MIJ
vlm Blois
B/ois vau Tles/onp;,
TI es/oni;, boven genoemd,
genoemrl", beo
bè.
Ab'"a1uu/1
kleedde den post van Sekretaris in de Westindi5n, en was ge
klecdde
ge~
huwJ met diilon;a
diilonia Enfrclllen, bij welke hij verwekte eene
4

Dogter
Dogeer ,•

Cornelia van Blois
Bloïs van Tt eslang,
eslong, die in den Jaàm
Jallro
174F: overleedt.
174$\
'JII/UJIZ
Jol;on van Blois
Elois 1'an
van TrcslofJ{f,
TrcslotJg. Burgemeester in de YrijVrijStJhe van
heid v:m den Oudenbosch, nam ter echtgenocte SiJke
;}Jocr, doch verwekte bij haar gecne kinderen.
der lWoer,
Cl!
uelis Vtm
Contrarol!cur, van hun
Cil nclis
vtm Blois "tm
vtm Tres/oug, Contrnro!leur
BeJog
Mogende de St:aatcl1
St3atel1 Genel!!al,
HJog l\logende
Genel aal, ten aanzien van da
Sp3anfche
Sp1an[che Regten op de Schelde, overleedt in den Jnare
Jllare 1738.
CJrnelio
C,;rl2eUtl vtm
var. B:ois
Bfois van Tre~/Qll!J,
Tt es/r)7'iJ' gehuwd Mil
~an ."lfÛ'oh
:lakob Cor~
Cor"
ne/is Zegen, en overleeden te Rozendaal in den J.,are
'Ilelis
Jaare 1678 j
was bij hem lVIoeJcr
lVIoeJer van twee kinderen:
I. COr1uds
Corne,is Zegers.
Zegen.
2. Bl"gda!enn
RIJ-,gda!enYJ Zes"ers.
Zee"ers.
rac()ÓUS
racohus van Blof;
Blaf; van TF(!:!ong,
1'r.: !:!ong, Burgemeester en Ont,;
Ont'"
vanger der" Verpondingen binnen den Oudenbosch, J\1~rk~
l\7::rkgraal[chap
graalfchap van Bergen op den Zoom, nam ter hnisvrouwe
{'on.di,?
A'l n jlen, Dogwr
Dogt~r vnn
COl u/i,J A/l~jlen,
van d\!ll
d\!11 Burgemeester Joost
joost A'!g~
A'!r;~
JII,;I1 , hdden
bdden overleed"n
overleed,m in dèn
d~rj
,!i(,1l,
den bloei hunner jaareu,;
jaaren, in d~rt
korten
eIlmnder, in den Jaar/}'
Jaar",
konen tllsfchentijd van !legen
negen dagen naa
nan elbnder,
1702,
Val! veertien maanden, geJ 702, naalaatcnde
naalantcndc één Zoontje van
naamd
('tIr/jelis vlm Tl/ois
Blois 'Van
van Tt CE/Ofl'!, Dijkgraaf in den Ouden.
110SCil, overleeden
J'lUW 1747, zijnde
zijr.de gehuwd geweest
lmsciJ,
overleed en in den J1are
met GtCl'truid
Gtcrt1'lJid Va:l
WJi1 der Straten,
.'draten. D,Jgter
Ddgtcr van Jofeph 1'aft
,'an
dr;r St,iJlen,
Vv2tvolk ia den
der
St,IJletl, ,Kapitein
Kapitein van eelle Kompagnie VlJ::tvolk
dien:.t
Boerbplf',l1. Zij over
over-..
dicilSt van den Sta:!t,
Staat, en van :JJtJ'/(J
:lJ'iJ> m Boerht!rgh.
:edc in den Jaarc 1739. zijnde Moeder geworaen van zeven
1l:eoc
kinJerer.
kinJeren::
van Blois
fllois van
vtm TJCslQng,
Ti eslotJg, Cadet in het !teI. Jacobus VtJn
Ite-glmem
el DIBllI1'Z,
DlBnl1'z. zeer jong,
jong. in den Jaare'
~!mcl1t van de Colon
Colonel
Jaare
1741,
overleeden.
1 ï 4- I, overleed
en.
RMs van Tres/ong,
2.
z. Cornelis
Con1elis .,/ohanlles
.ïohannes van BMs
Treslong , die volgt.
13
3.
jq,<
XX VlII. DEEL.
XXVlII.
Bbbbbbbbb bbL,
bb L'
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BLOFS VAN)
VAN BLOfS

3. Jolzan
Johan van RMs
BMs van Tres/ong, volgt insgelijkg.
illsgelijk~.
4. l[aok
liaalr van BMI van Tres/ong.
5. BoS/iaaf1
Bost/aan ,-on
,>on Blois
IJ/ais 'Van
van Tres/ong. Deeze twee laatlaat·

fien
nen zijn jong gel1orven.
geilorven.
6. Franç{)i!a
Franç()i!a van Rlois
Blo;s van Tres/ong.
Treslong.
7. Corne/ia
Cornefia 'joachima
joachimo van R/ois
Blois van Tres/ong.
CORNELIS JOHANl'iES
JOHANriES VAN BLOlS VAN TRESLONG, tegenwoordig
Oud - Burgemeester en Thefaurier der Stad en Baronnie van
Steenbergen, is lweemaalen
tweem2alen gehuwd geweest. Zijne eerfte
eerfl:e
Echtgenoote was lPil/em/na
Echtg-enoote
IFillemina de H~eert,
H(eert. Weduwe van
Viln Pelt.
overl~eden in den Jaare 1753, zijnde Moeder geweest vall,
val1.
drie ZOOllen
allen in hunne
ZOODen en twee Dogteren , doch die :lllen
gef1:orven zijn. Vervolgens tradt hij in 't huvroege jeugd gefiorven
welijk met .Johanna'
.10hanna' l[abel/o
flabella.,CtJlltoen,
Ca/koen, Dogter van Ja/cr;b,
Jakr;b.
Ca/koen, eerst Rentmeester der Stad Bergen op den Zoom ",.
Ca/koen.
en Bailjuw van verfch;;iden Heerlijkheden, in de nabuurfchap
nabllurfchap
èi~r gemelde Stud gelegen; en vervolgens, naa de overgave
der Stad aan
llan de Fran:chen.
Fran:èhcn. i:J
in den Jalre
Ja:lre 1747, Comrarolleur
Contrarolleur
ter Admiraliteit te Amfierd::m,
Bfil'fingius.
lcr
Amflerd;:m, en van .A.moutlillfl
Amour/il/iJ Bam'ngius,
Dogter van 1\1r
l\lr• .1
.luemitJs
!!Yemias Basllngitls,
Basriflgills, 5ekretaris
~ekretaris der Stad
liergen op den Zoom.
Zoom, en van :"fohal1na
~':f()halm(l I{abella
Ifobel/a 'V/ttl
13crgen
",m BeaumOIlt.
mont. Tien kinderen zijn in het bovengemdde
bovengemelde huwelijk verwekt:
I. 'Jakob
'Ja1.:ob .A.rr,old
Etois Vtm
vafl Tres/ong
Arr.old R,-;stir:gÎus
R.3stingius "IJn
van Blois
TriJs/ong",.
Liemenam
Colone! en Kapitein ter Zee, in diepst van
Lieutenam Colonel
~'an het
he~
Edel Mogende Ccllegie
Ct,Hegje ter Admiraliteit in het NoorderkwlIl'Noorderkwartier, gebooren
ge1:lOoren eÎnnen
Glnnen de Stad Steenbergen"
Steenbergen " den tienden Maait
Maart
tiel',
1756.
2.
2.. Cornelir
COl'nelir IJltll,
J[llall: van Bloi"
Blo!, van Treskl1g,
Treskng, J.i"nlen:lI1t~
J.i~men:lIlt~
Colone!
Colonel en Kapitein ter Zee, in dienst van het Edel Mogende Collegie ter Admiraliteit op de IVraaze,
Maaze, geboorcn
gebOOi"Cn den Veel'A
veer~
tienden Augustus 1763.
1763, op den Huize Eekelenbergh OUl!.:.011Û<;;,'
Steenbergen.
3. Wil/cm
Wit/cm Olto
Dito van
vIJn Blo;;
Bloi; van TI'fslong,
Tre;long, Lieut~llant
Lieut~llllnt ter
Zee, in dienst van het J:lmcgenoemde
l:latstgenoemde Collegie, get'looren
gehooren den
dCll
vijfëntwintigfien
vijfëntwintigflen Nov~mber
November JïtSS,
Ji fi.') , op den Huize Eekc!r,nberg,
Eekc!enberg~

boven genoiPld.
g~noiPld.
;}, CU'j

(WILLE:--'-:;:
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"Mi
Hf<

BLOIS
BLOl:;

VAn)
VAr!)

jut
3'.;1

4, Gu;
Guy l.oJewijk
an varl
vall Bloft
Bfois Van
Treslo~g, gebOMen!
4.
I.odewijk 1em
van Tresla'1g,
geboorerJ!
den aciitfhm
Jalluarij, op den Huize Eekelenberg,
Eekelenb~rg, overleeuen
ac;1tfhm Ja111Jarij>
Jure 177°.
in's
in den Jasre
r 77°, in
's Graavenhage, en aldaar begraaven in
de Kloo"er
K(oo~(er Kerk, in het F:tmiliegraf,
F:lmiliegraf, Haande
(taande ten 1l2ame
n2ame van
llAL1'HJlS,~iUNA
llAL1'HJlS.~iUNA KIEN. \Vedllwe van M'JUr;ts Pasqllt
Pasq/ft de Chayones, in lee ven Gouverneur van de Kaap de Goede Hoop ~
"oncs,
defcenJenwll van
Van den Pre!ident
Aarno:41 Vtm
valt
en van de verdere
Vert1.;re defcenJemen
Prefident AarnOI41
l1eaumotll.
l1eaumont.
5. J.lfI
va'/ Bla:s
Blo:; van tres/ong,
J.m Lodewijk
Lodewij.f Guy va'l
treslong , tieute:;.
nam ter Z,;e,
Z"e, insgelijks voor de Maaze,
Maaze. gebooren op den
veertielJJ~n Ju:ii 1775, in ·sHnge.
's Hnge.
6. Cune/ia
bJyt,elia Gen
ti ui./
nU Vtm
Oee; 11
vnn B!ofs
Blols van 1'reslong, gehllirJ
g-el1ll'&J
met h&aren
h~aren Neevè
COl nelis Jolu!tl
J oltiln van B!eis
vtm Tresior,g.
l'res/or,g.
Nt'evè CU!I:elis
Blcis "f.ln
Colonel cn
J~r l~c, in dienH
bet Edel fIIo?ellMc~en
Cclonel
en Kapitein l~r
dlenzr van !let
NoorderkwartL r. get~()od
de Collegie ter Admiraliteit in het NooiderkwanL
get~oo~
ren op den Huize E'.:kelenberg,
Eekelenberg, op den zevè/1!iN!uen
zevèPti(~nl.<en B2pB~p
Ten
Gou er 1757, en bij hem Mo~der van drie kinderen, biet
llaa te noemen.
]eannetta Huigtrla
Huigwa van
v,m Rlois
Blo:'s van Trcslung,
TICs/vng, jon~
jong;
7. ]erlnnetla
ge!l:orv(·l'.
gefbrvel'.

