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1lO1IIl>. (lIÀRPERT
perfooti. 'Welke
TROMP.
(HÀRPERT MARTF.NSZOON) Of de perrootl,
'W!ikel
deezen naam voerde, den twee doorluchtige Admir-..alen,
Adl11ir::alen, hlet'
hiet
taa te vermelden. in den bloede beilaan
hebbe, en zo ja.
ja, ill
benaan hebbe.
ill
welk eenen graad, hebben wij niet kunnen ontdekken. Eéne
bijzonderheid, wdke 's Mans karakter en denkwijze kengeb leek en. Hij was Lid der Regee~
fehetst; is ons vau hem gebleelten.
tinge
De/ft. en hadt, wegens die Stad,
het
tin
ge van Delft,
Stad. zitting in heC
Kollegie van Gekommitteerde Raaden, in den
deo Jaare 1683,
I 6~8,
ten tijde a!s
als de Raadpenfionaris
FAGEL aldaar de eerlle
eerUe opeope.
teo
Raadpenûonarls FAOEL
ning deedt,
deed.. omtrent den befaamden overtogt van Prinfe
Prinre WILLEM DEN III nt!
En;cltmd. Meo
Men weet dat de zaaken diens
tEM
nil En;c/rmti.
fronden, en hoe de
Koninkrijks, ten dien tijde, zeer verward ftonden,
Protefiant[che Godsdienst, door de Roomschgezindheid des
Protefiantfche
Konings, aldaar met vervolging
vervolgiug en uitrooijing wierde
wierdt gedreigd.
RaadpenfiJnaris, een vriend en gunlleling
gunileling van den Stad.
De RaadpenfiJtlRris,
Stad..
houder, gaf hlcwm
verllaan , hoe hij van gedagten was t
bouder,
hlel'OID te Yerfialln,
d!' zaaken van Engelànd te herilellen
dat de Prins.
Prins, om dP
herllellen , derwaarts hehoorde over te fteekcn;
fieeken; vooral, wanneer hij door
de Rijksgroo:en
Rijltsgroo:en daar toe verzogt wierdt.
wierde. Hij voegde 'er
nevens. dat zijne Hool~heid,
Hoo!;heid, naar zijne gedag:en; daar toe,
onderileund te worden. Hoewel
door dl! Stanten. behoorde onderlleund
meenir.g niet verder uitte,
wierdt, no~·
no§de Staatsman zijne
zijoe meening
uitte. wierdt.
thans,
dezel ve, door de
thans. dezelve,
(Ie Leden duidelijk genoeg begrerpen
begreepee J,
dat
oat de Hèer 1'llOMP
TnOl\lP den Amflerdamfchen
J\mllerdamfchen Burgemeester NIKO'
LAAS \VITSEN, die insgelijks
iosgelijks in de GekomUlitteerde
Gc1wmmitteerde Raaden
Raadcn
fluist.erde, dllt
dat
zat, deele
deeze aanmerkelijke woorden in de ooren fhtisr.erde,
de Prins Monmouthje /chl'en
[chpcn 11
te 'Wil/en
willen !peeie,>.
{peeiel"
De Heer
TROMP zinfpeelde op JAKOB, Hertog van
vlln MOIIIIIOl1th,
MOlJIlJouth. Na.
NahllJrlijken Zoon van Koning KAREL DEN Il, die, naa liet
tUllrlijken
lalt over·
overDEEL,
Dddddd
dd
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Holland was geweeken, en van
lijden van zijnen Vader, na HIJ/lanti
EI/gelanu overftak
ccnen Op!la!ld
Opftan:J in ht't
bet Rijlt
dur na EIlgelar"J
overllak , om 'er ccn!!n
doc'h in zijne ondern.!cming 20 ongelukkig
re verwekken; doch
lla:agde, dat hij dezelve met den hals moest boeten.

Zie J.

WAGENAAR,
WAGENAI.R,

l'arJ.:rlanrJfdzc h"i.
h)'.
rad.rlmu/fokc

/loTie.
jJtJTie.
TROMP, (KORNELIS ) van wiens geboorte, zo min d:! plaats'
gt:bleeken, was c!e
sIs
lis de tijd, ons is gtbleeken,
toe Zuon
ZuOIl van den beroem,
beroemZeeheld eD A.:Imiraal
Admiraal lI1ARTEN
l\lARTEN HAr..l'.iRTSilOON
TI!OMi'; zijn
den Zeebeid
HA!l.I'.:in.SilOON Tr..OMi';
HA.sS.
,iS. \Veinig, of om beter te zeg_
Moeder was DlNA DE HA
geD,
gen, niets vinden wij, bij de Gefchiedfchrijvers. wegens zijr.e
vroegere jeugd en aallkoomende J()ngelingfch~p aaugeteekend.
ten tijde als hij gebooren wierdt. reed~
Dewijl zijn Vader, len
a:lDzienlijken rang iil 's Lands Zeedienst hekleedde,
bekleedde, is
eenen aanzienlijken
het te denken
de:lkeD dat hij eene opvoeding, daar meede
mei!de overeenko:nfllg.
genootcll,, en den wijdvermaarden Zeeh~ld al
ko:nlllg, zal genootcll
tûgtcn verzdd heb:"en,
heb~en, om
vroeg op deszelfs t"gtcn
OID alzo door eene
vroegtijdige ondervinding, met onderwijs gepaard, cot den
Vad(rland te worden in fia:t geircld.
gcircld. Dit is
dienst van 't Vaderland
juren ge:;oulll~lJ
ge::ooJlllca zijnde.
zijede , reed,
zeker, dat
uat hij, tot mannelijke jaaren
jaf/te 1650,
J 650, als Kapitein hct
het bevc! vo\!rde, over eeD
cel!
iu den Jaate
Oorlogîch:p,
Oorlogfch:p, C:J
en in die hoed:;nigheid,
ooeónigheid, never.s
neller.s de!!
èe:l v:rma::rden
v:nna::rden
JAN VAN l..\Y.!!N en eeniiic
ceniiic :I':jere Kapileinell, w:o!rdt uitge1!J te fluiten, en
zonden na ~<J!ec, om è::t roofnest te wIlter 13
zOllden
R(!Gee~;og ecn Ve
Vcr..i:ag
lreli.!ll; W:i": in zij ooit
ook
• ..i:ag te lreif.!ll;
reet de Rccee~;og
gelukkig !h2gdcn.
éen T=arc
J:are 1052, woollJe
woon.!e hij rlen
den zcezeegeluk!dg
lbagden. In ri~1l
Midèella!:d:è:!':c Zee, tlisli:hc!l
Engeifchen
flag bij. h de Midèclla!:d!è:~c
tusli.:t.~n den
dcn EngeIfchen
1l:J~LEY en Jl\i"I
V.\N Ct.LEN
CALEN.t voc.rgeva:Jen.
vo&rgeva!len. 111
Admira:1 1l0!)LEY
Admira::l
JAN V.'\N
In di.
(.(! b,ijken van ong:'t1lccllc
ong:'t1leclle dapperheid
TUO":P (.c
gevegt betoonde TUO"lP
en br~gt den EnseHi:ècn
EngeHi.:ècll I;c.!:le
I,;c.!:le kleine lèh3de toe; doch I1lzo
Rlzo
geduurii; b:!~!t
b~~!t bevlJ::dcil
bevl)::dcil tcr pI3:llz~.
bij zich geduurig
pla:llzo!, claar
daar het he\lig~c
vuur flemaakt
e;emaakt wier!!t,
wierde, \".':&5
was zijn
Zjjil :-chip
~chip merkel:j!:
mcrkeEj!: befchadigd geCf. hij
bij genoodz38lu,
wordeil,
worden, cr.
g':!noodZ2Rkt, onder Jen wal van Cor/ka
eo'fica te
loopen. Toen's alir.eren
Zeefll'ijd de Engelalirleren daags
d:lags naa den Zeeftrijd
fche Vloût te J.'"I"lfI LtUigOI." eene
cene Spaao[che
SpaaD[che Haven, binllen
binrleQ
&:;:-