in

Johtlnra A1JI()udirUJ
AmoudintJ I{abelld
f[abella
8. ]olztJn1"a

Vlm
'l'C'J

B!ois
1I.'J11 Trcdan,,!,
T, c!lall,(J;:i
Blois Vim

gehuwd na!] jHr. M,,;rthm Cu
o!us Kcs!!:.--.
Kesfl::'. Praéthet!tenden'
CU O/US
Allvc;b:n
A,ivuln:n en Not:tris
Nornris te AmUc:dam,
AmUe:dam, Zoone
Zoom~ van wijlen èea
del!
\\'!!\ Ee~waard;i,en
f{cy'lcr. eerst Hllogleeraar
HLlogleeraar 1n
in de
Wd
Ee~waan:l;ben Heere Ke5j7cr.
00dgeleerdhèid
G'ldgcleerdnçÎ(1 te
te Stek(llrt,
Stekfn.t. en vervolgens Hoog'1uitfc~'
Hoog':!uitfc!" Pr\"!Pr,~
1 m.
dikam der HerVlÎflnden
dikant
HCI'VOr<ilden te Amfl:erd.
Amfterd.'m.
Uit deezen eC;I!
edit Î$
Î$"
geiJOoren,
']rI!tob Ki'Jjler,
bil,ne!!
gel)OofC'n, een Zoon
Z1)on gena~md Jr)han
JI)han 'j,Jltob
JrtJjl"r, LiIlllell
Amfterdal(J.
Amfterda!(J.
9, IV,jb!i!li~l(I.
{V,,!:~lmhtl LIJef'elia
Lucrl'titi 'lI,1n
"I/In Elois
Eloi,· "CIn
gebod.
1'an Tres/eNg,
Trl'S/ong, gebodi lalle op den
CCl1t:lltW!',tI6lten Jl:,uarij
ren in 's ila;!e
d~ll eenëIJtw~',tl6nen
l:'u:lrij 17é9.
1769.
10. 'jacoba
jocoba Andrifol
Andri[.J van
}'('Jli R:,,/.s
RI"t; vtm
van Treslang
rreslong,, gcboorel1
gcboorer. ld
's Hage den der:ienden
177!l.
derticnden Maart 1772.
als de'
1()ftan
iJfton van Blois Vtm
van Tt eSkng. boven gClJoemd. :lIs
loon van Cornf'/Is 'Van Riois van Tres/ollg, en, van Gil' nrtJid
FiJn der Sln/teli,
Sll'ntni, was Vleesffie;:cswr
tC Stee::lbergen,
Stec!lbergen i (;'0
ovtr~
"tm
VleeSffi(;!CSWr cc
t:n oVtr~
leedt aldaar in den Jaare 1770. zijnde gehuwd gLweest
icedt
g~w",est met
den Erge/fen, Dageer van den Schepen JulJan
den
:lolzanna dm
Ju1Jrm dm
En "d!('1'!. , en van 'Johanna
bij hllar
haar Vadet
En,!d(l't'I.
'Johalina Kcon:dijker,
Kcorr.dijker, en bi)
Vadei!
ail ..Je volgende kinderen:
13 b bbl)
b h-l/ b b b ?
a, ['I)l!',d
.t,
C'a?,d
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CORNELIS JOHAN VAN llLOlS
CLOIS V.\N TRESLONG , Kolonel
a. CORNRLIS
en K:;pltein
K~pitein tt'r
ter Zèe, in dienst van het Ed. [\1ug.
Mag. Kollegie
Kollegje ter
Adll'iralite't van NC1ordhul!,md
NoorJholldoo en Westfries!al~d,
Wes(frieshu;d, gcbooren
gebooren
Arlu'Îla!Ïte't
bilJnen de Stad Steenb.ergen.
binnen
Sceeno.ergen. ocn
dcn ZC'lCnticllclèll
Zcvcnti"tJclèn December
I i 52, !;ehuwd aan zijne Nigc COf1itiia Gceitruid !'{J/l RIois
1752,
~'I)1 T,-e;/olig,
T,'e;/olig, boven vermelJ, als ce Dogter van CORNEL1S
JOHANNES VAN llLOIS
ELOIS VAN TRi.SLONG,
vf!rwekt
TR.LSLONG, bij wdke hij nrwekt
hede drie kinderen:
he.:ü
) JOHANNES VA"
VA:': BLOIS
gtboorcn
( I
I)
BL015 VAN TRESLONG , g::boorcn
's H2ge.
H,lge, op den vijiëmwintigften
vijiëmwint;gf1:en Augustus 17 8
in '5
7.
87.
C
( 2) C,! nelia Ifabella Jo1Janni~
Jol1tmni~ van R/ois vtm Treslo,"g,
gebooren als boven, op den achnienden
/Q,'1g, geboorell
achttiendcn AuguStllS
AugustuS 1788.
1783.

(3)
WNG,

17')0.
1790 •

GI':R,~R!) JOUA:J
JOIll1:\1
CO;;NELIS GI':RARD

VA:-' TRESVAN BLOIS VA~

gebouren als boven. op den ze<ëlltwimi,,11t!n
zc,ëmwimi;,[1;t:n .lv'1aart
,Maart

van 11lols
yan Tl
TI CS!OI:g,
b. CU11leli.-l
CUJ neH... Vtm
iJ/ois van
csIO/:g, overleeden in 't

Jaar 1779.
c. JCU,\:'<
Jcu.\;>; 1,R"OLD
VMI m.o's
CI.O'S VAN TRESLONG,
TRES LONG , Kolonel
ARi'WLD VA'"
ell
Gnd~r Ix;.
Kollegie ter
en Kapitein ter Zee, Gnd,,;
he. Ed. Mu;;eudl!
Mui,e!ld~ Kol/egïe
A;lmhllitcit Gp
l!e rJ:t~ze,
~'bl:ze, gehuwd IJKt
Illlt Adrit~1Ja
Adrialiil Vim
deu
AJmhttiteit
cp de
Vfl/Z ,Jell
Bet
gIl, Dogt';:r
Dogt'~r van den
è';11 Sulliciteur
Sullicitcur 1\1
f\i iitair
litair van de;)
Berg,],
Rel g.!r,
dell Berg
,1,
voormaals Weduwe van Je:] S~!w;:taris K"Jkart. Zes lunderen
lundercn
zIjn de vrugt deezer
deezcr verbintc:1is[l!:
vcrbintcnis[e:
( I ) JOHAN
(I)
JOllAl'i

ARNOLD
AR~OLD

VAN

BLOIS
RLOIS

VAN

Tl:ESLONG,
Tr:ESLONG,

geboorcll
('p Jen
den z':sdc!l
zr:sdClJ F,:blll,irij
}\~blll,irij 17 S.f'
geboorcn te Vel[.;ll.
Ve![c!ll, ('P
S.J.'
(2) Cnu,C:LIs
C;Rhë:LlS J!.'ilA:vNIZS
llLOIS VAN TltE$LOr\'G,
Tl\ESLONG,
(2,)
JVlIA:.NES VAN fiLOlS
geboo'rll
&chtti;;ml.;:n [,pril
"'pril 1.,8,),
I, 8J , uvcrleegeboo'cll te Delft,
Delfc, op den "chtti;!llci-"n
dt\l 178ó.
( 3) COI;)':ELIS
V.\N TRnSLO;'W,
TRESLONG,
CORI"ELJS ]'JHANNl':S
]')HAIH'r.S VAN BLOJS
RLOIS V.IN
gehooren
geCJooren te D;!fr,
D~'fi:, cp
op den
J,m vHj[.~w;'!ti;;acn
viif.~I.~;V;',ti~;acn Augustus 1;-36.
1;~36.
(4, J,~R
JAR n
D CO",TAëif
CO~,TA~r V,1N
V,lN IH,ors
ELors VAN TRl',SLO:;C.,
TlU:SLO;;G,
('L
geboori!n
j,l d::!
de! I:lev~;n~'iJk,
lp d":ll
d~ll ,!erdellden
Aplil I'i
17 SS.
geboOlcn ijl
Bev'~·IT:i.ik, cp
(;erdcucien Aptil
S3.
(5) .d.ir,:Ci,:a
.d./r.'ci.:a lIdl
jj"n ';d'
';d; <t/ttJ
.. dm '",";1 Rlols
Rlol. )',m
)I.m TresB:;V':r>liljk, op di.!l1
di.!11 eerfh::n Septóllb.:r
JOlig, gebooren in de B:;v.:r>Ii,jk,
Sept":'llb.:r
g9$
J17
769.
((6)
6) 'JO,~<l~wa
Jo::,Jfwa An:ol
Ar::oCh:a
. :j,:.'i var)
~'al3 B;vi,
B;/JÎi 1'"n
l'dJ T,
Tlei~
ei·
lor g, geboOl';U
gebOOic!ll 111
ÜJ cl:;
lleverwijk, 0;
achUieu S.:ptembcr
19,
d~ Beverwijk,
02 den achtfieu
S-,ptcmbcr
1~9L
1791.
d.

P.Us/iiltJ

vat) Bic:,

v,;~"

Tres!o!,,_

Vlet
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Vier Kaplteinen en twee Luitenants, uit dit Ger.~gt,
Gel1~gt, :lik:l
aika
Ih~ns in 's
'g L'!l(lS
hier voor en genoemd, zijn Ihpl1S
L~!l(lS Zeedienst. 'Er
zijn ge ene reclL'oen
recl.:nen om te twijfelen, of dezelve Zu![en, in a1ll:len gevalIe, de voetl1appen
bunntr bra&vc
braavc Vaderen Volgen
volF;eil.•.__--_
voetfl:appen hunl!(r
Drie van dezelve,
dezelve,..J:e
·te wecten
weeten JOHAN lIRNOr.D,
ARNor,D, CORNEL!S
IZAAI{, en WIl.LEM
IZlIAK,
WILLEM OITO
OTTO VAN
V,~N fiLms
BL0IS VAN TRESLONG , hebben,
denigl1en l\laij
l\1aij 1781,
178 I . met 's Lands Frc[llt
/(as/()r,
FrC[3t de
tic /{astor,
op den dertigilen
onder het bevel van den niet min kundigen dan
dln dapperen
Kapitein (nu
(!JU Schout b:j N~gt) l'IETER
omtrer t twee
twe~
PIETER l\1ELVILL, omtren
en een half uur, b"jna
all'2rhardnekb"jlla boord aan boord, een aIlerhardnekkigst ge\'egt,
gevegt, op de hoogte van Kaap St. Marie, tegen een
Enge1fchen, uitgehouden; zijnde de
verdubbelde magt der Engelfchen,
JACOD lIRNOLD
ARNOLD DAnINGmS
nA~TINGWS VAN BLvJS
BLOJS VAN TRESLONG
TRESLONG,,
vierde ]ACCill
in de hoedanigheid v::n
vt:n Luitenant, voor de Admiraliteit der
Stad Amilerdam,
Amfterdam, te:;E'nwoordig
te::;t'nwoordig geweest in het geve8t
geve::;t tepen
tel'eR
St!d
Engelfchen,, op Dogr,e"bank,
de EngeIfchen
Docr,c"bank, aan bood van het Schip
de Adl1:ir'1c!
./ld/J:ir'1lJ! de Ruiter,
Ruiler, onder Kommando van den d,Jpperen
d.Jpperen
N2gc(nn Vice-AJmircal)
Schout bij N2gt(UU
Vice-Admirr.al) J. A.
A, ZOUTl\1AN,
ZOUTl\TAN, op den
jJura 1781.
G~lijk zij daar voor ook
AU2ustus des j1ur3
178r. G:lijk
vijfden Au;!ustlls
alIen
gc,"egt
a1!en vier, b.or.evens
bèt:cvens de andere Heeren Officieren, die dit gevegt
hiiccwoond , !pct
beCchonken zijn geworden.
!PCt Eeretrkenen
Eeretf'kenen belèhonken
hebben hij[;cwoond,
ELEON(jll.A
011ELEO;WAA VAN fiLOIS
fiLOlS VJ\N
VilN TRllSLONG,
TRl!SLONG, boven vel
vel meld , ondê'r de
der
d~ ldnd:!fdl
Idndcr"n van JASl'kR
pSl'llR VAN ELOIS
BLOIS VAN TrtESLQNG,
TrtESLONG, bij
WCRETIA DE LA SALLE
SALL~,~ wierdt
WCREl'lA
wierde de Echrgenoote
Echtgenoote van T011ltls
T071lar
Cilpiit,
Cllpi! t, Predikant in de Walfcile
Wai[che Gemeente te Leiden.
WILLEM VAN BLOlS VAN TBESLONG.
WILLEl\l
TRESLONG , insgelijks boven geJA~PER VAN IlLOlS
BLOlS VH~
noemd, als de Zoon van gemelden JAêPER
V~N
·'rRESLONG,
"nESLONG, bij zij',e
zij·.e tweede Echtgenoote
EchtgeJloote ADRIAl\'A
lIDRIANA VAN STEEN}HJYSEN.
BurSEN , mtdt
u:1dc in 'c huwdijk
huwelijk met ANNA DE
OE li!AI:TOGE,
U,u,TOGE, en heeft
I~ee[c
dezelve twee Zoonen venvtkt:
bij dezel\'c
verwekt:
J. JI1IZ
Jalt van" Blois vmt
van T,::s!:mg,
1/~s!:;lIg, lHajoor
Majoor van de GuarGnar«es,
ècs, Ridder van de Temollifche
Teu[oniCche Orde ter
tcr IhilIua:;ie
Blillu:1;;ie van
Vtrecht;
befcnreeven in de Orde met vier Kwartieren.
Kwaniercn. Uit
Utrecht; heCchreeven
zijn huwelijk,
huwelijk. met N. N. Ft;>:
l'tm P"':!/en
Pdj<:n zijn geeue
geene killdc!ren
kind:.:ren
lJ:lagebleeven.
uaagebleevcn.
.
2,
2. Quo
Olto ')lcm
Yfln Blois
BMs Ya/Z
,'atZ Treslorlg.
Treslof1g, Kapitein ter Zee,
Zee. In
den vermaarden vierdaagfchen Zeefiag,
Zeefla;; , iu den Jaare 161)1).
I 6'5{) ,
onder den Admiraal de
dc Ruiter, voor 't
'e V::derlnl1d
V::derlllild mo;dj~
mo;dl&
IJrijQ~nde, ro.::mruglig
l1riig~nde,
rO.!nlrugtig gefneuveld.
gefneuvcld.
.
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T1UCHT,7 een Geldersch Dorp, in het Graaffchap
G.aam:hap Rtm
Ruu .. en,
TRICHT
ct1,
lIan
pan de RI
Rivier
vier de Llnge,
L,,,ge. en, volgens
volgel1s eelle
eene niet onwa:l!rct>ijn~
onw2:l[fcpijn~
iijke glffing,
gHfing, dus genaamd,
gennamd, omdat men 'er, vnn
van oud!,
ouds, eenell
ecpClJ
ov..!rva;n
OV..!lvanrt Qver
over de gemelde Rivier hadt.
hade. Want, dat deeze da
de
eigenlijke betekenis diens woords
\Voords is, weeten slle
~lJe Taalker.ners!
Taalket:ners~
Het Dorp is
i:; vrij aanzienlijk,
Grallfaanûenlijk, en een der beste van het Graaf(chap.
~chap. De Hervormde Gemeente wordt 'er door haaren eigen
Leeraar bediend. Niet verre van BUfJren
Buuren legt de van ouds
):lekende
j:lekende Heerlijkheid RijersvMtI.
Rijersvo l1l. Van het liuis,
Huis, op 't wellç
wel~
de Heeren
Heere» van dien naam hun verblijf plagten te houden.
houden, zijn
pog eenige pverblijfzels voorhanden, aanwijzende, hoe het
het,~
eertijds
eertijds?~ van geen gering aanzien moet geweest zijn. In den
voet
voc~ van een zWl!aren
zWl!uen Toren, welks bovenfie
boven!le gedeelte niet
meer in weezen is, zijn verfcheiden Vertrekken',
Vertrekken, welke, vpormaals. van de Heeren VAN R
RVERSVOORT
veRSVOORT bewoond wierden.
deeze, hehalvl:n
behalvl:n andere uit!te("kende
Men meent, dat dee:e,
uitO:ec'kende Voorregilen.
~en. het reg van leven en dood bezecren
be zeel en hebben. Prins
WlpLE!\! DI>
Wlf.LEl\!
DE V is thans, gelijk van het geheele
g~heele Graaf[chap,
Graaffchap, ook
Heer dèezer
Beer
d~ezer Heerlijkheid.
Heerlîjkheid, KETEL, laattle
laatlle Heer van Rijers'l'Jort
'iJllort ,• fiondt
Hondt de Heerlijkheid, nevens alle derzelver GeregtigÎ1ede'J,
lIl,, die dezelve met
Qlet he~
hede.,. af
~f aan Prinfe WILLEM DEN III
9raat[chap
Oraatfch,:p heeft vereenigd.
f

TRlGLANDlUS,
TRIGLAl'mmS, (J>\cOlms)
(J~COBtJS) een bekend Nederlandsch Godge'
Godge·
}Eer,le,
iecr,le, en ijverig tt:genilreever
tegenfrreever der RemonO:ranten,
Remonfiranten, wierdt ge:ge:"
poorcT.
f:Joore r• te Gouda, in den jaare 1583,
J583, van Roomschgezinde
Oudereu.
Ol1derelJ. Wat hem bewoog den Vaderlijken Godsdierst te
verlnatt)n.
vilH1en wij nict
Omtrent het
bet jaar
verlaat~n, vinnen
niet a:mgeteekenll.
aallgeteeken~l.
,607 moet óet:ze
veranderi1Jg van Kerkgemeellfchap
Kerkgemeenfchap zijn voorVOOf!6o?
de~ze verand"!ring
gevallen. V~n zl1nc
geval!en.
zIJne jeugd af Cene
l'Clle geleerde opvoeding genoo~~n
~en hebben(!!:.
htbbeml(!, en, waarièhijnlljk
waarfchijniljk tpt den Geestlijken !land
fiand
:;i]nde
;i]ude opgeleid
opgeleid?1 fieldt!
field\! :time
zime bedrevenheid in de taaien
taaIen hem
he~
!laac, om m~t
pelt in !laat,
Jl1~t ziJn~ kundigheden anderen daarin voor
fe
re lichten.
iichwn. Van hier dat het Schoolbewind
Schoolbewitld te Vinnen
Vianen hem
wierdt opgl'druagell.
opgectraagen. IJoçh
[)oçh hij begaf
br-gaf z;ich,
zich, eerlang, tot het
f'ewep,
pc Gemeente
p~:wep, Wa3f
waar roe hij bepaaldelijk was opgelei<l.
opgeleid. pe
V~n Sto.wyk,
10 ~e
de nabuurfchap van zijne geboortevan
Sto'Wyk. een Dorp In
ft~d, verkreeg
yerkre~g r.em
pem tOt
'-'eeraar t, doch behieldt hem nie~
~ad,
tot hauen
hearen ~eeraar

lftu.
~ftn.

TRIGLANDIUS.
TRIGLANDlUS.

(..!ACnBUS)
(.JAC0BUS)

~JI

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

Ilaa verloop van welke
langer dan drie jaaren, naa

TRIGf.Mm
TRJGLANO

Gemeer,te te Am/leruiJ',.
AmjlerdtJl/J
tot Leeraar der Hervormden in de Gemeene
wierdt' beroepen. Hij bekleedde aldaar het Leeraarampt
Le\!raarampt gege·
wierdt·
vierëotwintig jaaren.
ja~r.;n. Thans
Thar.s tot Hoogduurende den tijd van vierëntwimig
re Leiden beroepen zijnde. einleeraar in de Godgeleerdheid te
jure 1654, in den onoudigde hij aldaar zijne dagen.
dagen, in den jaare
derdom van eenëllzeventig jaaren. Van', Mans Schriften is
tijne Kerkelijke Hlflorie
Htflorie meest bekend. In de Kerkelijke
twisten en oneenigheden der onrustige dagen, welke bij
hij beo
gehadJ; hij deedt al wat
leefde, heeft hij rijklijk zijn aandeel gehad);
hij kon de om de zaak der Remonflranten te beftrijden ; waar
hij,, zomwijlen, tct uicer!ten
uiterfien overfloeg. Om een !taal
ftaa l
door hij
te geeven van 's Mans denkwijze, zo in het Godsdienftig,e
Godsdien11:ige als
Staatkundige. oordeel en wij genoeg, het melden van zIjn
ZIjn oor.
Staatkundige,
over den perroon en het karakter van JOAN VAN OLDENdeel Qver
.BARNEVELD. Hij getuigd.! dan van den onthalsden Advokaat
BARNEVELD.
bij was een hoogmoedig en laatdunkend mnn,
man, die, 't
"~J dat hij
" gantfche
gam[che beleid der zaaken van Holland en Westfriesland •I en
eR
u
Vereenigcte Nederlanden, in zijne hanban" genoegzaam van de Vereenigde
::~dt laaIen
dat
laat en voorfraan, uat
",. den gekreegen hebbende , zich i!~dt
Religie, gdijk
be" hij de zaaken der Religie.
gi-lijk de Politieke zaaken beo
" hoorden te b~leiaen naar zi(nen
z![ncn Jast
last en welgevallen; dat de
" J\dvokaac
P,eligie nooit gunfiig
gunftig gew.est
geweest zijnde.
,.
Advokaat de waare Religie
zijnde,
ft
herzienillg
It in dezelve verandermg zogt te maaken.
maaken, door de herûenillg
tJ van de Confesfie en den Katechismus. door ARMINIlJS.
ARMINHlS. en
ti
tI
bieden.,'J en daar door
t> daarna den J\rmilliaanen
Arminiaanen de hand te bieden
tI de Kerkelijke Orde ten
cen eenemaale ce verbreeken; hebbende.
hebbende,
I.
JI om die disordre te doen behollden.
behouden, de jaarlijkfche Sljnode
S!jnode
,.
H afgefchaft,
afgeîchaft J en getragt,
getragt. het valsch en onfchrifcmaalÏg
onîchriftmaatig gevoe,.
J\rminialluen met het fchrinmatig
îchrInmatig gevoelen der Gere" len der Arminiaanen
Ger~
vermeng_rl;; dat hiJ,
hij I ten dien einde Decree" formeerde te vermengllil
J' ten en Refolutien gefmeed hadt
11
badt,I eerst van de onderlinge
Verdraagzaamheid. ea daarnaa van de manier JI hoe men
" Verdraagzaamheid,
ell lij k lil
111 de Kerk zoude:
zoudt: leeren : doende die Refolutien
"., op
opeltUjk
" zo fcherp !lellen,
Lecraars, beo
nellen, dat vroome en getrouwe Lecraars.
"'0 leefdelijk weigerende dezelve te gehoorzaamen, van hunne
uitgel..:id cn de vroovroo·
"ti dienfien zijn afgezet en ter poorten uitgeldd
Ot
" me ledemaaten op menigerlei wijze gekweld,
gekweld. en van de
l1bbbbbbb
Bb
b b b b~ b i
'J" oel·

SI!I

'TRIGLANDIUS

(JACOBUS)