,::-
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geloopen, en de Hollandfche Zeem:gt
Zeemzgt in dezelve in~gelijks
in~gelijk!l
len anker was gekoomcn,
gekoomen, wierden de vijar.:HiJkbeden
vijar.:Hi]Kheden voor
eenigcn
D~ Kapitein TRO;\ll'
Kapi~
opgefchofl. De
TROll!' met den Kapieenigen tijd opgeCcborl.
tcin
Be~
tein B!.orr
BI.Orr aan land gev:lar('n
gcv:I:lfl"n zijnde, om den Sp~:lnfchen
Sp~anfchen BeVc!hcbl>~r 1l::A!l:CI\RTICI
yclhebl>i!r
n::Al\:CIIRTIO I!!
IC begroeten, begaven zich insgelijks;
dur loe
toe vooraf vc:rlof
verl:r~el!c!1l hebbende, aan boord van
daar
vtrlof vcr1:ree)!cn
den Engeirchen
EngeÏrchen Admiraal
AdmirD:lI DOOLJ::T,
DODLI::Y, van welken zij vriendlijk
ontvangen
ontvangen,, mir.zaam onthaald,
ontbaald. cp de gezondheid
gezonàheid 'lan
'Jan VAN
GALEN to~gedroliken,
to,~gedronken, ca
en bij 't affcÏleidneemen
aff~heidneemen met vijf Ka
Ka"..
IlOillcho::lIen ver(!crd
IlOtllèho:>len
ver~erd wierden.
nraks gemehien
gemelcfen ZeeOag,
I-Iollar.Jers, onon·
In den Ilraks
Zeefiag, hadden de Holl:IIiJers,
der anderen, op de Engc:fchen
Eng~:fchcn veroverd
verov~rd bet Fregat tie
de Fenix,
Feni" ,
op 't welk vervolgens ItoRN!'LlS
ItoRNFLIS TRO~IP was overgcgr.3n,
overg'eg~3n, om
vall Enkhuit.en,
r\!ddeloo~ &e·:
&e~
dat zijn [chip,
feh;p, tie
de Maogd
Maagd vlm
Er.Hui't.en, zo l\!ddeloo;;
(chooten,
fchooten, en boven en onder Water gehavend
gebavend was bevonden,
wierdt !;eoordeeld
~eocrdeeld om verder Zee te b:lIldat het
bet onbekwaam wierèt
wen. SC~loon
Cchade b~ciden
b:!ciden geleeSC~10on de
rle Ei;bdr.:h~~
E':gclr.:h~~ merkelijk fchade
den, hadden zij,
ziJ, no;tlm;s,
no;th:oö;s, moeds genoeg behouden, ook
<leëze fehade
fchade gcdecl:clijl:
gcdeci:clijl: t:!
t~ herfiellen,
berfiellen, eenen aanflag
aan{]ag te
om deèze
wangen ter her.;cemÏl:ge
waagen
her.;eemh;ge "'::';1
\'::.i1 .1':11
.-1:11 FcJ:i,..
Fcdr. Te gemakli:k:r
gemaklj:k:r gelukt\! hun
lukte
hUil deeze
ueeze aant1ag,
aOIlGag, dëwijl
dewijl d~ Hol!anders,
HoHanders, een Prijs met
B.i.:keljaauw
B
.• i.:ke:j~auw g,'laade.,
g,'laadeil i!1gcbr~gt
ingcbr~gt hebbende,
bebbende, vrcFjk
vraFjk waren, ea
eD
flapt.e
{b
piJe 1o\'3[lt
w:lgt hfo~lj:!l1;
hh!lj~ll; z:j w~:I"dcn
W~3~ldcn zich veilig tegen a!lell
aHen vijmd.
vij~nd..
lijken aanval op de l~:;cde van LiJ'orno.
lijkt:n
Li,'orrJo, duar
d~:;r zij thus
thar.s geank::d la<1;<':I1.
Ilnk::d
la~.;:!. COOLl::Y
noou,:v ea ée
ce Kapitein
KI~icein cocQs, deeze llt;teloos:Ibtdoos~
beid !',fp;
t-,rp: ~d h~bb~i1J!,
h~bb.:!i1d:, bemannen hier ol' drie Dooten.
Booten. voerend,! i~.·cr
i~.·c.- dcrtiJ;
dCiti,; Dcots:tezellen, :tllen
:IJlen gewap::nd 111et
met pj~:oo"
Pi~:oo"
le~, !Icu\\'~rs,
C!I z:!!~j!S
tl/hel, om bet
het in de Oltgf;U
ovgeu der
d:r
Hctl\\'~rs, e!l
z::!~i!s lVI!el,
wecr:h:1ëiedeilde
In den avond \I~n den
wecr:b:Jd~iede;lGe Vij3:1';Cil
Vij3:l- i Ci1 te werpen.
Nov,m,er des
;li:ret.
neger.ëntwintig!icn Nuv~m,er
neger.ëmwintig!icn
dcs Jaars J652,
J652. {laken.:
'bken ;. _ ;ljaer.
van boord; doc~
d()c~ de duisterheid Vt'IJ
D~CI), ~eedt 11-~n
:\~n
jes val!
v~n dcn
den D~C""
c.Iw:l-: ' ,:n; tegl'n
van elk::r.der dW:l,:',:n;
teg!'n den volgenden tn<lr.~t:!:r.,)!1d
m'lr,~t!!'rt')l1d zich
e;~·.:r vere~njgd
e;~'"r
vere~ni;;d !JebJeilde,
hcbJe::de, kgl;C!1
kg:;c!1 ze het Fr::t,at,
Fr~i,a!, r.1!!t
r.J~t ber:!:!md
ber:!:!!r.d
ov.:rleg,
ovaleg, 3:ln
aan boord. Volr:ens
Voly,ens af:pr32k
afCpr3:!k moest het voik
vaik vao
van de
eerlle Haat
Root de Ka!>e!s
Ka!:!e!s van tien Fenix afkappen. dat ven
wn de
[weede
tweede de zeilen belluureD,
belluuren, en van de derde
dcrde het Scneepwolk
SCheep~volk
bl.!lIeden bOliden,
hOllden, of, indien het de Dood
afmaabt!ueden
uood verci>chte,
verci,chte, .f01Ukl!n.
k>!n. Die
Dit :1111:.
alle. konde niet zo fiH verrigt Wor
worJC!D,
Jen J of TJlOldP
TJlOMP
Dddddd,ld!!
Dddddddd!!
wierde
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wierde eenig gerugt gewaar; hij vlugt hier op uit de kooi,
wierdt
PistoolCchootcn op de Eugelfchen.
EugelCchen, die reeds
cu
eu lost eenige PistooJfchootell
meester van het fchip waren. Doch geen kans ziende tot
herfl:ellinge van zaaken, fpringt hij uit een der vcnllers
venfters van
herllellinge
de Kajuit, en zwemt zo lang in Zee. tot
eene
tOt dat hij door eene·
Engelfc:len,
Boot van een Hollandsch fchip gered wordt. De EngeICc:len,
dus volkomen meester van her fchip zijnde, zeilden 'er ter·
terHond
Nllpcls: twee Hollandfche fchepen
fchepell zenen hen
llond meede na NQPcls:
naa; doch te vergeefs, dewijl de
Il'e Fen;x
Fenix uitfteekend
uirfieekend wel be.
zeild was. Acht HollandCche
Matroozen wierden.
wIerden, bij deeze
Hollandfche l\Iatroozen
gelegenheid. en.
en, gelijk zommigen verhaaIen , in koelen bloede, afgemaakt, en de gekwetllen
gekwetl1:en te Ntrpels
Nt/pels aan land gezet.
Zeer euvel ondertusCchen
onderrusfchen wierde dit fchenden
Cchenden van de vrij.
vrijheid en veiligheid der Reê van li'Vorno,
Livorno, door den Groot.
Groot_
TosIranen. opgenomen; hij beval aan
Hertog van Tosltanen,
lian de zes Engelfche fchepen,
fchepeo, die agter de ~[Qe/ie
~.fQelie lagen, en nu.
nu, door de
Hollanders, in de achtlle maand waren binnen gehouden, ter.
terfland
flond te vertrekken, of het genomen Fregat te
re rug te geeven.
Hierom wierdt beraadllnagd
beraadGaagd tll,fchen
ttI,fchen APPLETON, die 't
'e bevd
over deeze fchepen
fchepeo voerde, en den Kommandeur
Kommaudeur BODLEY,
die met zijn Eskader in Porto L~ngqne
L~ngQne lag, en beUvolen
bef100ten
Li"OIIlO
Lil'Oll10 te verlaaten,
verlaaren, en gezamentlijk
gezamenrlijk de Hollandfche Vloot
aan te tasten. Deeze
Dèeze beftondc
befiondt uit zestien Oorlogfchcpen en
één
KORN~I.IS TROIlIP
één Brander. KORNEI.IS
TROAIP,, overgegaan op het fcb:p de
111aan,
lIlaar: , voorheen gevoerd door den Kapilein
Kaphein Dt\
DtlVlD
VlD Jt\NSL00N
JANSL00J)l
BONT, in den Dag tegen BODLI>Y
BODLr;;y gefiJeuveld
geli1euveld,, was thalls,
thans, hi!
hij
voomad. tot
tOt de w:larctig!;eid
w::arctigr.eid van Schout - hij - eacllt verhee.
voorraad.
vev.
ven. Op den dertienden
dmienden Januarij des Jaars 1653, kwamen
de Vlooren aan elkander.
elkander, in het gezigt van Livol·no.
Livot'tlo. Hevig
wierde, in die gevege.
gevegt, aan wecr:~;~ntell gdlreedeD.
gdlreedeo. TROMP,
wierdt,
în 't bijzonder, wien nog de fpijt in 't
'e hart log
lag van den hoon.
hoon,
op het [chip de Fen;r
Fenix geleeden •, betoonde eene ongemeene
ehpp"rh:>id.
(bpp;~rh?!d. Het Engelfche lchip
ièhip de Sa
Sawpjrm,
wpjv 11 , gewapend met
vce~·.g
vçe:" ,g !tukken
Hukken en h.:nderèëndertig
hv:lderèënuertig kopp~n, klnn:pce
kl~tLpce hij aall
aan
t:oûrd;
t:oord, en bra.!.t
bra;,c het, door onophoudelijk lèhieren,
lèhieten, wel haast
in zo deerlijke IJen2nuwdheiJ,
uec2nuwdheiJ, dat Je Hollanèlèhe
Hollanclèhe lVlatroozen
Matroozen
begonner.
beQonocr. te enteren, en
cn de Enf.'elCchen
EngeIfchen om kwartier te roerocpeil.
Doch de S.U1lpfilll,
p~ll. Dcch
,slU/lpfoll, aer
etef het nog veroverd was, raakte
door
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door het vuur van den Hoilandfchcn
Hoilandfchen Brander.
Brander, 't welk
\\'elk tot in
de Kruidltamer was doorgedrongen, in brand, en vloog vervolgens in de lucht. ApPLEToN,
voor de l-lollandfche
ApPLETON. ·voor
Hollandfcbe dapper.
heid
wijken. nam de vlugt. Kommandeur DODLEY,
nODLEY,
beid moetende wijken,
zulks vernomen hebbende. volgde zijn voorbeeld, die, egter.
wierde naagezet. Gelukkig
door TROMP, met eenige fehepen.
fchepen. wierdt
voor de EngeIfchen
Engeifchen raakte hij.
hij, door de donkerheid van den
nacht, uit huo
hun gezigt:
gezige: want gewisfl!lijk
gewisf~lijk ware hij anderzins in
hunne »lagt
nlllgt gevallen.'
gevallen.· 't Is bekend dat, in deezen Zee.
VAN GALEN
afgeflag, den dapperen VAN
GALEN de rechter voet wierdt afge·
[chooten,
fchooten, en hij vervolgens aan deezc wonde overleeden is.
Als een bewijs van 's Mans onverzaagdheid tekenen wij hier
dat, naa dat hem, geduurende het gevegt, het been onon~
aan, dat.
der de: knie was afgezet.
afgezet, hij tot verflerkinge
verfierkinge een glas wijn
nuttigde. en hetzelve, zonder eenige tekenen van pijn, uituit~
gedronken hebbende, het tcr
ter aarde wierp, met deeze woor.
" De Engelfche Koningmoorders moetelI 't toch alles
den: .,
" betaalen. ..
" De Staat en van Holland.
Holland, hun
hUil genoegen over de
dapperheid van verfcheiden hunner Zeebevelhebberen willende betuigen, ~n
~n'- om ievens ·s Lands Zeemagt op een beter voet te brengen
beflomen. in het zelfde jaar, zomliligen
brengen,t benomen,
tot hooger waardigheid te
KORNI!.LIS
tC bevorderen. KOI\NELIS
hunner tot
TROMP wierdt bij die gelegenheid niet vergeeten,
TROMP
vergcelen , maar tot
Kollegic tcr Aumiralheit
Admiraliteit ce
Schout - bij - nacht onder het Kollegie
~ Amflerdam aangefleid. Dehah'cn
perdam
Behalven de erkentenis, welke men aan
na:lgedagtenis[~ van zijnen onlangs gefneuvelden Vader?
Vader ~
de naagedagtenisf<!
MARTEN HMN.RTSZOON
MARTEN
HAflPk.RTSZOON TROMP,
TROMP, wilde bewijzen, was zijne
eigen perfoolllijke
per[oonlijke dapperheid, bij verfcheiden gelegenheden,
en vooral in den jongflen
jongllen Zeellag voor Livorflo
Uvortio betoond, de
reden van deeze bevorderinge.
1654 frak 'fROl\IP,
TROl\IP, in de gemelde hoedanigheid
In den Jaare 16';4
in Zee, om eenige Spaanschv3:lrders
Spaanschvaarders na de MidJellandfche
DE RUITER.
Zee te geleiden. De Vice - Admiraal DE
RUITER, die insgelijks een mgt
keerde van daar te rug
tOgl derwaarts hadt gedaan, keerdê
na Kadix. Naauwlijks hadt
badt hij voor fleeze
tteeze Stad het :mk::t
ank::r
laa5en vallen.
vallen, of de Nederland[che Konful, en eenige HoilalldHoiland·
fehe Kooplieden, kwnmon
fche
kwamon bij hem aan ;'oord,
~oord. hem met d' oef·
oef~eid vertoonende verlèhelden
ver1èheicren brieven, uit SaIee
teid
SaJee geli::i!reevCtl,
geICi!ree'/Ctl,
Dddddddd 3
meI··
tnd"

tj
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meldende hoe hard de Cid, of Opperhevelhebber dier Stad.
met de Nederlanders h~ndelde,
hnndelde. ter oorz~ake
oorzaake dat de Schout.
SchoutKORNELTS TROM/.>
Fllljtfchip, de 'lf7indlJfJlltl
Windho/Jd g~
bij - nacht KORNELrs
TROMP een Flllirfchip,
ge.
numd,, 't geen men 2;eice
I'huis te hooren, bij MaMa·
rutmld
2;eide te
re Salee ,'huis
",ora
hadt genomen. De reden.
.0,.13 badt
reden, welke TROMP van zijn ge.....
begreepen in eenen Brief aan den Cid, kwam bierhier.
drag gaf, bcgreepen
op uit: " Dat die van 't Schip, welk hij veroverd badt, geen
" floep hadden willen uitzetten,
uitzenen, noch ann
aan zijn boord koo·
iloewel hij een Witte Vlag badt laaten waaien; dat
" men, hoewel
" bij
hij bet [Oen
toen voor een Algiersch
Algiencb Schip badt aangezien, en
" daarom genomen: te meer, om dat bet Volk met kisten
kasCen, zo veel doenlijk was, aan land vlugtte; doch
" en kasf\!n,
;, indien de Opperheer van Salee
zicb bier door beleedigd
Sr.!ee zich
"lil vondt,
vonde, dat bij zich kon vervoegen aan Hunne HoogmogenStaaten •, die gewoon waren eellen
eeoen iege~
iege_
'tft den, de Algemeene Staaren
.,
en
tt lijk billijk r~gt te doen; 'er bijvo<'gende,
bijvo<,gende, dat hij geen
geenen
•• last badt om den Onderdaan en van Sa/ee
Salee eenig binder
hinder of
Cchade te doen." Veel moeite hadt bet
het in, eer dit gefcbil
gefcbil" fchade
wierdt uit den weg geruimd; en ~t liep aan tot In Oétober
des Jaars 1655.
165S, eer het Verdrag getroff.::n.
getroft"èn, en de Vrede
wierdt verniell
vernieuwd.
behelsde, dat do
wd. Eene
Ecne der vOfjrwaarderr
v00rwaarden- behelsde.
wederHeeren Staaten aan den Cid van Salee zouden doen weder.
geeven 't geen geborgen, in weezen of gekoomen was
wa5 van
'c Schip de Wi11dhond,
KORNELIS
,(
Windhond, 't
'( wèlk de Schout
Schout·- bij - nacht KORNELI'
TROMP,, in 't voorgaande jaar, bij gebrek van genoegzaame
!fROM!?
lcennis te
te' geeven, of Zeebrieven te verwonen, omtrent Ma..,
11111'-/1
hadt genomen, eD
[(lIáix opgebragt, doch 't geen
f/I,,.a badt
cn te Kao':$
paderhand
verongelukt was.
paderband verongelnkt
J656, was tusfcr.en
Koning
In den Jaare 1656,
tQsfcr.en KAREL
KAREL GUSTAAF, Konjng
\-an
Poojfchen Ko,~ing
KAFl:V:lR, Oor..
\"In Zwccden,
Z ....eeden, en den Poolfchen
K01:ing JOHAN KA?l~lR,
...
lo,; ontftaaD.
lo~
onrftaan. 't Be:ang, welk de Algemeene Staaten bij deevrecze dat de Zweeden zich van
z,'n
Z~'n Oorlog hadden, en de vreete
vaD
manken. waarbij de vaart der H01HolDat tzig
t2ig zouden meester manken,
Omtzee, toenma~ls
landeren op de Oo~tzee,
toellma~ls gelijk nog heden een
voorDllame
Jophandel , merkelijk nadeel ZOIl
zou
vcornaame tak van hunnen
bunnen I<:.
I\.:>ophandel,
~eleeden bebben,
befluiten om eene Vloot na de
heb!;en, deedt hen
heil beOuiten
~olld en de Oostzee te zenden. Het Opperbevel over dezelve
~oud
'W\çf4ç
WASS_IU'i,~An, Hl!cre
",Çt4~ o.,~çdraagen
o."çdrqgen lI;!O
a~n dell
deQ GrlJllve
G~ve VAN WASS,J.J.IiIAAJl,
Ht/e,.s