__ J«""~-.<-"'.1I'''_~. .~, . . .~"",~:;,,..._,,-,,,,-, ........_"J>If-~~~
j'
j)

oeff'epillg
oeffepÎng

VUil

èen wanren Godsdienst beroofd: hebbende !lI:lI-

zo eene nieu'.';e
nieu'.ve Vcrvolgin,.r
VcrvolQîn,.r en Geweetengdw:mg in de Ge-

?,
~, Tf fOlmeerde Kerken aangèrecnt;
aangèreCnt; dat hij, om die onbehoor" Iijke daadell (t;;:lnde
([,,:lilde te houden,
hOllden, W~ard:;eld~rs haclt ~anger.o
" men ep het land met zijne f:Bie
f:.él:ie gebrage in gevaar van te
"men
"'. vervallen in een binllenlandrchen
binnenlandrchen Oorlog, en dat ju:st in
J' deo
den tijd van het. BeO:and, toen hetzelve begon ren einde te
Joop 11; dat het bedenkelijk was. cr zulks niet recht è,::r
" Joep
" toe aallgeleid
viJand goede gelegenheid te
aangeleid ware, om den vijand
~, geeven van het Land, met het uitgaan van het Belland.
Belland, :lis
",. omnagtig te
re overvAllen. of tot een fch:mdelijk verdrag Of
u tot overgav;e te dwingen; en of zulks wel ko l1 ,le
re gerchied
" zijn, zonder heimelijk verfiand met dtrzelver vijand; dat
,J die man, die alzo in de Kerk r;o~s domineerde, als of hij
,.
; l magt over de harten
harren en ConCckmien der menr~hell bv.lt gc",. hsd, die de Religie alzo wilde Hellen, en fielde naar zijn
" goedvinden. niet anders dan of hij meener in dezelve wa,. re geweest, gelijk de Paus doet in 't Pausdom, alzo een
",. Politiek Pausdom in de Gereformeerde J(':rk
K':rk oprich:el1èe;
~, die de Religie verpud{'ren,
d~ I;crken hadt begollnen te ver··
verpudE'ren, de
" woc(ten,
woc(ten. en den Politiekel~ Staat, daar mcd,~, C!1 r.evens
,t dien, in de uiter!le verwärring
verw~rring Held,;: dat die ffi11l om dee"n ze zijne daaden, van vÎCrertlvinig
vic,erC\vinig Regtcrs
Regters , !Jaar alle regt
,t,. en billiJkheid, met den zwaarde was gedood," Ex lingua
.?eonelt. '?

Zie mTTE DiariullI;
Diarium; J.
kc'/ZJie
kt'/ZJie lIijlof:'en.
lIijlol':'e1J.

TRIGLAND,

Ker-

'l"RIGt.J\Nl'fUS,
'l'\UGt.J\Nl'fUS, (JACOBUS) Kleinzoon van den firaks vermel\-'Jen Hoog.ceraar, 11;:1.,
11.':1., Gè Zoon Ván eenen insgelIjks geheetepen JAcon:JS TruGL!1.NDIVS, laatst Predikant onder de Hervorn:t:len te
te /J;!lj~Jcraaïl, en van JOllANNA DE MOREES, gefprooten
pit een deftig gcflagt in den Burgerlland in de gemelde
gemeld.: Stad,
pog heden ~en dage aldaar bekend en in weezeIl. Onze JA'iJB~
~iJB~ wierdt geboorcn, op den achtfren +'I.{aij ges jaars 1652.
.

~

in

'fRI>GLAE
DIUS. (JACO:'US)
TRI>GLAEDIUS.
J-",

,_

_

sr~
. . . ......-.s~.....,_

~~_

in het na!JUllTig
r.abullrig flflorI1'71,
Htl{1r/1':Z, a!w~;;r
a!\V~sr toC:1
toe:] z;
z: n~ Ouders ,:'loonden.
woonden.
!;êlde
;;21de deezen
ueezen onlvielen
ontvielen hem
bem dovr
dOelf (!en
(~en dood, [Oen
toen hl]
hij den ouderdom van flegts
l1egts elf jaar en baèt
badt bCieikt. Dit verlies was
(hJfZlak,
Alnj!erdll1n begaf,
o<,rzlak, (:ut
(:at hij zich met dcr
der woon na Al"jlerdll1n
om 'er, onder 't oog en toezigt zijner Bloedverwanten te
worden opt;evoed. In deeze Stad
Etad leide hij de gronden der

TaaJkenni::fe, en vertrok vervolgens na
ua Harderwijk,
geleerde TaaJkenniEfe,
um aldalr
alda~r na hooger Weetenfchappen te frrcéven.
om
i1:reeven. Onder deeze was thnns
th~IlS de Wijsbegeerte het voornaam!le
voornaam!1e voorwerp zij.
zij_
11er
ner beo,,;r..:ninge.
beo .. ir..:ninge. llet
lIet Hoogefchool te Leiden was thans I!':r_
:r_
m:lard, door den roem der Godgeleerdheid van drie d:)orl:!C,,d,')orl:lc.lJtn:lard,
ligc
ti~c GOt
GOL1geleerden en Oolterfche
Oo!1erfche Taalkenners,
Taalkeuners. ABRAIIAM HEID!ll'WS,
D!lNVS, CHRISTOPHORUS WITTlCIIlUS
WJTTICfllUS en FREDEI!IK
F8EDERIK f:P,\,\"!IEnr.
'P,\,\"!IElêlI.
1)1.
Naa eel1i;~en
eei1i;~en tijd vertocvens
vcrtoevens aan het
h~t Gelder[che
Gelderfche HOO-;<..[C:1(
HO<J~I.[C:10')I,
hd:roop
bekroop den jongen TRIOJ,ANDlUS
TRIGI.ANDIUS de lust
lust,J om, ond~,
ond~::: het
he: r,e~
ge~
dIer beroemde Mannen,
v..:rbo:-genh..!lei de <her
Mannen. tot in de dieprte
diepfte v..:rbo:-genh'!1;
den der Godgeleerdheid in de Ooflcrlèhe
Oofterlèhc Ta::Ilnn
Ta:l!ku,·[l;
.:;,,0,'
,0,' te
dringen.
drin~cn. In nallrltigheid
naarlligheid en vorderingen muntte hl,
hi, !·:t
!1:t hoven
boven
vc::len zijner tijdgenooten.
tijdgellooten. Doch, vermÎls
veelcn
vermits hij r,et
het OVCdl:;~&.
ovc.h:è~s,
tcn voor fchadelijk hieldt, volhardde hij in zIjnen
ten
zijnen lo;;p,
Io;;}!, tot
in het vierentwintigl1<l
vierent\Vil1tigfl:~ jaar. eer hij
hii zich aanboo:;t
aanboo::'::c om tot
wt den
gewijden Predikdienst bevorderd en bekw::am verk!:md
verk:anrd te worden. Zeden bekleedde hij het Leeraarumpt
Leeraar:lmpt,, eerst op een
Dorp, vervolgens te Breda en te Utrecht.
Ult'echt, en wierdt dnarr:ua
dnarr.::a
tot
Predlka~t te Leiden beroepen. Dit vil:!
wt Predikant
viel voor in den j:l?re
168[.
163
I. ANTONlUS
ANTONIUS HULSlUS
HULSlUS , die aan het Hvllancisch
H011andsch Hoogelchool
Hoogefebooi
IIoogleeraararnpr in de Godgeleerdheid bekleedde , overhet IIoogleeraararnpt
ll~~dt
... ~dt in den jaarc
De roem,
jaare 1687.
roem. welke TRIGLANDlUS,
TRIGT.ANDlUS, in
lH~t wa:uneemi!U
lIet
wa:1rneem;3U van zijnen post,
post. behaald hadt, en
eu de reuk
Ga
<J",r geleerdheid, welke
weikc van hem was uitgegaan, bewoogcn
beVl'oogen de
B2zorgers
n.:zorgers om den opcngevallencn
opengevallenen [[oeI
[loeI :lau hem op te draagen. Hij aanvaardde dien post, en kweet zich vlm
vlln denzelven
mm
mm: zo veel roems, dat, in den jaare 1702, ook het onderwijs in de Hebrecuwfche
Hebreeuw[che Oudheden hem wierdf
wierdt~ aanbevolen.
Geen lang genOt,
genot. 1I0gthlll1S,
UOgthllllS, hndt
hadt hij van deeze nieuwe waardigheid; W:lnt
want hij overlcedt op den tweeëntwiutigften
tweeëntwiutiglten Septemher des jaars J705,
J 7°5, het vierenvijftjglte
vierellvijftig!1e zijns ouJerdoms. TweeiJlanlen
\llaalen , te weeten , in de iaaren
jaaren 1639 en 1699, hadt
hade hij, op
TI D
B
bb bbb
IJ b
IJ b
IJ 5
lIauaan-

sr<-

'r" 'IP

1\.. ;...

(Gclia"c'
f-J ' b

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

1'al')'

1i12npnJl;mg van PrinCe
WIL! 1:11,1
1:\1 nf.N
m,N UI.
IIl, bij welken clecze
".IlInpnp:mg
Prinfe WILl
decze
Hoogleeraar zeer gezien wa~,
w:l';, de waardigheid van Re/jar
RefiDr
Magnrficus be/deed.
bekleed. Behaiven
Behaivcn drie dogters, liet TRIGLANDIUS
Magmficus
eenen ZOOD naa, die vervolgens, te Leiden, cenen post in de
heefr. Hij heert
heeft gerchreeven
Regecring der Stad bekleed heeft.
~erchreeven de
Dodone; de KaJ
Kalleis
Findlci.e, en verlèheidene
dJis;; ScriptuIte
St:riptZ/lte 17indlC;e,
D()d()ne;
kleinere ftukken, Verhandelingen en Redevoeringen, onder anbeweeren ~ dat de Pa·
PaVertoog, waar in hij zogt te beweeren.
dere eene Vertoog.
tri:ach Joreph, onder' het zinnebeeldig teken van den gewijtrlareh
.den Os, van de Egijptenaaren weleer wierdt aangebeeden; en
oorfprong en de Jedenetl
redenen
een ander, waar in hij m;[poort
nc:fpoort den ooriprong
MozaiJche plegtigheden.
der Mozaïfche

Zie

MAnK,
JOH. A ManK,

Oralio Funel1ri$
Funeóris in J.
Oral;o

TRIGLANDHJH.
TRIGLANDI\JM.

vermllllrdheid deezes
TRIP. (Geflagt
(Gef/agt van) Van wegen de vermaardheid
gerprooten, mo·
Ge!LtgtS, en de veelvuldige takken, daar uit gefprooten,
GeflagtS,
naalaaten, daar van verflag
vertlag te doen: te meer,
gen wij niet uaalaaten,
afflammelingen van hetzelve nog ginds en eleivermits de affiammelingen
zijn.
ders in aanzien en eere z
jjn. De Stamvader, althans de
vinden, WilS
WilS.,
eerO:e, welken wij onder dien naam vermeld vinden.
eerfle,
~
]ACOB
JACOB TRIP; hij leefde, doch op welke plaats vinden wij
vermeld. omtrent het jaar 1550.
155°. Zijne Echtgenoote was
niet vermeld,
N. N. ELIAS, en hij bij haar Vader van
ELJAS TRIP, gebooren te Bmwzcl.
Bómmcl. 't Was deeze, welke
EI.IAS
c:1ien caam
l~aam na Amflerdam overgebragt , en.
dien
en, door zijne talrijnaazaaten. aldaar heeft voortgeplaut. A.anldding
Aanldding hier toe
ke naazaaten,
gaf zijn huwelijk met eene burgeresfe
burgeres!è van DIJrdrechtl,
~af
Dordrecht', wegens
welke Stad hij.
hij, voorts den post bekleedde van Bewindhebber
Amfterdam; hij
der Oofierfche Maatfchappije ter Kamer van Amflerdam;
hiehlt zijn verblijf in deeze Stad tot in den jaare 1635,
1635. wanneer
bieldt
eerO:e huwelijk hadt
badt ELIAS
ELla5
zijn overlijden voorviel. In zijn eerfte
TRIP.
Maria de Geer,
TRIP, in den jaare 1595, ter Vrouwe genomen Ma,.ia
haar verwekt drie Zoouen,
Zoouen. jacfJb,
jacDb, LlJu;s
Louis
van Luik, en bij baar
en Elia;,
Elias. die wel den mannelijke ouderdom bereikt, doch
{&eene kinderen hebben naagelaaten. Naa het Qverlijden
overlijden deezer
,eene
VroUVrou-

rRIP.
vtln)
rR lP. (Geflagt
(Glf/agl "áf)

gIS

Vrouwe,
Vrollwe, voorgevallen in den jaare 1605, hertrouwde hij met
AT.LT:r;). ADRTAIINS,
]anszoon. BurgemeeAp.'I"f~
ADRTAANS, dpgter
d,Ogtcr van Adriaan
Adril10n Janszoon.
Burgemee.
fier van Dordrecht, en overleeden in den jaare r6s6. Twee
ZOemen
Zo
. men en drie Dogters waren de vrugtcn dezer Echtverbinte.
ojsfe.
nisfe. Zij waren de volgende
A~ ADR1AAN
ADR~AAN TRIP.