.t
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van Ohdam, Luitenant - Admiraal van Holland.
"on
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Doch eer
deeze in Zee !lak,
aak. wierdt de Vice - J\rlmir2al
Admiraal DE nVlTIm,
nUlTI!R, verzeld van den Vice - Admiraal PIET
PIi!.T ER FLou,ZOON
FLORI.·ZOON en onzen
onzel1
Scbout - bij - uacht TROMP, met eene
ee·ne Vloot, vOJruitgezonpen.
vooruitgezonpen.
Jn Junij
junij kwamen zij onder de Lap, bij de Zond, ten anker.
In
Nevens de twee opgenoemde!
opgenoemde Opperbevelhebbers, begaf zich
!!'ROMP
f{rpf)cnhage met de Staatfche
~ROMP tcrftond
terlland aan land, om te KrptJcnhage
Staalfche
Gezanten, den Heere KOENRAAD
KOENRAlIll VAN
VhN \lEUNINGEN,
llWNINGEN. de Heeren
VAN Al\1KRONGEN
AlIf"RONGEN en MATTHIAS V(fRZEN,
VIERZEN , te fpreeken, en vervolgens eenige der voornaamlle
voornaam1le Staatsdien:men te begroeten.
Van daar keerden zij fpoedig re rug in de Vioot,
Vloot, óie
die door
de komst des IIceren
Heeren VAN WASSE.NAAR
WASSENMR eerlang merkelijk Ververfierkt wierde. Met deeze vereenigde magt riguen
rigtten zij hunnen
koers na DtJlltzig;
Dtmtzig; bier wieruen
wierJcn zij, 1lraks
araks nu
naa hunne aankomst, met eenige eerefchooten, uit het Kaneel WeixelmunWeixelmun.
tie, begroet: terwijl men kort daar naa een Galjoot, voerende
eenlge
eenige Heeren en Kooplieden van de Stad, in de Vloot zag
verfchijnen ~ om den Luitenant - Admiraal eu
verfchijnen,
en de overige Bevelhebbers te verweJkoomen.
verwelkoomen. De Heer VINCENTlUS FAIlRIClUS,
FAllRlCIUS,
Sijndicus of PeIifionaris
Pelifionaris der Stad,
Slad, vermaard om zijne geleerdDaame der Wet.
heid en Latijnfche Dichtkunde , kwam, uit
uitnaame
Wetbouderfcbap, den Heere VAN WASSENAAR
houderfchap,
WA SSENAAR begroeten, en vervolgens aan land en in de Stad nodigen. OnbefchrijHljk
Onb~[chrijflijk is de
vreugde, welke,
welke. te Dantzig, over oe
de komst der Nederland.
Nederland·
fcbe Vloot, bedreeven wierdt; bij dag en tracht
n'lcht zag men de
bewijzen van bijzondere blijdfcbap.
blijdfchap. Niet vrugtIoos
vrugtioos waren
ook de kosten, door de Algemeene Staaten , bij deeEc
deezc gelegenheid gedaan. Door hunne Gezanten traden zij, met eenige
Gemagtigden des Konings van Zweedul,
Zweedw, in onderhandeling
over een nader Verdrag en Verbond van vriendièbap.
vriendièhap. De
NederlandCcbe
Nederlandfcbe Vloot voor Dtlntzig
Dantûg bevorderde kragtdaadig dit
Verdrag, 't welk in September te Elóing
E/óing wierde geflooten.
ge!looten.
De tijding van het getlooten
g~t1ooten Verdrag u<::edt
ueede de Staaten deezer
Landen belluiten,
befluiten, om den Heer VAN WASSENAAR, met dertig
ollLbieden; docb
der zwaarlle
fchepcll, t'huis te ontbieden;
zwaarne fchepcn,
doch alm
nn den
Schout - bij - nacht TROM!'
TROM p bevel te
t~ zenden, op of omtrent èe
ce
Reê
Rei! van Dan/tig
DIJn/tig,t met twaalf der Iigtfie
Iigtlle fchepen, tot nadec
nader
order,
1132 het vertrek van den
arder, te vertoeven. Doch nict
niet lang !lal!
D
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Luitenant - Admiraal, :'wierdt
"wierdt TROMt'
TROMP met zijne onderhoorige
fchepen
oponthooden. In Novemher des Jaars 1656,
fehepen insgelijks opontbooden.
kwam hij met zijn Vlootdeel behouden in 't Vaderland aan.
~8a deezen rogt,
1'Jua
rog~, fchijnt de Heer TROMP
TROMP eenige jaaren rust
van den Zeedienst te hebben gel'looten.
gp. t1 ooten. Althans ontmoeten
wij niets aanmerkelijks, wegens zijne verrigtingen vaD dien
tijd af tot
wt in
io den Jaare 1662,
1662. In dit jaar wierdt hij, nevens
den Kapitein DIRK
dm
DIRK SCIIEY, na de Middellandfche Zee gezonden, om eene Vloot V!\;1
va;1 ticn
tien Koopv3ardijfchepen
Koopvaardiifchepen te geleiden.
Dit
DE RUITER
RUITER was reeds vroeger, met eene VlOOt
Vloot van twintig
geClevend. Op den eer/len
Oorlogfchepen, derwaards gefievend_
eerllen dag
de. Jaars 1663, kreegen de twee NederlandCche
Nederlandfche Vlooten elkander in 't gezigt. Doch eenige
eenlge week en laater wierdt de
Vice - Admiraal DE RUITER, met eenige fchepen,
fehepen. na 't Vader..
land onrbooden.
ontbooden. eo
bern tevens bevel gezonden, om het geen hem
bied over 't
tt Esquader, welk in de Middellandfche Zee zou
blijven, over te draagen op den Schout - bij - nacht TROMP.
TROMP.
blijven.
Eerlang wierdt deeze aan werk geholpen, door de trOUW
rrouwloos..
loosheid der Algierijnen.
Aigierijnen. Tegen het Verdrag, onlangs met hun
geOooten.
geOooten, begonnen zij eenige NeàerlandCcbe
Neàerlandfehe fchepen te on~erzoeken, en dezelve vau
van veele goederen te berooven.
TROMP,
TROMP, deezen moedwil niet ongetlraft
ongellrafc willende !aaten , en
van de Algemeene Staaten uitdrukkelijken last ontvangen hebbebbende 0111 geweld met geweld te keer te gaan, ging dan op
hen
ben los om hunne plonderzucht
plonderzucbt te teugelen. Eerlang raakte
hij in gevegt met eenige Rooffchepen, en veroverde dezelve;
bIj
~'allr door een
~'8IIr
eeD aanzienlijk gelal
getal Christen Slaaven in vrijheid
wierdt hertleid.
herlleId. Onder anderen bemagtigde hij.
hij, op den tienden ]alluarij
Januarij des Jaars 1664, niet verre van Mallilga,
Mal/agn, twee
Algierijrfche Vri1buiters,
Algiel'ijrCche
Vrilbuiters, den eenen met achttien, den ande·
ren met twintig Ilukk?n
alJkk~n t;e[chuts
t~efchuts gewapend, te zamen aan
poerd hebbende tweehonderdënrachtig,
tweehonderdëntachtig, zo Turken als 1\'100lVloo~
feil, vijfëiltwintig
vijfëiJtwilltig C'.risten
C:,risten Slaaven,
Slaoven , en vijf Renegaaten. Niet
lang ve':toefde (ie
(i~ Hêer
H.::er TROMP, naa deeze zege,
~ege, in de MiddeJlandi;'jc
dellandl;~)e Z{'e;
Zee; za~ken van grooter
grooler aangelegenheid, elders
vOQrgevallen, maakten zijne en de tegenwoordigheid zijner
VI\lo~e in
VI()o~e
iu i1nçIere
~nQere Wl!çreldoo.rden
WllçreJdoQrden nooàzililkJiJJç.
nQo~zailklijJç.
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Het vuur van Oorlog.
Oorlog, 't welk tusfchen Engeland en de
Veréénigde Gewesten eenigell
eenigen tijd onder de asrch~
asfch~ hldt
h3dt ge:'
fmeuJd,
fmellld, dreigde nu wederom in Iichterlaaije vlamme
vlamm~ te ontbranpen. KAREL DE 1I, hoewel door Nederlandfche hulp op
den throon zijner Vaderen hertleid
herfleid , toonde duidelijk dat hij'
deezell Landen een kwaad hart toedroeg. Op zommige plaatzen waren reeds daadlijkbeden
w~s hierom
daadlijkheden gepleegd, en men was
zorgvuldig op zijne hoede. Eene talrijke
talrIjke Vloot riik~elaade!l
riik~elaaden
fehepen
ouder anderen. uit de Intliën
lndiën verwagt. Op
fcbepen wierdt, onder
dat
uat deeze niet in de magt der EngeIfchen mogt vervallen.
kreeg de Heer TROMP last. om met eene Vloot var. twee1!nkruis fen. Hij ontmoette.
twintig Oorlogfchepen op dezelve te kruisfen.
ontmoette,
in Augustus, de OoslÏndifehe
Ooslïndifcbe Retourvloot bij Fail
Fa:1 hili om':'
om;'
trent
Hitlfl:nd. en bragt dezelve in behouden haven,
treilt Hit/anti.
baven, zonder
eenige vijandlijkhedell ontmoet te hebben. Dewijl men hier
te lande hadt
badt benomen,
benomen. den EngeIfchen
Engeifchen kragtd:1adigell
krngtdaadigell tegenhet tevens
levens raadzaam
/land te bieden, wierdt bet
raadzum geoordeeld,
geoordeeld. zom.
mige Scheep~overf1en tot hooger
booger waardigheid te vorderen. Bij
deeze gelegenheid wierdt
wlerdt de Schout - bij -nacht TRO:,lP
TRO~1P verhej{ollegie ter
ven tOt
tot den rang van Vice - Admiraal onder het Kollegie
Actmiraliteit te AlI'fle"dfJf>I,
Arlmiralireit
Állfle'°tlIIOl. ln
In deeze hoednr.igheid
hoed:migheid woonde
hij den Zeeflag
Ja~rs 1665,
Zeellag bij, op den dertienden Junij des Jaars
msfchen de EngeIfchen
t\1sCchen
Engeifchen en Nederlanders
Netlerlanrlers voorgevallen. Thans
geboodt hij op het Schip tie
de Liefde. voerende tweeëntachrig
twceëntachtig
!lukken
lluklccn gerchut en vierhonderd koppen. Zeer dapper kw"c:t
kw"~t
hij zich In deezen flrijd; zeilen.
zeilen, fland
fiaand en loopend want. in
één woord bijna alles was op zijn fchip aun
ann flarden gefóo?gefÓ0?I,weeren zich ook eenige andere llevelhebr,:rs;
Develhebb,;rs;
ten, Dapper Icweeten
ten.
doch de meesten waren niet vrij te fpreeken van lafhartigbcid, blijkbaar uit hun fpoedig afdeinzen na 's Lands Zeegaheid,
ten.
1000 zij nog Ilaauwlijks
naauwlijks den vijand begroet hadden.
ten, toen
TROMP
TROMP betoonde hier over openlijk zijn misnoegen, bijtolJ'bijzon'derIijk ook aan de Afgevaardigden der Algemeene
Algemecne Staaten ill
ia
Texel, welke, nal
naa het eindigen des gevegts, met een JlIgt
Jagt
binnea
buiten Goats
buit-en
Gaats gevaaren zijnde, eer nog de Vloot was binnell
geloop en , den Vice - Admiraal TROMP
geloopen,
TROMP bij z!ch
zich aan boord deedee.
koomen , hem aanmaanend'" om met de Vloot zee te blij.:.
bliF
den koornen,
eenigel1
ven houden, al ware 't ook dat dezelve daar door eenigen
Dddddddd 5
tetC<>
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cegenfpoed leedt, om althans lIan
aan de eere
cere te blijven. Doch
het hart vol lpijtS he~bendc,
hehbendc, {raf
gaf hun ten antwoord.
K~pitelllcn, die hem zo fchelmngdg
fchelmagtig hadden ver.
dat hij met Knpircillen,
laaten, zulks niet konde c.:oell.
èoelJ. De Vloot, bcflaande uit bijkans zestig li:hepen,
ti:hepen, liep dan bitJIJen
birmen,, onder geleide van de
Heeren TROMP en KORNELIS I!VERTZF,XC.
I!VERTZP.~.
Bij het bezigtigen
der fchepen bleek het, dat zij iJl
in 't algemeen weinig, en de
meesten in 't
'e geheel niet,
nict, befchadigd waren. Eenige weinige
febepen
't gevegt geweest te
fcbepen konden toaoen
toollen in 't heetst van 'e
zijn; het fchip van den Vice-- Admiraal TROllIP muntte onder
dceze
deeze uit. Op dat de trouwloosheid en lafhartigheid, in
.bet toekoomende,
toekoomcode, zo veel dlJen;ijk,
ducnijjlt, mogt gefluit worden,
dieuIlig geoorJeel:l,
geoor,leel:i, in Texel,
TexelJol'
op 's Lands Vloot,
wierde het dielIllig
een
en Krijgsraad te bcleg(ien,
in well,en
wc/ken het gedrag der ver·
eenen
bclegg-en, In
dagte
Kapiteinen beoordc<;!ld,
beoordcdd, en
Ctl vervolgens hun de verdiende
dagtc Kapiteincn
.firaffe zou wordcn
tocgevoe:,-d. Van deezen Krijgsraad wierdt
worden lOcgevoe:,-d.
de Heer TROMP tot Opp~rhoofd benoemd; ook had, hij alle
voortzetten deezer zaake ,
mogelijke moeite aangewend tot het voortzenen
eeaen keer na den Hage
Hoge
hebbende tcn dien einde in allerijl eenen
gedaan, om de Algemeene Staaten van alles naauwkeurig te
gedaan.
onderrigtcn.
naa deezen geregtshandel, door welonderrigten. Nict
Niet lang Daa
ken aan de lafhartigen en die zich aan ontrouwe hadden
fchuldig gemaakt. de welverdiende llraffe
frraffe wierdt
wierde toegevoegd,
wierde de Heer TROMP.
TROMP, ter belooninge van zijne
zijoo dapperheid,
wierdt
laatcten flag
nag betoond, door de Stallen van Holland.
Holland,
in den laatfren
bevorderd tot de waardigheid van Luitenant - Admiraal, onder
l1et Kollegie ter Admiraliteit aan de lVIaas , en wel in de plaats
van den onlangs gefneuvelden Admiraal EGBERT BARTUOLOMEUSZ. KORTENAAR. Een zonderling genoegen betoonde. over
J,!EUSZ.
't algemeen. 't
'e welk hem,
~eeze verheffing, het Bootsvolk in 'e
even gelijk wel eer zijnen Vader, bij uiclleekendheid
uicfreekendheid genegen
was.
Naa het ongelukkig, doch eerlijk uiteinde des Heeren VAN
Nu
WASSENAAR, ha..lden
hatlden de Algemeene Stanten
frraks in overleg
WASSENAAR.
Staaten llraks
'8 Lands Vloot,
genomen, wien zij het Opperbevel over 's
Vloot. in
zijne plaats, zouden opdraaeen. Veelen wierpen 't oog op
den Heer TROMP, aan wiens dapperheid niemand twijfelde.
tus[chen deezen en de Gemagtigden der Staaten was
Doch lus[chen
eenig
TROM/.',
TROMP,
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misnoe~cn OntaRRn,
nag, niet
eenig misnoe;rcn
OntfiaRD, wanneer hij, nlm
n~n d~n
û~n fhg,
tegenltaande
regcnllaande hunne aanmaaDing
aanmaaning om Zee te boudu),
boud u: , m~t het
t:rootlle gedeelte der Vloot binnen Te~el
Texel was geLnp"n.
geLnp'n. O'Jk
Q'Jk
~rootl1e
melden zommigen, dat hij, op 't Eiland Ttxrt
Ttxe! ::an
~an land treezlillen nederl~ggen 9~
dende, zou gezegd hebben, zijn Ampt te zullen
om dat 'er naauwlijks twaalf Kapiteinen geweest waren, die
hunnen pligt tegen de E1"gelfchen
El'gelfchen betr~gt
betr~lit hadden. Doch de
voornaamlle reden, waarom zommigen hem tp.gen
tegen waren,
voorDaamlte
was, om dat hij, buns
huns oordeels , den Prinre VAN ORANJ&
was.
eene al te groote genegenheid toedroeg. In 't algemeen wierde
wierdt
ge.
het egter begreepen
begreepen,, dat niemand boven zijn hoofd kon gefield worden, zonder hem een gevoelig ongelijk a:l
a~'1
'1 te doen.
beOnit geDomen,
genomen, dat men hem, [en
ten minhet belloit
Hierom wierdt bet
fien in naam. het hoog bevel over de Vloot zou opdraagen.
Doch tot maatiging vin
van zijn gezag,
gezag. wierdt tevens goedgevonden, drie Gevolrnagtigden
Gevolmagtigden der Algerneene
Algemeene Staaten af te vaardigen op 's Lands Zeemagt; tot deeze waardigheid wierden
eerlang benoemd RUTGER llUlGENS,
lJUJGENS. wegens Ge/derll11/fj
Ge/der/mui t'rge~rge_
vliardigd
vaardigd ter Algernèene
Algemèene Staatsvergaderinge, JAN DE Wl'fT
W!TT
Raadpenfionaris van HOl/flIUJ,
Hol/alld, en JOAN BORE&L,
BOREEL. Burgemees!et
Burgemces~er
van Middeló"rg.
Middelburg.
De Heer TROMP, in gevolge van dit belluit,
beOuit , het Oppergebied over 's
t s Lands Vloot aanvaard hebbende.
hebbende, betoond..
betoond" ~roo
~roo~
ten ijver in
noodig of dieu!tig
diell!tig
len
In 't bezorgen van alles 't geen DOodig
d'ezelve fpoedig in Zee te brengen. Docn
Doch teen
!C~n ~l
~ 1was, om dez~lve
Z!C!1
les nu bijkans' gereed was om uit te loopen, en TROMP l:!Cb.
Gevolmagtigden der Staaten reeds in Texel op zijn
nevens de Gevolmagrigden
fchip de Liefde hadt begeeven, ontving men :;ldaar
:oldaar de tijdilH:
tijclir.l:
vall de aankomst des Luitenant - Admirallls DE
DI!. R.UITER.
RUITER m.:c
m<:(
van
lijne Vloot op de Rivier de &:r.s.
Em:s. Hier door or.t!tondt
ortllcndt
zijne
merkelijke verandering. Reeds vóór zijne aankomst, h!!ddl!d
hadd:!11
lnerkelijke
ver..
veele Leden der Staaten van Holland hunne genegenheid vel'';
hem bet
het Opperbevel op te draagen; doch toe!1
toe!!
toond om bem
men de zekere tijs.ling
vaa de Kust
tijding van zijne wederkomst va:1
van Guinee, w~waarts
wentaans hij eenen lOgt
togt hadt gedalln,
gedaan, ontvanvall
zaak ernllig bij de hand genomen.'
gen hadt, wierd, deeze ztak
A11/lerdatlZ deedt den eeraen
eerfien voorOag;
van
An/lerdflm
voorl1ag; alle de Leden vaa
llolland,
Ilolland, en vervQlcens
vervQI&ens de AlgemeeneAlgemeerie- Staaten , fiemden ia

den-
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denzelven. Op den elfden Augustus des Jaars 1665,
1665. wierdt
het betlult genomen,
genomen. dat de Luitenant - Admiraal DE RUITER.
geduurende den aannaanden lOgt, als Opperhoofd 's Lands
Vloot zou gebieden, onder het oppergezag der bovengemelde
Gevolmagtigden, HUIGI!NS, DE WIn en BORI!.EL. Een alge.
meen genoegen namen de nevelhebbers
nevelhebtlers der Vloote in dat beo
beDuit,
nuit, wanneer het hun wierdt aangekondigd. uitgezonderd
onzen Luitenant - Admiraal TROMP. Hij verklaarde ronduit.
Luitenant - Admiraal
" dat hij niet begeerde te ftaan ouder den Luitenant·
" DE RUITER, en niet van meening was
was in Zee te loop en :
" dewijl, nu hij de Vloot in goede order gebragt en in flaat
" badt gefl~ld om Zee te kiezen, hem
.,
bem een ander boven 't
" boofd gefield was." Den volgenden dag, wanneer. in
zijne tegenwoordigheid over 't uitloopen der Vloote wierdt
geraadpleegd. herhaalde hij deeze Verklaaring. 'er nevens
voegende, "dat hij vcr:::ogt,
ver:::ogt, voor deeze reize, van zijl1
" Ampt te mogen omtlagen
onltlagen worden, dewijl hij toch den togt
" met gecneD
gecnen lust of goede genegenheid zou kunnen doen";
met bijvoeging nogthans
nagthans " dat hij,
bij, bij andere gelegenheden,
" zich den dienst van den Lande niet zou onttrekken." . De
Heeren Gevolmagtigden, naa alvoorens met de Afgevaardigden
van de Kollegien der Admiraliteiten rugfpraak te hebben gebouden, voerden TROMP eenige redenen te gemoete, door
welke zij beweerden, dat hij den aanflaanden togt onbezwaard,
en zonder krenking van eere. kon bijwoon~q" en hem wij.
wij_
ders tot zijnen pligt vermunden.
tegentlaande
vermaanden. Toen hij ,. niet tegen11:aande
dit alles, op zijil
zijü ontUng
onttl:!g bleef aanhouden. wierdt hem eindelijk geantwoord, " dat zij zich niet bevoegd vonden om
om. hem
'" dit ontUag
"J,
onenag te kunnen inwilligen; doelt zo bij bij zijn be"fluit
omHag van de Algemeene
" fluit volhardde, hij dan zijn Olullag
" Staaten , door. eenen brief, moest verzoeken; dat zij., in
",t zulken gevalIe ,• gaarne aan lIunne Hoogmogenden • tel) zij" nen behoeve, wilden fchrijven; maar dat hij genoodzaakt
"Den
" was,
was. het antwoord. der Algemeene Staate.n af te wagten;
). dat hij
bij zelf, naa 't verkreegen verlof, van daar niet be..
lt hoorde te vertrekken vóór de aankomst van den Luitenant"S' Admiraal DE RUITER. in de 'Vloot; dewijl het gebied, 't
,_
IJ welk aan hem, bij provifie, door Hunne Hoogmogenden ,
~
"" was
was
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it

;, was opgednagen,
opgedraagen , zo' lang bleef duuren."
duuren," Bier
Hier mecde
fcheidde de Heer 'l'RO:l-l?
l'RO:l-1P van de Gevolmagtigden,
Gevolmagtigdcn, zonder
zich ten vollen te verklaaren
verkhllren,, of hij aan de Algemeene
Algemecne Sta..
...
ten zou fchrijven, dan niet. De Heeren St:llllCn
St3111en van Holland
ondertusfchen, uit zel.er
Beeren KORNELIS
zel!er fchrijven van de IIeeren
WITZEN, Oud· Burgemeester van Amjlt!rrJalll,
Amjll!rtlalll, en den Raadpenfionaris DE WITT, verflaan
verllaan hebbende dat de LuitenantAdmiraal TROMP zwaarigheid maaktl)
maakte om onder den Heere Dl
RUITER te
tc flaan.
fiaan, en Zee te ki,'zen, fchreeven daar over hun.
De
ne meening aan
aall de gemelde Heeren, in den volgenden brief.

Dil
De Staaten van Holland en West - Vriesland.
" Edele, Erentfoste, Hooggeleerde
HooggeleertIe ,J H'ijze,
" VlJorzigJigc
VIJorzigJ;ge Beeren!

" Wij verneemen met misnoegen en verwondering, dat de
" Luitenant - Admiraal TROMP uit onze dispofitic,
dispofitle, ten aanzien.
" van de qualiteit en 't Commandement, gedefereerd aan den
DE. RUITER, occane
occafie genomen heeft van
",. Luitenant - Admiraal DE
",t tergiverfatie in de uirvoering
uicvoering van des Lands dienst, hem.
hem,
" aanbevolen, ook.
ook, zo verre dat hij weigeren zou te fiaaD
" onder 'c
tt Commandement
CO!llmandement van den voornoemden DI!.
DE RUITER..
RUITER.
" en vervolgens omme voor des Lands dienst In de aanllaan" de Expaditie
Exp<!ditie zich te laaten emploijeercn
emploijeercn;i Vertrouwende
" niettemin dat hij, zijne gedagten over eene zRak
zaak van zo
" groot een gewigt voor den dienst van den Lande in
In 't
tt gego" meen, cn de refleéèien
refieétien die over 't
tt voorfchreeven
voorfcbr:~even doen te·
zijn perfoon in 't particulier gemaakt zouden moetea
",t gen zjjn
" worden, nader hebbende laaten gaan, zich beter zal bera
ber.
..
" den !.lebben;
hebben; ende hoe het zoude mogen wezen, dewijl
" door zo onberaaden voorneemen des Lands dienst in gee..
l t nen deele mag verwaarloosd worden,
zo begeeren wij dil
dae
" Gijlieden de zaaken bij alle
alJe manieren, doenlijke en beden" kclijke
kelijke wegen.
wfgen, daar heenen zult dirigeeren, dat, zonder
" annfchouw
aal1fchouw op den
deu perfoon van den voornoemden Lultenan ..
...
bedagc hebbe,
"." Admiraal TIlOlIP,
T"O~IP, en 't zij hij
bij zich beter bedagt
"~, ofte bij zijn onbivoegd
onblivoe,d en gnvoorzigtig
guvoorzigtig opzet zoude mame>-

J,

~Ii:Q
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gen perfifleeren.
perû!1:eeren, daarom
daaromtne
me het
bet uitgaan van
Van de Vloot ir1
ïrt
geenerJei wijze opgebouden,
opgehouden, of geretardeerd. maar zond et
" cenig
eenig verzuim van tijd of occal1e
occane geavanceerd cn
en ge!!lfl!cge!lf..:cem:.,i
",. tueerd zal worden, cm:.';
i'

~,

De GC\7olmagtigden
Gcvolmagtigden gedroegen zich nailr
natr den inhoud van
dit fchrijven. En TROMP, zich nader bedagt hebbende, of
zich laa-ende overreed en , bleef op de Vloot, en voegde zich
d.: meening en het bevel van 's Lands Staaten.
naar de
opnand
Ondcrtusfchen
Ondcrtus[chen was, voor eenige dagen, merkelijke opllaod
gereezcn op het fchip van den Heere TRO:-.JP
TRO:'l1P.J voornaamlijk
gerneene lVIatroozen; deeze wilden het anker niet
onder de gemeene
opwinnell
Vl1N ORANJE; in nog
opwinnen dan in den naam des Prin[en
Prinfen V"N
ver[chdd,!n andere opzigten fielden zij zich tegen hunne Bevelhebbers,
velhebb~rs, die, egter, door gevoegeliJke middelen, alles wedercm co:
to: fii!!lund
fii!!1and bragten.
bragtcn. Maar Je
de llJuitzucht
muitzucht openbaarde
z.ich V~l1
V:\l1 nieuws, met grooter hevigheid, toen de Kok begon
zich
te fchdl:'m.
fC;l;:lT~ll. WalJt
Want niet te vrede zijnde me[
met het geen hun ge.
gefch"ft
fch,!t wierdt, begaven zij zich met de bakken na de Kajuit;
Kajuit,
en m:;akicn
m:;akren al()~nr
al(~anr groot geweld: zo dat de Scheepsovelflcn.
opgeG1ë!lu
opget:1ë!!\t hebb0nde
hebb~nde wie de voornaamfle
voornaam!1:e E;:lhamels
B~lhamels waren 1
deul1e
neemen , en VoorIs
dez~1 'Ie deed,en
d"ed~n in
Ïil verzekering neernen,
Voorts in boeijens
kluister"n.
klLlisr,~r"n. om vervolgens n:!ar
lJaar verdienlle
verdienfle geflraft
ge(lraft tC
te worden.
Krijglrald vergaderde clan,
dan, en,
gehoord
De Krijgsr:ud
en ~ de fèhuldigen
lèhuldigen gelioord
hebh~r.L!c, verw:cs twee van dezelven, tot een fpiegel voot
hebb~L.~c,
alle an:ben,
anLren, OI!1
Or.1 de Galg het lot
lolt te werpen. Ten dien einde
wierden twee
Cl!n tinnen fcoolel;
twee! fiukken papier gelegd in el!n
eeil favet
ft'fv~t olleroekt;
overdekt; op het eene p'pienje
p~pienje was een
met eCil
Galg, op het ander
\In der een Nul getekend. Die dl!
de Galg trok,
trok t
wierdt lerrto"d
lerfro"d aan èe groote Raa opgehangen,
opgeh\lngen, de andere
i j!: jl('gee~f,dd
firenge1
ftrenge1;j!~
,,('gee~r.~ld cn
en gebrandmerkt.
gebrandmerkt, en wijders voor fchelm
fchehn
aan JallJ
buJ gezet.
Vloot,t bij deeze gelegenheid,
't Is
is bel{end,
bekend, hoe
hoc 's Lands Vloot
wier,h in Zee gebragt
wicrd~
gebr3gt,, door de kundigheid en
elJ onvermoeide
vlijt van dêll
d~n Itaaupenfiouaris
Itll~tlpenfiolJaris DE W1TT, die, legen het algeal~e
meeil . 6..:vo2len
g~vo2!ell der LoOtzen
Loorzen.• bevonden hebbende, dat 'er wel
meen'
achlëmwii1tig ftrceken
.chtëntwiiltig
ftn:ekell op het Kompas waren, met welke de
fch;:pcn
fch;;pcn konden uitloopen,
uitloopen. zelve het dieplood ia de hand
na.n,
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----------------------------------nam, en, het Spanjaardsgat gepeild hehbende, op zammige