B.

JACOBUS TRIP.

C.

SOPHIA TRIP.

D. l\'IARlA
MARIA TRIP.
E. jACOBA
em
jAcoBA TRIP. Alle deeze hebben kinderen gehad, cm
het Gel1agt
GelIagt verder voortgeplant.
A. ADRIAAN TRIP, Heer "on
van TVarfu11Iourg.
TVarfut1lóurg. trade,
tradt, in den
jaare 1645, in 't huwelijk met ADRIAN.
ADRIAN4 DE
nE GEER, dogti!r
doge.:!r van
Louis de Geer, den broeder van zijns
zjjns Vad,èfs
Vad"rs eerfre
eerfie huisvrou~
we. Waarfchijnlijk om zaaken van Koophandel begaf hij zich
na Zweeden, en zette zich te Noordkol'ping
O1a
NoordkoFping neJer. Eerlang
keerde hij terug na Holland, en nam zijn
zjjn verblijf in de Bever.
wijk. Wat hem tOt
tot eene volgende verhuizing bewoog, is ons
lliet
niet gebleeken. Zeker is het.
het, dat hij, eerlang,
eerlang. na Groningerland vertrok, en aldaar zijn verblijf nam op eene Heerlijkheid,
naar zijnen naam genoemd, omtrent de Wildervllnk,
Wildervank • alwaar
Twa~lf kindeten hadt
hij ook zijne dagen heeft geëindigd. Twa;df
l:t.DRIAAN
J\.DRIAAN TRIP verwekt, doch alleen naakomelingen bij de vijf
volgende, .ie,
lIIie, in het genoemde Gewest.
Gewest t hunnen
to;
hunl1en naam to,
heden toe hebben vQortgeplant.
I ~ LOUIS TRIP.
H. J05&PII
OSRPIi TRIP~
1U
III LAURENS
LAURENS TRIP.
lV.
IV.

ADRIANA TRIP.
AORIANA

\'.
'l'IUP.
t.'. SOPHIA CHRISTINA 'l'RIP.

1.
1, LOUIS TRIP, gebooren te Noordkopping , in den jaare
jaar$
1654.
1654, is tweemaal getrouwd geweest: (eerst met Joha",za
Juhanna de
Ceer
Geer.• Weduwe van den Hoogleeraar Tobias Andre:r;,
Andre;e, en ver·
wolgens
\1'olgens lllet
~et zijn Nicht ClIJUTlNA
ClI.lUTlNA TRIP, dochter van zijns Va·
Va.
Q~r!t
"~r!t,

. ._=-------

jl6
~16

TRIP. (Ccj;;"?:;t
CGf·1'J;t l/an)
l:an)

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

ders broeJer JACOnus
J Aconus TRIP.
kinderen gebooren:

UIt
Uit dit laat!1:e huwelijk zijn vier

die volgt.
volgt insgelijks

I. ADRIAAN JOSIl.PU
JOSRPLI TRIP,
2.

JACGB
ACCB

CLIAS TRIP t
[LIAS

3. LOLJIZA
LOl!IZA CHRIST INA
JNA TRIP.

4·

FLlZ.;BETH
FUZ,;BETH

TiUP.
SOPHlA Tim.

beid,;n Insgelijla
Welke beid"n
Insgeliju

volgen.
I.
Krijgs.
J. ADRIAAN
AORIAAN JOZEF!!
JOZEPI'I T[.JP.
Tf.JP, eerst f'rcfident
Prefident van den Krijgs.1 u11ltie - Kamer van Stad
raad, en vervolgens Hoofdman van de .lullttie
en Lande binnen Groningen,
Groningen. geboren in den jaare 1687,
trade,
tradt, voor de eerl1emaal,
eerllemaal, in 't huwelijk
hawe]iJk met Anna
Amuz Elizabeth
;Fó?:/zel s. doch verwekte bij dezelve
fro!:lm
dezelVi! geene kinderen. In den
joare 17 I14-4 hertro\1wde
hertwl1wde hij met J',IIANNA
LEs , en
J',IlANN,\ BOl'WINA
BOI''1DINA GA
GAL!:.S)
Wk.>rJc
wL>rJc 'bij haar Vader van
V1in
Trip, gebooren in 172[.
(r) Lquis Tdp,
(z)
Tnp, gebooren in 1723.
(2) Vincent Berent Tnp.
2. JAcon
TR1P, gehuwd aan
lIan ANNA TITIA NYSIr\Gl!,
JACOll ELIAS TRIP,
NYSmGH,
liet
Het eenen zoon na.
na, genaamd
(3) JAN I UCAS TRIP, gehooren in
in 1726, Burgemeeller
Burgerneeller
van Groningen, beroemd om zjjne
zijne uitmuntende
uitmutltende Dichtwerken,
Dichtwerken t
die hem, op de lijst der vermaardfl:e Nederlandfche Dichters
een aanzienlijken naam hebben doen verwerven. Van deezen
zij:l
in leeven.
zij!l althans nog twee Zoonen in
G~rt11'd SicJitct'lI!tm,
3. LOUIZA
LOUJZA C!lRISTINA
CHRISTINA TRIP,
TRIP. gehuwd am Gertl1'd
Sichtct'llum,
Kolonel in dienst van den Staat, en Kommandeur der Stad Gra
Gra·..
"Ie. was moeder van
CkriJtif1fl TriP, gehuwd :lan Andreas COIi/'fng,
CkristiM
Com"fng, eerst
On:van,;;er Generaal, en naderhand Raadsheer te Groningen.
Groni!1gen.
4. f:LIZ.<BETIl SOPHIA TRIP, Echtgenoote van 'Jan
Jan U'ic,'Ie1'S.
lVic,'zet"s.
Raa~shcer te tirouingen, en bij hem moeder van de volgende
zeven kiuderen!
kir.deren!

( I) Louir
Lau;; lPichers.
(I)
(l) Wicher Wichells.
Wtchells.
(3) Jan Wi,ners.
Wichers.
(4) RÛ!!J"

TRI?

(G://hÄtt van)
Mn)
(G::Jl"r:

!Hf

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

(4) Reef
Reuta
M. AppilIS
ta lP'icners,
IFichers, gehuwd aan H. JJJ.
APliiNS,J Se"
SC"
kretaris der Stad Groningen.
(5) Wibbina Wicners.
Wichers.
Chris/iM IFicners.
(6) ChriStil14
fI"ichers.
(7) E/iza!Je/h
IFicllers.
E/iza!Jeth IFicl1ers.
Il. JOSEPII
}OSEPII TRIP, gebooren te Nool'dkopping,
Noordkopping , in den jaarer
jaare'
1656, en vervolgens Raadsheer te Groningen, W2S
was getrouwd
met Beef ta EJiZtJDeth
Elizaheth Gockinga, en verwekte bij l1a:
bat...
.. eeaen
cellen
Zoon,
SeATo
M.1ria Lanl, Vadet
SCATO TRIP t die bij Milria
Vader wîer~
van de volgende kinderen:
I. J'fpp,~
JIpplz Trip.
Tf·;p.
2. H,ndti,~
Hemh i,~ 'Jan
Jan T;ip.
Ti ip.
1). Hendl
Hcndl ik Rudolp·~
Rudolplz Tt ip.
4. Anna Trip, gehuwd aan 1{7. Milntitlglir,
lIl. LAuRENs
lII.
L./IUREJ\'S TRIP, mla
n~a zijns Vaders wederkomst uit ZweZ'VI:dcn,
geboorcn in de Beverwijk, in den ja
jaare
vervol~
_en, gebooren
are 1603,
16ö3 t en vervoLgeus
;alda:lf ter Vrouwe
gens mede te Groningen woom:F:tig,
woom:;:;tig, n~m ;aldalf
LUCREfIA GOC
coc KINGA, cn
en venve!ne
venvekte bij dezelve twee kinderen ~
J. ADRIAAN TIUp,
TRIP, die volgt)
voJg~, en
2. H:m
ietta TriP;
Trip;
Htmietta
I.
Botht·
J. ADII.IAAN
ADlI.lAAN TRIP, gehuwd aan zijne Nicht Air/ana
Adl'i(ma l1otl/t.·
vlIJs,
fJius) teelde bij deielve
deieJ'IC~ twee kinderen:
(I) LauretJS
Laurens TriP.
TriP, en
(2) /J,.ritlan Trip.
2. lIer.rietttt
lInfietta Trip
Jrip,1 baarde hJaren
h:men man AI/tony
AntrJny :i~~ p~c~,
Pecr,
eenen Zoon, wicns mam
naam wij ni
niet
ct vermeld
vcrmeld vinden. ..
'
are bovengemelde
IV. ADRlhNA
ÀDRlt\NA 'HUP,
'fIliP. even als twee van ha
haare
broederen, te Noordkopping , en wel in den janre
jaare 1649, gebooren,
boor<!n, wierdt de Eehtgcnoote
Echtgenoote van Hem/fi.r
He/1riri,r Butheillus, Buigcmee!l:er
gemeelter van Groningen
Groning43n Jt en bij helD
hein moeder van
Arlriaan Eotlunill;
lJothtnili; Jt Luitenant Kolonel in diens,
dienst
v~n hun Hoog l\1ogeude,
Mogeude, gehuwd aan SJp/zia
vIn
SJpl;;a van re/fen,
relfen, bij
welke
hij de reeJs gemelde A.i,fana
B.thmius verwekt heeft
\'Jelke hlj
A.ir;antl Bilthmius
V. SQq

TRIP. ( G pagt van)
-----_._-------------

·.,t8

TRIP.