plaat zen vier voeten meer water vODdt,
vondt, dan doorgaans wierde
gemeend. Hier door gelukte het dien grooten Staatsman.
'5 Lands Zeemagt, tot algemeene vGh~asdheid,
's
vah~a~dheid, met een Zui.
den en Zuidwesten wind in Zee!
uiet lang
Zee te
rc brenge!n.
brengen. Doch nict
was zij in Zee geweest.
gewcest. of zij wierdt beloopen van eenen
geweldigen florm,
fl:orm, zo dat het oogmerk, om ll:lndgemeen
h:lOdgemeen te
worden met de EngeIfchen
Engeifchen , thans mislukte. De verflrooide
verilrooide
Vloot verzamelde zich onder Goeree,
Enge.
G,,~,.ee, van waar zij na Engeland overflak
overfl:ak,, en eerlang in 's Konings Diep binnen liep
liep.J
met oogmerk om iets tegen den vijand te or.derneemen.,
ol1derneemen.
zh:ktc, welke op 's Lands Vloot ont.
ontDoch eene algemeene ziekte,
f1:ondt,
was, (en
deezel2
flondt, verijdelde dit voorneemen. TROMP WIlS,
ten deezel1
opzigte, een der Ollgelukkigllen;
ol1gelukkigllen; hij verklaarde, dat op zijn
fchip, binnen den qd
[chip,
tijd van twee dagen, meer dan vijftig Soldaaten waren ziek geworden. Hierom wierde
wierdt bcflooten
benooten deVaderlandfche Reeën wederom op te zoeken. TROMP
Tao:'lP zette
Maas, daar hij in November behouden
zijnen koers na de Marls,
:aan
aan kwam.
verLogt de Luitenant.
Luitenant.In het begin des volgenden jaars. verzogt
.Admiraal
TROMP aan de Heeren Staaten
Admiraal 'I'ROMP
Stanten van Holland, dat zijne kommisfie , als Luitenant - Admiraal van Holland en WestFriesland, onder het Kollegie ter i\dmiraliteit op d,
d. llIat1ze,
llfaflze,
mogt veranderd, en hij, in de pb:lts
plaats bier van, tOt
tOl LuitenantAdmiraal onder 't
'e Kolle)4ie
dmfterdlJtII
Kollegie tcr
ter t\dllliraliteit
t\dmiraliteit van dmfleytlo",
aange!leld
aange11:eld worden. De Heeren
Heeten Staaten • den raad der bovengemelde KoJlegien
Kollegien daar over hebbende ingenomen, bewilligden in zijn vt:rzoek.
vl:rzoek. Op den zesden Februarij
FebrU:lrij ontving hij
bij
zijnen nieuwen Lastbrief.
h'/Jliimdia, voerenLaStbrief. Met het [chip HIJliönliia,
de tweeën
tachtig !lukken
vierhonJer(hrijftig koptweeëntachtig
fiukken gefchut
gefehut en vierhonJer(hdjftig
p<!o,
gebeele Nedellandfche
Nedeilandfche Vloot, op
p:!ll, liep h:j. nevens de geheele
ei:n
1I'l66, in Zee. Op den elfden dier
€i:n eerllen
eer!len Junij des Ja~rs 1666,
maand
m~and kreegen de Sta:ltrche en Engelfche Vlooten
Vloocen elkander in
't
tt gezige, omtrent het Nieuwvoo,.lt1lld,
Nieuwvoorltllld, en begonnen dien
melkwaardigen
dnnrde, zo b~
mClkwaardigen Zeeflag
ZeeOag,, welke vier dagen dourde,
beroemd in 's Lands Gefchiedenisf::n. 's Anderen dangs
daags gaf hij~,
hij,
door eenen brief, den Sla:uen
Staaten kennis van 't
'c veroveren van 't
'e
fchip des Admiraals van
V211 de Witte Vlag, 1the
he R.,;y..11
R.y..11 Charles,
voe·
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'VoereDde
voerende negentig melillen flukken;
nukken; als
lIs meede van den
ded
moed, welke het Bootsvolk bezielde. Op den zelfden dag,
als de rw~~
rw("~ VlooIen aln elkander raakten,
raaklen, Was de Heer VAN
V~N
SOMloIELSDYK in 's Lands Vloot gekoomen, en badt zicb bc1i0MMELSDYK
geeven aan bOû~d van den Luitenant - Admiraal TROMP, on ..
..
ngezien DE
ungezien
DI!. RUITER
RUlTI!.R bern verzogt hadt, dit bij zieb
zieh op zijn
fchip oothouden
fthip
onthouden wilde; 't geen daar DU,
nu. bier te LInde,
Lande,
eeDig verm'leden
rud Wil
verm'Jeden bande,
baarde, als of bij TROMP
TRO;\IP eenen lald
koomell gecven,
koomeu
ge"ven, die me, 's Lands dienst Diet
niet wel benaan kon4
Ook hebben
bebben zommigen aangemerkt, dat
dit TROMP.
TROMP, geduurendo
c1eezen Zee/lag,
Zeeflag , in verfcheiden opziglen, zich geenzins onbedeezen
rispelijk hacit
hllót gedraagen. Toen DE RUITER,
RUITER. met den middel.
eogt
logt der Zeemlgt
Z\.'emlgt f met den Hertog VAN ALnEMARLE
~LnEMARLI!. in een
hevig gevegt geraakt WIS.
wa., bleef TROMP,
TROMP. die de agterhoeda
agterhoede
geboodt
beweslen DE RUITER, met opgegijde
geboodl , twee mijlen bewesten
zeilen, leggen,
It'ggen. even als of hem het werk niet aanging;
alnging ;
waer door DE RUlfEIl
RUI fEil in
kWaD14
io merkelijke oDgelegenheid
ongelegenheid kWI0l4
neter gedroeg
gedro~g hij zich in zijn gevegt met den EngelCchen
Reter
EDgelfchen
Vice - Admiraal SM I Til,
deD avond op d,
T ", dien hij tegeD
tegen den
de
'Vlugt
vlugt dleef; hoewel het
bet hem vervolgens lot misdaad wierdt
laD den reddeloozen fiut
naat van
,erekeild, da[
.gerekeild.
dat hij.
bij, zonder zich lID
vau
DE
nE Rt:ITER
Rt:ITfR te luten
laaten gelegen
gelegeD zijn, zich enkel
eDkel bezig hieldt met
het Eskader van SMITII,
SMITJ/, den gantrchen
gantCchen nacht door, Itl
te vervol~en; van welk vervolgen hij.
..gen;
hij, zonder den Engelf.:hell
Engelr~hen merkelijk n:!deel te hebben toegebr:agt,
na de IPie/i7lgen.
toegebrage , lJa
IPie/ingen, en
eD voons
dOOf 'J
'J L'mds Die.',
Dit.', in behouden haven liep. Niet
Nie, lang daw
daar
naa liep ook het
her overige der Vloote
Vlooce binnen.
Zo dra waren de Afgevaardigden der Admil"2liteiten,
Admiraliteiten, nevens
de Gevolm:J~ttgrlen
Gevolm;lI~dgrlen der Algemeene Staaten.
Slllsten, !laa
naa het eindigen
van den Oag.
/lag. niet bij DE
DF. RlIITf.R
RlIIT::R Ilan
Ban boord gekoomen, of
c1eeze,
deeze, gelijk hij voorheen reeds fchrif,)ijk
fchrifllijk haJt
hajt gedaan,
ged:lan, he.
be..
gon zich bij dezelve mondeling te beklaagen over de wijze,
op wclke
welke de Heer TRO:\IP
TRO:\IP zich omtrcnt
omtrent hem hadt gedrngen.
r,edra:agen.
\"(l'Jl
Hij gaf niet onduidelijk te kennen, dat hij hem h!clJt voot
de oorzaak van den fl.'gten
/l,~gtcn uitnag des jongstgebeurdt'n
jongstgebeurden Zt!eZee113gS.
flags. TROMP, hier vIn
van kennis gekreegen hchbenèe,
hehbenèe, cn
en zo~
kende zich te zl:iveren
zt:iveren van ce
eene
ne zo fmasdelijJ:e opCpraak,
oprprask,
fthrçef vervolgens eenen brief aan de Algcweene
Slaalen , en
cu
(cbraef
Algeweene Scaaten,
allD
aan
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dc
S(~lIten van Bolland.
de St!l8ren
Uollaud.

D~n eerfien
eerfieu brief befluit hij at
al
D,:n

dus: ",. Hoogmogende Heeren, nu naa
decze, en alle mijne
Ilaa decze.
,t
dienftel1, valt
van <!en
èen Heer Luitenant
- Admiraal DJ::
DL':
,t getrouwe rl/enlten,
Luitenant-Admiraal
" RUITER,
RUITER. door partijrch~p.
partijrcb,p. zonder mij gehoord of gcrpro
gefpro
I\lmngri~ met
" ken te hebben, ende ja/nufje,
jlll('llfie, om dae
dat God Almagrig

" kleioder
kleinder m:tgt
dtB vijand :want:lgl:.
a vant:lgI!. heeft gcge(~ve!1.
gcg,,('ven.
magt mij (lP rita
lDet
ecn gruotcr ma~t
magt dlsaVehlagie,
met een
dlsavc htag;e, voor OOf'1.811k
oonank
Neàerl:12ge en voor een Schelm geJecrieerd te wor" van de Np.àerlaage
,.
ouljjdeliji:; end~ zo geene
geeue reparatie daar van
" den, is mij oulijdclijl~;
üJc2pab;,)1 om het Vaderial1J
" krijge, ben ik illc2pabcl
Vaderiauu te kunnt."t1
kunnt.'t1 dje~
die-nu niet wel gedaan heb, me~l,e nooit wel
" nen: want zo IlU
" te zullen kunnen doen. Ende 't
'e is geen tijt!
Schelmcn
tij,l om Schelmen
,.
empJoijeerell, maar WijlC,
" te empJoijeercll,
wijle, voorzichtige en courllgieufe
courr.gieufe
" Zeibelden
ZeêbeJden,, die voor J'ec Vaderland,
Vaderland I ende haare eigen
ci!.(C!n reputatie I bereid zijn goed en bloed op te zetten, wt::lke
wdke irt
" tie,
" meene tot
tOt DOg
nog toe zo wel door Gods genadig!:tl
genadigell zegen te
JI hebben geconlèrv~erd,
geconlervl!erd, d:!:
d:!t ik g~eo
g~en Luiten~nt- Admiraal
Admir:la] bit
IJ
DIt.
" RUlTl!R
eenig mensch Icr
RUITER,I noco
noca eeóig
ter w<:re!d,
wereld, zo hug ik lceve,
Iceve,
schee mij die te zullen kunnen
outikelen, enz."
",t capabel lichte
lamnen outit.'~len,
ellz."
Deeze en
nog vertchei,;en
uitd~uirkingen in deezetl
eo DOg
verf.:;heit;en andere ui:\1:ukkingcn
brief g<lven
gCtlO~gZg:H;) te ved1-3Jll,
verre de vrieiJdfcnap
gaven gCIlo~gzlllm
vedr3.!ll, hoe vt:rre
vriendfcnap
eu
.. trcu.,::.rcn tusfch·!'l
tu~fch·~T} de
d~ be:de Admir:lIllen
Admir:;alen verbroken
en het ve
vemGU'Ren
Staate71 vsn H:JJ[211d
warell. De Staaten
H~J[211d,t over dit ge:èhil
gelèbfl teu hoogwaren.
fiCll bekommerd.
bekommerd, m
e.gr r gevo!g,;lI
geve!gçl) chlClJteade,
flcn
En etgr
cluchteode, bevalen a:ltJ
aat!
cenige
Lt:!Jf.ll val!
van hunne Vcrgaderingc
deeze zaak
z~ak in nadere
eenige Ltdi:ll
VtJrgaderingc dee7.e
r.ecmçn,, en
overweeging te neemen
cn bUll
hUil ~ervolgens
'iervolgens van goeden raad
ràaJ
afgevaarte dienen. D~ R:lad;)en(iol1:1ris
R:l3d;)enfionaris DE
D& WlTT,
WITT, een der afgevàardigde LedE!',
Ledcr, dC'edt
digdc
d~C!dt 's .:!;di'ft:n
.:r;d<,r~n dlsgs.
d!\sgs. ter Staatsvergaderinge,
Scaatsvergaderinge,
verflag v~n
'e bl'f1uit
I-:~eren,
van 't
b"auit der I':
__ e!'en, 't welk hier op uit!twam
uitltwam
Lliitenaq- .>\d!llira2!
moe.1t cpontbie" Dat men den LuitenaJ.lAdmiraal TROMr
TROMP m()e.1t
cpombie;, den; dat bij met den Luitenant - Adm
Adlll1r!!.al
r'!al DE Rlli.'ITEIl
('ITER niet
overeen:' wam, dac
l.ia r r.ood~:Jak
r.OOdZ:l3k" overeenkwam;
dat 's Lands ~Hel1st
~lienst vere:scl.te da" lijk cen van beiden van zijne bedienir.g
moeu or.tCagcl'l
or.II~;]~;en
bediening moest
"0' worden;
worjen ; d;i:
'j';J.OMl' beter dJn De RUITER
Iwn Olltbee011tbecà;!t men 'I'rtOMl'
RU1TI;R I:ou
"rcn/'
Dit voor(r~1
lToorlr~1 wierde
R;dderfchnp Cil
C;J de
"ren~"
wierdt door de R1dderfchnp
meeste Steden
Stcclcn goedgekeurd,
goedgekeurd. en \'ervolgens tdloor::n
befloott'n ;,j, Dat
;, de Commislie,
;t
COnJmisfie, aan dcn
den Herre T:WMP,
T~Ol\ll', als Luiten~r-.tLuiten~1",t- Admi" raai
raaI van Hollllnd
'e Kv'iegie tet
tef
Holland en We.tfriesiánd,
Westfrieslánd, onder 't
XXIX. DUL.
Eee-eeeeeDIEL.
E
e ie e e ee
"~, Ad·
Ad-

,I eode
ende hem
ft
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.,
IJ Admiraliteit te AmPl!fdtrm.
AmPerdnm. bij pro~ili~,
pro~ilic, en lOt
tOt Hunner
" Ed. Grootmogenden k\!n:;::;:jk
k\!n:l::Fjk we..!erzeg:'l:n.
we.!erzeg:'en, gegeeven.
gcgceven. zal
"ft worden ingetrokken. gd.jk
gd,jk dezelve jn:.:;:tr·.,k~;'!n
jn~;:tr~,k~:'!ll wor.!t mits
" deezen. Dat voons
VOOitS Hunne Hoog:no;:t::nden
Hoogmogl;nden zullen wnr\V0r,. den verzogt. den voornoe:nJcll
VOOrDoe;nJcn TRO:.Il' te'l
t~'l rp"edi~ne'l
rp.'edi~nell her,.
:;:nko:n~e alhier hem
't. waarts
waam re
te befchrijven. om te z:jr.cr ::::nkoml!e
hl'm
IJ de voornoemde zijne dimisfie bekend te m22!!l'n.
..
m2~!tCn. als n38r
nUf
"behooren." De Heer TllOllIP,
Tl101lIP, dan.
dan, cp 3anlchrijven
3:!nlchrijven d~r
"ceren Staaten •, op den drieJntIVillli;;i1cn
"eeren
dri~JntIVilJli;;-ncn lbp:s:us
A:/bus:us in
io den
deo
Rage
HlJge gekoomen zijn':e.
zijniie, wierdt hem. 's :J:1derca
:l:1derCll d~ag3, ter
Vergadcringe van Holland
Hol1:md verfcheenen
verfcheencn zij;'dc,
zij:·dc. door d~lI
d~f1 Raad·
Raadpenfionaris :aangezegd
aangezegd "t. Dat Hunne Ed. Groormo
Groormo{:enden
bad·
bende!1 bad" den goedgevonden, de Commisfie.
0:111 hem voor deezen.
Commisfie, a:m
deezen,
" als hun
bun Luitenant
Luitenant.- Admiraal or.dcr 't
'e K311egie
K3l1c;;ie Icr
tcr AdmiraliAmflcrdal1l .•g\~;;ceve.l,
anc" teit te Allfjlcrdtllll
g'~6ceve,l, in te trekken." TROMP amwoordde daar toe bereid
bereiJ te zijn, en
cn bel,lOfd~
behlofdl! het omvangen
ontlllmgcn
omzag te zullen gclJoorzaamen;
gclJoorza:anen; hcè::nlr~llde
hcè::nlt~llde wijders
bevel met oDlzag
voor de gunst en eere. die hij voo:heen hadt
badt g'~nootenr
g'~nOOlCn ..
Doch alzo TROi\IP
TRO~IP bij den !;\!meenen
b~mecnen mao
man ell de
dc Matroozen
Iigtclijk
zeer
zeet gezien was, vreesde mcn dat d::,:zl!
dc-=ze handelwijz:!
h:ltIdelwijz:! ligtelijk
eenig onheil
onbeil of opfchudding zou kUImen
kUllnen t:! weg;!
weJ;! bren::;en.
bren:;en.
Hierom wierde
wierdt hem tevens
tev~ns belast.
belast, c.m
c:.m tot nader
n:u!er o~der in den
I!a èe VI'Jot te ga~n
Hage te blijven. en te gclijll
Rage
gelijk: verbooden
v~rbooden 113
of daar heen
been te fchrijven, onder bedre:;;:r:g van
vall als fchuldig
.In
••n Muiterij te zullen geftraft
gefrraft worden. Jn de pl~:!zc
pl~:::zc van den
Heere TROMP. wierJt mee
Luiten~nt - Admet d~ w3ardigheid
w33rdigheid Vlm Luilen::mt·
miraal bekleed de Hecr
WILL!:!'d IOSI:F
JOSCF V.~N Gi>N'l',
H~cr WILL!:!Il
G8N'l'. Kolc.nd
Kolond van
het Regiment Mariniers; die in 't eem
eern weigerd·:
weigerd';: dit
die Ampt te
aanvaarden,
UIlvaarden , doch nllderhanJ,
naderhand, èoor het fl~rk
fi~rk 33:l!loud;:n
a:l:Jhoud~n van
vao
zommigen. en onder deczen den f-ic;;.e
~jc;:.e Tr.m.IP
Tl'.O',lP lcl'.';!n.
zcl ... ;!n. daar
Coe wierdt overgehaald. AUm
AlJm w:crdc TROll!'
TROl!!' nn :llIen
allen ZceZee·
bewind verlalten,
verlaaren, zeer tegen den zin van de Vcrgadering~
Vergadering~
der Algemeene Seaaten.
Staaten. Z,,:mni;;en
Z.;;mni;;en meen en •, dat 's
'51\o1al's
Maf1s hlijkbaare
Or..ANJl; voor de voorna~mlle
bare zucht
zucbt voor het Huls
Huis VAN
V,\N ORANJ:;
voorna~mrre
reden,t waarom hij
reden
bij in ongur.st verviel, moet gehouden
geho!lden wortien. De Graaf D'ESTRADES.
4en.
D'ESTRADES, toenmaals Franfche Gez:mt
Gez:lDt bij
d~t de
(fp.er TROMP
TROMP
de Algemeene Staaten
Slaaten •, zich verbeclJ(;nde,
verbeeldende, dut
cie (leer
deezen
kunnen verzwelgen.
verzwelgcn. C:l
e!1 geicgcllbeid
gei<.:gcnbeid l.oedeezeD fpijt niet zou kwmen
zoeken
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ken om 'er zich, op de eene of andere wijze, van te wreeken, zo~t hem Over
over te haal\!ll
haaIen in den dienst van den KonIng
ken.

Meester,• - met belofre van een jaarwedde van vijîtigdui~
vijîtigduizijnen MeesIer
Livrcs. Dacb
Doch ']'1 RO;\IP.
RO;\lP, die, tlU
\Iaa zijne dimisfie v:m
V:lIl de
zend LivreI.
lblland, ook bij de Algemeene Staaten om ont·
OD[·
Stuten van H~JhllJd,
komlDisûe als Kapittin
Kapiti:Ïn verzogt hadt, weei
weel
flag van zijne kommisfie
annbicdir.~ van de hand, en verkoos als eed
eelt
firceknde annbiedir:g
deeze Rrcelcnde
vergeetcn burger Ril
fiil in zijn Vaderland
V2dcrland te leeveo.
leeven.
vergeeten
zich, nu deezen.
deezen t meC$t
m~e$t onthouden hebbe.
hebbe, is ons
Waar hij zicb,
oDS
niet gebleeken. 't Klln
dllt hij een groot gedeelte vao
van
Diet
Kan zijn dat
tijnen tijd doorbragt in 'c
'r vNma:!l::ljk
vNm~:!l:iljk Dorp 's Grllos'!Illnti8,
GrlJt'll'ûantle,
tijaen
Luslplaals,• door hem
helD gem~t,
geUi!lt, co
en nau
na:lr zijnen naaDl
op de Lustplaats
T"ompenlmrg
geheet en , uit welks aar,leg
lIanleg zijne zucbt
zucht lot
tot het
T'·omp~fllJ1lrl: gebeeten,
fC:leepsleevcn ceni~zin,
ceni~7.in~ k~n
kan word~n
word!!n opgemaakt, als
21s Zijlld~
Zijl!d.:! b:!t
h:!t
fc!teepsleevcn
Lu~thuis,• 't welk nog in weezen
wee zen ls,
Is, ln
In de gedaante
gemelde Lustbuis
Oor!ogfchip gebouwd.
gC!>OUWll. In den Jaare
J~:are 1(57=,
167z, ,en
vin een Oor!ogfcbip
ten tijde
verfociclijken moord der Droederen
Broederen TIl!.
TIE WITT.
WITT, bevin den verfoeielijkell
VBn
TROMP zich in den Hage.
Hllge. Zommigen bebben
hebben ungetl!l:end,;
aangctd:end;
vondt TROMP
\':m de Postw:lgens,
POHw:lgens. met den fluweelen mantel
dat een knegt \':In
v:ln Heere JOAN
JOAN DI!.
DE WITT wegloopende • en hem ontmoetenV:ln
de. hem toeriep: ",. Hier heb ik d~ fulpen hlP
h.p van den Ver-Ver..:
de,
" nader
raader langen JAN";
JAN"; waerop
TROM? zou
ZOU gell~twoord
..
waarop TR.OMP
gentwoord hebu Dat is goed, mannen";
m:lnnen 't; lleHende
zich vervol!,ens
ben: ti
(tellende zicb
vervolp-ens
(lraft'lutze, Ook zou iemand.
iemand I die bij dit ij~rciijlC
ij&fdijk
voor de (t1·af.,laatze.
fchollwfpel tegenwoordig was, ziende TROMP
TIlOMP onder de toekij~
toekijfchol1wfpel
finn, hem gevrugd
gevraagd hebben: "Wat zegt 'er mijn Heer
kers fiun,
TROMP van
vnn ,.?
't? Waar
Wau 0i'
o? decze,
Ilecze. r.aar
raar tt
verr.:1:l1 van zommizommi.
"'t TROMP
't verhit
g.-antwoord hebben: ..
"Dat
ter nu zo medemede'
gen. zou g~;mtwoord
gen,
Dat mr.et 'er
mdd!!n, d:1t
dat hij,
hij. den hoed In de oogen
" door"; anderen mf;ld~n,
'lil zweeg. 7.;kcr
l:!ter I~ h:!t.
h~t, dAt
dRt bij
bIj dC~le
dct'ze gcl~gen~
gcl.-gentrekkende, Uil
heid bleek,
bleek. hoe zc<:r de IHeer
TItO~(> bij 'c grw:l\Iw
gr~:lllw gezien.
gezien I
beid
h:er TIlO~(I
hctzelve tegen den zin W:lS.
W:lS. Een
Ecn Matroes
l\1:urocs
en zijne afzetting hetzelve
fchreeuwde: ..
Dit"ti :: JOJIN
JO~N en I~ORNI;r.l~
KORNEI.I~ DI!.
DE wrrr)
wrrT) ., zijl1
fcbreeuwde:
ft Dit
zij"
,. de fcbelmen,
fchelmen. die geene
gccne Vloot tegen KROr.1\\"EL
KROMWEL wilden
wilJen in
;,
bren~en. ma:r
ma::r den ouden A:imirul
A;hni~n:tl TRO~IP to deer" Zee bren~en,
" lijk Iio!ten
Iil!tcn vermoorden. Dil!
\vijze-nde cp htt
btt Lijt
Lijk
n
Di~ hond", "jjzeonde
vaR
(Konvan I1eere
Ileere JOAN,
JOAN. "" meende bet
het den Zoon,
ZOOl!, or.s Kel-~je
Ke ... ~ je (Ron·
s; lIIF.LIS TROMP)
TROMP) ook te klu
kl:aren;
mi:te hem. Even,;
ren ; doch dit mi:tc
Eeeeeeee :I2
»
wtl
E~eeeeee
" "ti