(G flagt vmz)

V. SOPHIA CHRISTIN"
CHRISTIN'JI
v.

TRIP, het jongfte kind van ADRIAAlJ
ADRIAM~
1'lUP.
wierde gebooren in de Wildevank , in
in den jaare 1672,
wierdt
en is gehuwd geweest aan Alberlus
Alberttls B;rmsvelt,
I1rrmsvelt, welken
wellten zij
eene' dochter, ter waereld heeft gebragt ,
Adriana Louize BrutJsvclt.
Bruflsvc!t.
.ddr/ana
B. JACOBUS TRIP,
TlUP, tweede Zoon van den Bewindhebber Er./AS
EI.JAS
eerf1:e Echtgenoo.
Echtgenoo_
TRIP, is tweemaal getrouwd geweest. Zijne eerfte
te, uit een doorluchtig Amf1:erdamsch
Geflage, was ELIZABETH
Ie,
Amfierdamsch Gcflagt,
ELIZABI!Ta
JlIKIU'lt, dogter van Jau
Jan Bj,~er
Bielter en Agneta Je
de Graa.f;
:aJura,
Graa/f; zijnde
bij aldus de Zwager geweest van den beroemden Raadpenfio.
hij
lIaris
ter derzelfde OudeOude.
Daris JOAN'
JOAN DE WIt
WI't T,
T , die eene andere dog
dogter
ren, Wende/tl
Wende/a Ri,ktr,
Bidtr, in huwelijk hadt.
hadl. Drie dogters wier.
den uit. deezen ecbt
echt gebooren:
J. ALETTA MARrA
MARIA TRIP.
Il. AGNETA TRIP.
11.
lIl. CHRIST,NA
CHRlST.NA TRIP.
..• J. ALETTA
AUTTA MARIA TRIP, trade
in ft
;t huwelijk 1I1et
tnet Sleplzafiu,s
SteplzaM/'s
tradt in
Wolters, en baarde denzelven drie kinderen: .'
Wolrers.

TRIP,
TRIl',

'Jan
rV~/tefS.
'Jan W,lters.
ElizaheJIz Wo/Iers.
Wo/ters.
Elizahetlz
3. Sara Irol:.-,.s.
IFol:crs.
U. AGNETA TRrp,
TRTp, wierdt de huisvrouw van Ärnotd
.1/~
1I.
Arnold "tfn AIJC11I',
denzerven moeder van
Jcrw, en bij denzelven
Elizabeth
van .A/(em,
A/rem, zeuert
Elizebeth vlln
zedere gehuwd ~an JakoB
Frederilt
Fay, Schepen en Raad der Stld
St:1d Amllerdam.
Frederi/t du FII'J.
Amllerdam, en
Ûostïndifche Maatfchappije.
lVlaatfchappije.
Bewindhebber der OOSIÏndifche
111. CHRfifINA
CHR;STINA TRIP, reeds boven vermeld. als gehuwd aan
liL
haaren
Nee,e Louü
Adriaansloon.
huren Nee~e
Louis Trip, AdriaanSlilon.
Naa het overlijden zijner eer~e
eerae Echtgenoote, hertrouwde
Naa.
JACOBUS TRIP met MAIWARITA
MUNTER, Dogter van den Am.
MAaGARITA l\lUNTRR,
va" 11,1argadtrt
fterdamfchen Burgemeester 'Jan
Jan Munter en VUil
MfJf'garittl
Oee/vlnd. Drie Zoonen wierden
Wierden uit dit huwelijk
huwelljk g2booren~
geb()or:;n~
Geelv,nd.
die allen hier naa volgen:
1.
J.

!2.
!l

""n

'fRlP.
I. JAN TR.IP.
~. Lu.
2.

TR lP. (Ge(!af?t
(Ge(!a~t van)

-gr~

2. LUCAS TRIP.
TR!.l'.

3.

JACO'BUi
JACOOUI TRIP.

Heer van BerkenrO<le,
Berkenrooe , vijftienlilaalen
vijftienInaalen BurAm!l:erdam, te weeten
gemeester der Stad AmO:erdam,
weeten,, in de Jaaren 1707,
17 0 7,
2 1, 1722, 1724.
1710,17 12 ,1715, 17 16 ,171 8 , 1719,17
1719,1721,
17 2 5, 17 2 7, 172 8, 1730
I730 en 1731,
liJl, Curator van 's Lands
Hoogefehooi te Leiden.
Oosll"ndifche Maat'1
Maat..
Hoogefchool
Leiden, Bewindhebber der ûoslÏndifche
fchappije, Dircéteur
Dircél:eur der Societeit
SQcieteit van Suriname, enz. g-èboog~boo.
ren in den Jaare 1664, is tweellJaalen
tweemaaIen getrouwd geweesu
geweest'
ècrst met MARG.~RITA N!S, cu
eu vervolgens met Eli2:.abeth Tie"
eerst
"ns.
Ims. Het laatLle huwelijk was onvrugtbaar, maar hel
Mt eerfie
eerLle
gezegend met drie kinderen:
I. J!.N
JAN TRIP,

(( I) JAN TRIP.
(52) JACOBUS TRIP.
(2)
TRIl'.

( 3) Sara Mat'ia Trip.
(I) JAN TRIP, gebooren in den Jaare 1691, Kommisfaril
Kommisfari,
der Stad Amfierdam, en Bewindhebber der Wesundifche
WestllJdifche
Maatrchappije, tradt in 'c huwelijk met Pe.tronella Wlihelmi.
IFilheJmi.
I1oorn. Gouverneur
na van Hoorn, Dogter van Jan van
l'sn Hoorn,
GouverneuI'
Generaal van Nederlands bdh!n,
bdi<in, en verwekte bij dezelve
jan Willem Trip, gebooren in den Jaare 1716.
Jon
(( 2)
2) JACOBUS TRIP,
TnIP, gebooren in den Jure
Jaare 1695, Schepen
te Amll:erdam
ge~
AmLlerdam in den Jaare 1723, is tweemaal getrouwd geweest: eerst met JVaria
iJrJaria Yacoba
JacobtJ Six, Dogter van den Am4
Am~
fierdamfchen Burgemeester Jan Si,;,
Six, uit welk huwelijk geene
kinderen zijn geboor·en;
geboOl'en; en ten anderen met Agata
Agolil Mtlri~
MariIJ
Pancl'os, Dogrer
l'ancras,
Dageer val)
van Gerbrand Pancras, llurgemeester
Burgemeester van
de zelfde Stad. UÜ
Uîe deezen echt zijn twee killdçren
kindèren gebooren:
11. Johanna EJiz.1beth Trip, gebooren in den Jaarjt
17 J 9,

b. Jan
jan Corver Tdp,
Trip, gebooren in 1720.
(3)
Jaare 1693, trad,
trade
( 3) SARA MARIA TRIP, gebooren io
in den laare
in
la 't
'e huwelijk met 'Jan
Jan Corver tie
Je Jonge, Schepen en Raad".
Raad Ir
o!a Kolonel der Sc;huuerlje
Schuccerije vao
van Amfterdam. Dewijl deezo

'Il
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Echtverbintenis kinderlooS
kinderloos wn~,
wa~, flelde
llelde de Heer Con'er
Con'cr dd
do'
Diakonie der Hervormde Gemeente tot zijne erfgenaame,
crfgenaame;
met oogmerk dat uit zijne nna!aatenfchap
naalaatenfchap een Gé'dshuis,
G-:'ds hui s, ten
behoeve van oude en
cn behoeftige
Echt[!;enootcn,
gefligt
behocftif':e Echtgenooten , zou ge!l:igt
worden. Zijne Weduw Stl,(l
S{~;a !tiel,'hl
M",.ill T, ip voegde,
VO~bde, ten geii;ken oogmerke, daar nevens eene fumllle
fUlllme van dert:gduizcnd
d~rt:bduizcnd
guldens.
z. LUCAS TRIP, gebooren in den Jaare 16(;5,
2.
16(;:'), Burgemeester der
dei" Stad Amf1:erdam,
Am!l:erdam, in de Jaucn
JalJ'en 1;'20,
1;-'20,173'2,
173~, 1724.
en op den
uen vijftien
vijfden den November diens j~ars
jrars overleeden , hadt
Eliz(t'{th
ter Vrouwe Elizrt'
{th Ca/koen, en bij haar twee ZOOIlCl1l
ZOOIlClll
( I) DIR[(
DIRK

TRIP.

(2) COm\ELIS
CO!lNELIS T:IP.
T>IP.

( I) DIRK TRIP, !-kcr
Heer van Groet, gebooren
geboorcn in den Jaare
Jaarc
169!,
1691, Kolonel van de Burgerije,
Hurgerije, Schepen in den Jaare 1723.
en Burgemeester in de Jlaren 1735,
li3S, 17-12
I7··l2 cn
Cll 174S,
174b, op den

tweeden April van welk hatm,eno€mde
hntst~el1oemde jaar bij ovcI'L;edr,;
ûverl'~edt,
r';ize, in 't huwelijk met C:li.1thrJ
tradt, voor de eer:ie
eer:',e f'Cizc,
ClfZlth,(J
Eigels, en verwehe
verm.:!ne bij dar'lve
d.;.z('Ive
a. C,It!1tri,;'1
elft hiJ' ij;" I:l:Z'l"ctJ
LI,"J:fJ "ct i TUf,
TlÎp, geboorell
geboorel1 in 1715.
17 15.
b. l.uCiJS
Luc"s '{,
T, i,h.
lp. geboorcn
gel>!)OfCn in ]720.
J 720.
c. Pic/er
Pit/er Trip, gLJ.corcll
gl!Jporcll in I,c:4'
1,:::4Naa het over!iidtn
overlijdtn z;jlhr
Z;jikf eerth
eern;: hnis'lfuuwe,
lmis'Iruuwe, tradt
tr:1dt h:j il1
j,)
een
hllW~,jjk Illet
met ,1.:,11(1
L,\,lt.1J G"c/;'.,iC',
G2d~·",;c:, do:,ter
do:.;ter
e~n tweede huwelijk
A.:.Jto [~I'Îi'IfJ
van den nur6emee~tcr L:~l'e
L::!l'e Gc;:!ti::ck;
Gee!l i:;c.t; uit weik
welk h,hvelijk
huü'elijk is
voortgekoom<::TJ ,
vODrtgekooillt!11
J{m Trip, .::"ho1rC'l
~('holre'l in
'}Oll
ill Ii·3'~.
Iï3'~.
(2) CCRNEllS
CCRNEIIS TRI;",
TlU;>', V,i:hi':"f
V,;:h,~"r 'Jnn
'Jun OurlOul"- e'l
("1 N:;clW·-GOU.
Ni ;,IW - Gon.
dria:m,
gchoOïen in den J:l'He
àriaan, gehooren
Ja'tll! 16ç$,
15çS, Sd,,;'~n
SdLî'~n ,:1
;ll ,ie:)
(ie;j Jaan:!
Jaare
1729,
1729. bij de buiteligcwoorie
bu i t':'!l1gèWOOlïC vr.rnD,jem:!.;
vcral1-Jem:t: vv.:
VV., cl,u
d.l1 j.iJre
jme 1748,
tot BLri::n;cest:'l'
(:\1
door Prins WILLEr,]
WILLE~1 DEN IV
Brri""'l~cest'-'r ~:l-'J,:dd,
~~' .!,,:dd, en
vervolgens met'
met; de zclf.Je
zcl[!c Wf.!lrdighc: i bë;;kcd
bç~l(cd in :e 1'1;n
J:'~!l t;O;J
t;;~
1750 en 1753,
1753. ia
Îu welk :r.a!,"'gemelrle
1r.:l!i'tgeme/rle jaar hij op
.::p dcn
(1.11 ZeVf'l~
zeVfl~
den Maart ovcrle(dt,
ovcrlecdr, \.33
,,'~3 eet: o:1wd
():~wd met
rJet ll;tt;
f,~t'i; ;'a
;'(J Ic
Ie &:.11
S~:_ti e 1'1
en verwekte bij dezelve eenen
cenen Ze
on
Zoon
L(~CL:J;

32f
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Lucas Trip, gebooren in den Jaare 1720,
I]20, Sche-

pen in 1746.

JACOB[]S TRIP, Commisf.uis
CommisClfis der Stad Amfterdam,
Am!l:erdam, en
3. JACOBUS
aldaar zitting hebbende in het
h!!t Edel Mogende Kollegie tCr
ter Admiraliteit wegens het Noorder - Kwartier, was gebooren in den
Jaare 167 I , tradt
't huwelijk met Jacoba MargaTiJ4
Margarita
trade in 'e
C/opper,
'-'Iopper , en verwekte bij haar de volgende kinderen:
(I) JAN
JAN TRIP.
(I)

(2) iI1argarita
Mtl1fJaTita Trip.
Catharina
TriP·
( 3) Cat
har/na Trip.
Agatlza Trip.
(4) Sara Agat!za
Iladerhan~
( I) JAN TRIP, gebooren in den Jure 1702, naderhancl
Amfterdam, tradt in 't huwelijk met Eli.
Sekretaris der Stad Amilerdam,
::abeth
Scltitdhouwe r , en heefe
heeft bij dezelve eenen
~abeth Johanna
Johamul ScltildhouU'e
eenel]
Zoon verwekt,
Jacobus Trip.
(z)
M:lrgarita Trip,
TriP. gebooren in den Jaare 1699, w/erdt
C2) MfJrgarita
wierdt
de Echtgenoote van Herman Hendrik ')'on
'Ylln de Poit,
weIkeIl
Polt. welken
~ij kinderen gebaard heeft.
heefe.
(3) Cathol'ina
Cathal'ina Trip, gebooren in den Jaare 17°1, tradt
in 't huwelijk met Gil/is van Hoyen,
Hoven, Schepen en Raad der
Stad Amfierdam, wien zij baarde:
a. Jl1coba
jocoba MargaTita
Margarita vtln
van Hoven, in den Jaare 1728.
Johanna van Hoven, in 1729.
b. CiJtnar;na ]ohanna
4-) Sara Agatha Ttip.
Trip. gebooren in den Jure
Jaare 17°4,
( 4)
wierdt de echtgenoote van Franfois
François Leste'>lerJon,
wierde
Leste,>,enon, Sekretaris
de~ Stad Amllerdam, en bij hem Moeder van,
der
:I. Jt;coba
jt;coba Margarita Lestevenon.
Lestevenon, gebooren in 1726.
I.
b. Geertrui Leste"enon, gebooren in 1729.
17129.
C. SOPHIA TRIP, gebooren in den Jaare 16I5, begaf zich
acht klnde.
kindein 't huwelijk met Jan Coijmans. De volgende acbt
ren wierden uit deezen echt gebooren:
I. Jan
jan Coijmans,
Coijmnns, in den Jaare 1683 Schepen
Schepea Vla
van Amller
Amller,..
Eikenrnat Bernard.
dam, getrouwd met Eikenraat
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11.
111 am , in den J3nre
is vall'
Il. Elias CJij
Olijmam.
Jaare 1IÓe2,
Óe2, Commi,[,ll
Commi,fAIÎs
vall
Ami1:erdam,
ID<!C Llizaueth
CtltJ1tJi ha
jr.:J ~'ml
Amll:erdam, getrouwd IDt!t
Llizrluetlz (',U,'ltJI
~'an de'/'
der
lJlleuten.
Meuten.
lB • .l'oJèph CJijmans,
111.
CJijwans, gebooren
gcbooren in <kn Jaare 1686, insge]jJks CommisC:lris, Bewilldhtbber der Westïndjfche Maat[chaFMaatfchafFije
Amllerdam, en Dij'kgraaf van
viln de 13i.:emller,
Ikem1ter, gehuwd
pije te Amflerdam,
aan CI{Ir-~
Clar.1 Valkenier.
IV~
,jon Huidelioper,
IV Sophia Coijmans, getrouwd mee
met .7,1n
Ruiddroper, RidRid·
del',
der, I-leere
Heere van lVlaarfeveen
lV1aarf\!veen en Neerdijk • Bnrgemeester en
Bewindhebber der Ooslindifche lVlaatfclwppi.lc
Maatfclwppi.lc te Am{]:erd~m,.
en alzo Voorzaat
Vooruat van den tegcllwoordigen
uog leeve:Jden
tegenwoordigen !log
leeve:lden Amfierdamfchen Regenr.
V. Elizabeth
E/izabeth Coijmans,
Coijmans. getreuwd
getrouwd met Wtfhm
nTtl/em van det"
der
Mtl/ûen,
Blijenburg, enz. Raad
da
MeN/en, HeeJe van Niecoop,
Niccoop. Blijenburg.
R.aad in de
Vroedfehap en Schepen der Stad Utrecht.
Aletttl Coi;mrms,
Co ijmrlYlS , gt.:trouwJ lllet
met Caret Vuet.
VI. A/elta
Voet.
VII.
'JohanlUJ c'rlfelia
Everard Scot!.VI!. 'Johansw
CrI/elia G'rJijtl'ltJns,
Cd;mans, gehuwd van Everm"d
Scot!,.
Schepen,
Schepen ~ 'Raad
-Raad en Bewindhebber
BewilJdh"boer der WeslÏudifche l\Iaatlèhap;.
MJlltfchappij te Am!ierJam.
AmfierJam.
Vlll.
CoijmtJfls,; gelntwd
Samoel litnmCfl1N1h.
Vill. ElianrJ Coijmtms;
gehu.wd aan Samuel
D.
n. MA,RIA TRIP, gebooren in den Ja~re 1619. wierde de'
Echtgenoote van haars Zusters lHans
Mans ouder broeder Baltha:&cr
Balthll:l.er
CoijmcJI1s, welken zij de volg~nde
Coijnzal1s.
v'ÜIg~nde D:lj',ters
DJgters haarde:
I. Ba!tina
Baltiua ("ijll1tJns"
Cijll1atiS" gehuwd aan Jan Eel 11/11
tJflt d.
H
IJ.• .ri/etta
A/et/a ('(jiJlllan
C~;Jman5,
s, eerst getrouwd met Gde:in
Gdeijn LtNItLl'Nn·
Jingh,- en ten
teil alldere met Nicolaus D.1g.
Hl. Maria
Màtia Coijmans. gehuwd met Gunttetus
Gualte- us Boud,uzn,
Boud,ltJn. PrOo>
Pro.o
dikant onder de Hervormden te Arufierdam,
Aru!l:erdam, en Vader vai
VlIJt:
den Burgemeester
Pet1tls BQur}.]an.
Burgemeesrer Gualterus PetH!S
Bauti.1an.
IV. Ij',;belJa
Boree/,
IfiJbelJa C"ijml1flS,
eli!mans, de echtgenoote van Jakob Boreel.
Beere
Heere val! Duinlleek •, Westhove en Meereltein, Schout,
Schout.
Burgemeester, Schepen en R.aad der Stad Amllerdam, Afgezant van hUil
hun Hoog Mogenden de Staate,ll
Staate):) Generaal in FJankFlunl,rijk en
én Muskovie, en Gevolmagtigde op de Vrc:dehandel:.nc
VredehandelXl,
Ie'
tI! Rijswijlt.
Rijswijk.
r

v. ..r,,-
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V. Sophia Coijmans, gehuwd aan Piet
er BlJuaann
Pieter
Bout/aan,, BeK':lmer Zeewindhebber van de Oosll'ildiÎche
Mlindhebber
OoslIiJdifche Maatfc:happij
MaatfehAppij ter K!llDer
land.
VI. C?nftantitl
C?nflantia Coijmal1S.
Coi;.mans, getrouwd
getrouwd' met Karel S71tiifaert.
Smiijaerr.
Hoofdfehout
Hoofdlchout .te
.ce Rheenen, en Afgevaardigde in de Geóeraliteiis
Gerieraliteiis
Rekenkamèr
U,recht.
Rekenkamt!r wt?gens
wegens de Provincie Um:cht.
E. J,\COBA
]ACODA TRIP, gebooren in d!!n
den Jaare 1622, wierdt de
Echtgenoote ,v~n 'Jofèp1r.
EcntgenooteV\lD
Jofepk Cd/mans,
ü';jfnans,. neeve des Echtgenoocil
Echtgenoot!:
van haare Zusters SlJphifl
SfJphia en Mflria.,
Maria., Heere van Bouchem en
l\lieuwal,
Nieuwal, en BaljuN
Balj u N van Brederode,
Breder ode , doch zonder
zouder kinderea
overleeden.
Behalvell
Behalvcl1' de
Je nu genoemden,
genoen1den, vÎnden wij nog eenige andere
Leden van dit Gcfhgt
Ge03gt op de Rt'geeringslijst
Regeeringslijst vtm
vnn Am!l:erdam
,vermeit!; waar uit de luiHer en het aanzien van dit Gtnagt
Gdlagt mag
.vermeld;
\lJag
worden afgeleid. N"1g
'verder kan de rijkdom vIn
van eenigen
Nrogverder
~an deszelfs leden bljjk.~n
genaamd~ TriPpen.
TriPpen - Huis,
blijkm uit het zo genaamda
van
buiten tegcnfpraak,
lIangaat,
tegenfpraak, wat
wat'< de grootheid en bouworde -aangaaC',
:e.en
pr.1gtigfte
:een der pl'
..gtigfie en aanEÏenJijkfie
aanzienIijk1le burgerwooningen te Am.
Amflut/a11l.
flerdam, en van 't welk eene der voornaamf1:e
voornaam(te Graften haaren naam·
naam olJtleend
omleend heefc.
heeft. De Heer WAGENAAR
WAGENAl\R verhaalt, dat
de vernmarde
vertI1llarde.,MA1nA
MA[UA BE
DE MEDICIS,
MEDJCIS, KoningînneKuninginne- Moeder van
Frankrijk, ten tijde van haar verblijf te AmflerrJam, in
în den
Jaare 1638, haaren
Jure
haucn intrek !lam
!Jam ten Huize van ELIAs TRIP, teil
ten
dien tijde eenen der voornaamfle
voornaam!l:e Kooplieden. in den Jure
Jaare
J674, wist LOUiS
LOUIS TRIP (dien' wij,
1674,
wij. egter,
egter. op de bovenflallnde
Geflagtlijst
GeDagtlijst niet vermeld vinden) toen Burgemeester vau
van dmperdam,
fierdmtl, nevens zijne Amptgenooten GILUS
GILLIS 'f'A.LCKENIER.
TALCKENlER. NICOLAAS PANCRAS
PAl\'CRAS en lOAN MUNTER,
MUNTER. uit aanmerking dat de
Prin[~ WILLEN!
WILLEM DEN Hl, met veele fchqlden was
Boedel van Prir.Î~
bezwaard, en zijne Hoogheid daar door belet wierdt , na een
/laan, bij den Raad
huwelijk, aan zijnen rang voegende, te ftaan,
te bewerken, om [er
(ef Vergaderinge van Holland voor te llaau.
1laau ~
Prills behoorde te onttlaan
ont!laall van eene fchuld vall
val1
dat men den Prins
twee mUlioenen
millioenen guldens,
guldens. die ten zijnen laste liep; . en dezelve
over te neecmen
neeemen voor rekening der Provincie; zo als ook
gefchicdJe.
hadt de zelfde Heer
gefchiedJe. In de ]aarell
]aaren 1680 en 1681 hade
gewigtlge onhet opzigt, Ilevens
nevens and~re Gelastigden, over de gewigtige
derneeJn,ing,
del'llee)aing, het maaken
maak en van eene nieuwe Waterkljerillg
Waterk~eril!g langs
Cccccccc ~
tien
deo
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TRIP, ,( Gc/Mel
Gej!t/Cl "tln)
'Von) ent.

den Ykant. Waarfchfjnlljk
Zal gemelde Heer LOUIS TRIP' del
de
Waarfchijnlijk Zal
fljgter geweest ,zijn
.zijn van het boven gemelde TriPpen
HU;f,
lligter
Trippen - Huif,
voorngame gebouwen, welke door
doet
naardien wij, onder de voornaame
den zwaaren
Zwaaren itorm.
befchadîgd
lI:orm. van den Jaare 1674. merkelijk befchadigd
Huis van den Heere Burgemeester LotUS
LOt/IS TR.IP
wierden t~ het Huls
TRIP
\Jij nlamé
naame genoemd vinden.
\lij
WAGENAAR, BeJenr.
Defekr. va1l
van Alli.
dm.
Zie 1.
J. WAGENAAIl,
jJerdam.
flerda1ll.

TROMl\HUS, ((AlIRAHAM)
TRowrnnus,
ABRAHAM) een man, die, door ongelooflijke
naarfiighfi:id
znmenftellen der
vlijt, in het zamenftellen
naarlUghiid en onvermoeiden vlijt.
Concordantien, zich verdienftelijk
verdienfreJijk heefe gemukt_
geml11lkt.
bekende C6ncordnn1Ïen,
Groningen, in den Jaare 1633:'
1633'- ,Zijn
wierdt gebooren te Groning,,,,
in -den
bul'"Vader was ]OANNES
JOANNES TROM, man van eenig aanzien in·
den burgerUaat,
Gezwooreue," en'daargeraaat, als bekleedende den post van Gezwoorene
euboveu' dien ~an
van Ouderling der Hervormde Gemeente. Nu
Nat
enboveu
fchóolfl:of te hebben afgefchud, om te voldoen
voldoeo aan de
het fchoo1ll:of
b~!l:emmillg
7,ijne eigen begeerte;
begeerte, genoot
bt1ftemmillg .,zijner Ouderen en 7.ijne
hij het
bet hooger
booger onderwijs
onderwîjs van 1\IARESltJS~
ALTli'{O', 1INDRE4S':/INDREA:S '"
MAREsnJS~ ALTIl'\G',
SCHOOCKIUS. ell
en andere Hoogleeraaren,
Hoogteeraaren , in de Taalkennis, WijsWijs·
scaOOCKIUS.
begeerte ~ Hiiloriën
mfioriën en andere voorbereidende Wee~enfcÎ1appenf
begeerte,
Wee~Dfchappent
Vervolgens zich meer bepaaldelijk
heb·
Vérvo\gens
bcpaaldelij~ op de· Godgeleerdheid
Godgt1leerdbeid heb'flènde toegeleid , maakte hij zo kloeke en fpoedige 'vorderin·vorderin.
bende
bij, in het tweeëlltwintigt1:en
ouderdo'ms,,
gen, dat hij,
tweeëntwintigl1:en jaar zijns ouderdoms
wierde aangenomen.. HoeHoe.
onder het getal der Propenellten wierdt
wel het bem
hem daar toe aan geene gelegenheid en aanzoek ont..
aanlleelllen van ecn vast beroep,. konde
kOllde TROM..
brak, tot het lIanneemen
)lIUS
beflûiten. Onder jOllge
jonge lieden, welke na
MlUS toen nog niet befluiten.
\<ordcringen ill
io gel~erdheid
geleerdheid .. fueefden,
fl:r",cfden, dan rot·
rot ,het
za...
hooger vorderingen
het za.
menfiellen van eene
volfirekt noodzaakelijk vereischt
meDflellen
eelle Leerrede valfuekt
gehrnik, het
wordt, was, ten dien tijde, in vrij algemeen gebraik,
buitcnlandlèhe HoogefehooIen
Hoogefchoolen,• en het hooren
bezoeken van buitenlandfche
booren
geru'gt door de wllereiJ
uit·
van Geleerden, van welke een gerugt
wlerelJ uitging. Diensvolgens ondernam ook onze jonge Geestlijke eene
eelle
~ing.
ltitlandkhe
Duitsclz"
lIitlandtèhe reize. E\!rst
Eerst bezogt hij een
eeu gedeelte van Duituft:.
ZWit:ur/f4l1rJ) en wel het .laatste-enoemde
.laatstgenoemde
/SlId, en vervolgens ZWil,-"r/fll1r1,
GiGe-

'''lid,

TROMMIOS.
(ABttAHAM)
~ROMMIUS. (ABltAHAM)

SIS

Gewest, inzonderheid,
BUXOTR.f
inzonderheid. om 'er door den vermaarden BUXOTR#
in de Oosterrche
Oosterfche taaien
taaIen verder te worden
worilen ond~rweezen. Op
zijne wederreize na het V.aderland.. bezogt hij Frankrijk en
Engeland,
vertoefde. een geruimen tijd in ieder deetet
deezer
Engelond, en verroefde.
Koninkrljken~

Met,
Met' eenen fchat van geleerdheid toegerust.
toegerust, aanvaardde bij.
bij,
,kort naar zijne thuiskomst,
thui'skomst, het leeraarampt in de Geméente
Gemeenre
re Haffj";
H{Jr~n; een Dorp in GrolJing(rlarJd.
Grol1Ïng(rland. Hij nam aldaar den
gewijden dienst waar, tOt in d~n jaare
jure 1671,
1671. wanneer hij na
zijne Geboorcellad
Geboorteftad verroepen wierdt.
wierde. Geduurende zijn verblijf
te Haren, begon TRQMMlUS, in deq, jaare
ja:lre 1662, te arbeidelI
aan zijne 'Concordantie van het Oude Verbond. Á.Înleiding
ÀÎnleiding
"veelligc, g~geeven
g~geevell hebben foortgelijk
daar toe zal hem
hem,, "véelligt,
roortgelijk een
eetl
zijnen Schoonyader
Schooo1Mlder JOarbeid aan het Nieuwe Testament; door zjjnen
JO"
HANNES MARTINUS
MARTIN US ",. iu
in dat zelfde jaar, ondernomen. In deo
dell
HANNES
jaare 1665 wierdt deeze, door den dood, in zijn nuttig werk
g~fioord, en TROMMIUS daar op te 'raade, zijn eigen werk te
fraaken,
taak. des .overleedenen zou
fiaaken, tot dat h~ de afgebrokene taak
Februarij des jaars 167 2 verrcheen
verfcheen de
volvoerd hebben. In Februnrij
'eerUe uitgave. in_
ill. één boek~eel
boel«ieel ill'
'eerfie
in- foUo,
folio, van meer dan dui
dui-..
)tend bladzijtIen.
bladzijden. llltw.f~hen
taak niet uit het oog
,zend
llJ.tu.,f~hen zijne eigeu
eigen uak
verliezende, bragt hij ook deete, met een onbezefbaar geduld , in het tijd verloop van achtemwinC!fg jaaren ten einde.
Het eerUe deel der Coneordamie
Concordantie van het 'oude Verbond, bevattende de Hiflorifche Boeken, verfcheen
verrcheen in den jaare 1685,
het ander. behelzende de zo genaamde Leer.
Leer- of Profeetifc!t~
PrufeetiJch~
ion tot aan MALEACHI,.in'denjaare
?6ALEACHI,.in'den.jaare 1690,-te
1690,·te za-Boeken, van }'on
men beilaande bij de drieëntwintighollderd bladzijden in folio.
werkzaama
Naa dit werk te hebben voleindigd,' ondernam de werkzaame
foortgelljk een arbeid, ·[eIt
'lROMMIUS fooregelijk
,ten aánzfen
lIánûen der Griekfche
Overzetting van het Oude Verbond.
Verbond, gemeenlijk die der ,Ze.
ventigen genoemd. Ook hier 81111
aan hadt hij reeds in den jaare
J 7 10 de laatUe
laatlle hand
halld geleid. 'Eenig? vertraagingen van de
Drukperze waren oorzaak, dat het niet vroeger dan iu
in den
j:me 1718
't licht verfcheeu, in twee deel
en in
In foliQ.
jaare
I7 I 8 in 'c
deelen
Reeds meer dan tachtig jaaren oud zjjnde,
zijnde, maakte TROMMIU'
TROMMIUS
zjJne Nederduitfche
Nederduidèhe Con.
ten ontwerp van Verbeteringen van ziJne
C cc c c c c ç 3
cor..
Cccccccc
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TROMMlUS.
TROMMIUS. (ABRAHAM)

c0rdllotie;
<:élrdantie; doch verfcheiden
ver[cheiden beleezels
beletzeIs weder
wederhielden
hielden daar van
de volvoering.
Ter erkentenisre
erkentenisfe en openbaare betuiginge
betlliginge van de nuttigheid
van 's Mans arbei,J,
flroni1tgen,
arbei4, vereerde het Hoogefehooi van Groningen,
onzen TnOMi\llUS
Doktor in de God.
TnOMi\I1US met de waardigheid van Dokter
Godgeleerdh(!id Een geringe belooning, inderdaad
Inderdaad,, voor'
voor - eene
onderneeming
ond~rneeming,, van welke bii
hii zelve de 'lastigheid
-lastigheid zo leevendig
gevoelde. dat
d:n hij de bekende regels
regcls vin
van den grooten JOSE.PIJU$
JOSF.PIJu,
SCaLlGER
SC4.LlGER op zich zei ven plagt toe te pasfen,
puren,
Sj tjuem
Si
quem dim manet
mancl jetJtentia
jmtentia jurJlcis
judiels olill1.
olim.
Datntilztum .erafl1uit
Damtilztum
~ra1JJuit JupplicUslJueJuppliciisque- caput;
caput j
Hune nelJlJr!
crgastuld m{1sfa,
fI1(Js[a ~
Hunc
ne(Jue [atuti las[ent
Jasrent {rgastuJd
Nee rigid'iJ
r!gid,u VlJxent
vexenl fisfa
flsfa metIJlla
metalla tnolus.
malus.
LUXICa CONTEXAT:

nam edItera
e.etera 'luid
quid 7Horor?
moror? omnes

Poe1J4rUm
PoelUlrIJW facies Me
hic labor unUi
unus h4bet.
habet.

Welke regels door TROMMIUS. miçfchien
mid'chien in een mismoedigen
luim. onder een drukkend gevoel van de zwaarte zijns arbeids,
21dus
:aldus Wlren
waren overgebragt.
" Is 't dat oijt Rechter wil een [champer
fchamper oordeel ve!len,
vellen,
"» Waardoor hij allermeest aan den Misdader queUen;
quelllln;
gaen,t
",. Die laet hem nimmermeer in 't naare Rasp. huis gaen
ooek van dach tot dach aen 't fware Berch-werk
",. Noch
Nochoock
nerch-werk fiaen:
" Maer leg hem
'en ,
bem op.
op, dat hij
hÜ gae WOORD - REGISTERS mak
maken,
Dli5 [al
fal hij alle foort' van firaffll
firaff<! teffens fmaken."
fmaken,"
" Dtis
behaIvell zijne naarfligheid
behalveu
naarfiigheid in de zwaarzwaar~
wlgtige taak. welke hij.
wigtige
bij ten beste zijner n3tuurgenooten
natuurgenooten aan·
vaardde
volv~erde. was, daarenboven, een vredeli,evend
vredeli~vend en
vurdde en volvoerde,
\)efçheidell Godgeleerde,
i>efçheideu
GoJg~leerde, die den ontijdigell
ontijdigen ijver van zommi.
ABRI.
ABRt.HAM
HAM TROMMIUS.
TROMlIfIUS.

<
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~el:

TROMlvnus. (AB,JAl1A':\1)
TROMlVIIUS.
(ABRAllA"l) _~ __ .

2!Z?
2!2J
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gen menigmaaIen
bij getrouwd ge.
menigmaaien beteugelde. Viennaalen
Viermaaien is hij
weest. Hij overleede
jsare 1714,
overleedt in den jaare
1714. het zevenentltchtig,fie
zevenentllchtig,Ue
zijns ouderdoms
ouderdoms,.__
Zie HOOGSTRAATl'M;
HOOGS1'RAAT~M; als mede de Poo"..
Paarvoor zijne COi'lclJfdantie.
COi1c~rdantje.
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