~o
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" wel
wcl zette hij hem nog ar,"
ar." Daar naa eenige der verfCheurdc kleeren
kIe eren over zijn hoor.l zwaa:ende, rit'p
rj{'p hij:
" Tr.
OM l' bO·/cn,
Tr.O~IP
bOlcn. DE
DI!. WITn;N
WITTEN onder! die 't zo
zO) niet wiJ,
wil,
" dien llaa
lIaa de d";idcr."
do'ider." In 't .nrekl:en
anrekl:en I:lJlgs
hJ1gs d':11
d';11 Pijl'crlw·g.
nj~·crf,~rg.
VJor
tOC:1 Ile
v.)or bij het Ikl!r~n
1I':~r~n Log~m~l1t,
Logtm~l1t, d~ar
d~:lr toe!':
lil': llccren
Ilceren TROMP
en ItlEVlr
Jt1l:.VIT in Je Ventte;s
Vennc~s I3gen,
l3~en, ricpc:J
riepen tIe
de S:.:hu!ters
S::hu!tefs in 't
'E
vo()r~;i;tr~!;!,ClJ:
kn~ le~>c
vO()I~;i;tr~~!:cll: ..
" V.lOg lecvc
ICi:vC de Pri:;s; hmri
le~,'c TRû~II'!"
TRû~jr!'"
tlit! e;;tcr
tlie
e.;tcr op llic
ui, gero~p,
gew~p, nevens
n\!vens dea
rlea H:;:re
H:~re leE
K:~VIT,
VIT, het hoofd
omkeerde.
Bij!:~~s ze\'en j33rcn leidde dos
Hij!:~:1s
dus cl~
d~ II:;,~r
II:.'~r TR'n:1'
TP.')~:l' eell
een amp,cloos
lelocs h:evcn;
Jeev~n; (eu
teo êinde vlln Jezelve wicrJt
wicrut hij i:l
i!l zi.;nc
li,!nc oude
w3aidli,heij
berneld. Aanleidi;:g
A31lIeï.!iOlg l.ier [Ol!
w3a;diF.~It~iJ b~{field.
to~ gaf de dood
duoL! van
den lkerc
lkere VAN CENT,
GENT, onlJ:lgs
onl;mgs op " bed van
vin eere ge{ilcuvcld.
gefilcuvcld.
lIet Gemeeneàest
liet
Gemi!enelles, hadt
b~dt tb:ms
Ih::ns de veiecr.i:;de
veiecnigdc m~~t
m"~t van F"onkF,'onk,ijlt en EII.r;~I(I,I(J
balle, eo
f'ijlt
E'I.c:;~/"t/(J op den
dea balze,
en dus bckv.-aame
bckwaamc Beve!Beve~
lIebbcrs
lIehbcrs hoognoodig,
hoognoodig. om die
dil.! geduchte vijanden
vijlln':en tegenlland
te
te bieden. Prins WILLEM,
WILLE~l, ,He
u:e nu lOt
tot de wenrdigheid
wanrdigheid van
~,:ldhoader
~r:1dhoader en Ad:n;ra:ll
Ad:n:rRal - Generaal was verheven, die d~n
Hc:r TRCi\lP
Heer
TRC~:P voor c.::n
c~n W3!.;;cr
W3!i:';cr Zeeheld
Ze~held hieldt, en van deszi!lfs
desZi!lfs
zucht voor het
bet BniJ
Hnis VAN ONANJIt
ONANJE overtuigd was, verzogt
tem
bem daaroöil,
daaro~l, alle d~ voorgaande dingen te will:!11
willen vergeeten,
en zi;n Aml't van Luitenant
hdmiraal ondi!r
Lultenant --l1dmiraal
onder het
bet Kollegie ter.
A,J;"i"ail~dt
A'~:l:
;··aii:dt te .Aq,perrJûfll,
Ao.pertJ';/II, wederom te wiJten
willen aanvaarden.
:aanvaarden.
J:.l
]~ ,1 op
cp dcl..:t I1c
~c oude wrok, tusrchen DE RUITI!R
RUITER en hem, Diet
niet
t:_:;::
.. ~ Vë:i'W~i";;:6
c~:'::"~
vt:i'W~;;:::g op 's Lands Vloot mogt veiOor.z~akel).,
VCi'oorz~akel)., bragt
O:! P:ltlS
P:ins "'~''j:icr;;
Ie wecge d:1t
d:u de twee Ad:ni':lllen
Ad;nir~llen zich in
(b
.. j:lcr:; te
:L~;n,~ rl':g:Ji'.wcordigheid
û;;·~
kg~wcordigheid in der minn'! verzoenden; beloovendc
beloovende
:!!
:\1 hl;(
h"t v,,::rgJ3iide
vv~)r~i1:Ii.de in
ia cf;u;vit;e
cc:u',vibe vergee:eiheid te bc;raaven,
bc;;raaven, en
ea
V~.L':·'a~n
V~,l':'la~n ;n
in broed::l'!i;ke
broed\:r!i;ke vrip.:ldlèi.up
vriendlci.up te zuilen leel'cn. De
lle; lle:l
:;!g v!n
7It0~P in zijr.e
111.':;
Iltl ll :::g
v~n den
ocm H~ere 'ir.,0!11P
zijne ouJe waardigJ::id
waardi{!~;;;d
Yerc;orz~:li,:[e Cèn
Yer(;OrZ~3~te
c.:n algemeen
2lg~meen gei:O!gen,
gei:O~gen, niee
lIiet alleen
aHceD onder 't
'c
Zeevolk, !n;'ar
!ll;'Rf Gek oi~d;!r
m~d;:r de!l
de:l g.!wccneD
t;.!wccnen lll:.n;
Ulan; en
cn m~n
rn~n t.vijr.vijfddc
L:lads Vloot zou, onder zUlke
f~idc IiU
IIU r.icc,
r.ia, cf 's
'5 L:lllds
zUlKe dDpp~rQ
d3i'P~nJ
lboLkn.
lbof:k!l, d~
de F,-~r,rc!te
Fr::r.fche cn Engejfche
Engeirche Zeemagt d~ vl~
vL u;;,'lcn
u::den
)wrten.
);orren. Zi;te
Zi;r.e Hvc
BûG ·hei.!
'heic.! wentlde
wendde ook ::licn
::Iien Ulo~;di!I't!lI
Dlo~;di!f{<.!:1 Vlijt
vlijt :1:"1,
:I:i'J,
om ,:e
,;e (:~;'s:~.2zi!lullc;J
(;C;;s:~,~::i!lUI11!;J tuslchen de rwee Ze~\'(jci;den
Ze~\'Gci;dell te be",-'I"';·:n:;I
lIau DE
DI!. ltVlTfR
R.UITER
vL'l'è.:rca C:l l::
l::! be",;~I!~cn.
be"'J~t:Jcn. 10·
In' zel:cren
ze!l:cren brief :Ian
fci,t!,;t"
~e Pdns,
l!:Jdere: " Voom hebben wij in ernf~j,tt .. t <le
Plins, olld::r
oodcr :!:Jdere:
s," frigo
fiigc
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fiige terme!1
be!ut en gerecommandeerd
LI!itt'!1anttermen be!;:st
gerecommllndeerd ::m
=:\n è...:n
è.~n L\!Ïtl'n.1nt:alvell
Admiraal TROMP, VEr!.
UEd ••enn uw co:nm~lhbnc'lt
co:nn;~!1,bnc'lt aL
al. ;u1:alvfn
Admirul
te bejegelJcn
bejegenen met
mct behoorlijk rr~;i)~L'l:
... ;i>d't en ge:IO·:·rz.;am,iehl:
ge:IO·:·rz.:am,ieltl:
gelijk gemelde Lu'tenant- Admir::al 0;:5 het zelve mede
IJ toegezegd en beloofd heeft."
Di: Heer TROMP cl::n in zijllc
zijl'Jc w~::r
w~:lr.~i.';held
herncld zijnde 9
D~
. !;.~he!:l berIlcId
dcedt all:!
al~ modte
tic G·.'l.dcn
G·,.z;dcn Lcr.'tlJl,
Lce:elV, i.l
deedt
moeite om zijn fcbip. tie
i1l rercedheid te brene'!n.
brenë~n. Zijn \'Ulk cleeJc
clecJt hij over dag en Ila:ht
Ila::ht
werken.
werken, en.
en, op dat d~ vermoeide !\'1atrouz'!n
l'.1atro()z·!n eenige
eeni~e rust
mogten genieten, zijne K~piteincnt Luicenams
C1 andere BeLUÎtClUlnlS C1
velbebJers
w:::m:ccmCIl. Op èCIl zevcrëavelbebJcrs de J13Chtw;';;'C:1 W:::IfI:ccmcn.
twintigticIJ van
twimigficD
vaD D1o!:jm:l~ild
D1o~im:l~i1d d,~s J:l3rS
Jaars 1673, Ii~i>
Ii~p h:j.
hIj. met
kwal:} 's :1I:dere'l
al~ dere'l è:!~;!s
eeoige fchepc!1,
eeDige
fchcpc!1, uit T.:xcl
T.:xc/ in 7.~e, en kwal!1
legen den midd!lg
's L:!::Js Vloot op Sc1mnel·el.l,
Sc lmnel·el.l , de ::':(!tegen
midd~g bij 'SL2;:ds
r-':'(!mecr~e verz~mc:p!:lllr.s.
verz2melp!::ar.s. Tcr:lc:Jd
Ter :lC:ld nal
ÏJ;;gilf
meec.c
n:l.3 zij!:e
zijr.e un:;c::m,
uo::c.:nSt. b;;gaf
llij
lJij zich 1I3n
lIan buord v:m c!~n Ad:n:r:!a1 :m ët:lT~r.., d:e h:::m
7.eer vriecdlljlc
vcrwc~!wolll:le; zij:"l.!
vriccdlljlc vcrwe!lwom:le;
Zij:lrl.! d~~i:C
d::~;:c ~ij~'.::~c!lm
~ij;!'.::~c!lm d,
dl
eertle
Viln zeven j:!:lre::.
ja:lre::. Wd:::.;e· è::':;~:1
è:';~:l èaar 1::1
r.::1
eerlle in dcn
den lÎjd
tijd Vil"
omba:llde de Heer
Beel" TnO~IP
TRO~IP den Ah:l;!',:=.!
nz r..~·:TER,
nents
omhanlde
Ah:l;!-":! 1):;'
r..~·:T;::;R, nc,'cts
g:lDtfchcn Krijgsraad, op lijn [C.::ll
In:;r-,:lij~. tij
Cij
den gnntfchen
ü:.,:p t·~r n1ar:lüjc!.
deezo gclq;en!1eid
gclq;en!leid vCTcJonde
vercJonde ziel zu~:'
zu~:. cc::e vri::ud:;;;'~p
vri::lld:;;;'~p en
vertrouwen tnsfcheo
tnsfchcn de
d~ twee Oppt:rl:oofd~n, en de overi:;e
bïar.dcnde ij;;er
ijver om è;;'l
c;i;'l
Bevelhebbers. mldsgnders zulk een 1Jïandcllde
Vaderlande dienst te doeD,
doe a , dat men 'er eeile
eei1e gewi~re
hO:Jp
cewi~fe bOJIJ
ann(}aande luisterrijke
Juis!e:rijke overwinning. !n
Jn
uit fchepte op eene anntlaande
'c begin van ]nnij
Jllnij kreeg de Stulfehe
Stulfcbe de Veréél;igife
'e
Veréélöi;;,ie Frr.ufcna
Fr~nfcha
eu E:1gelfeh~ Zeemagt
Zeema:;t in 't gezigt. Deeze betlondt uit o:n.
treoc
trem honderdën'/ijf:ig zeilen, onder welke men tus~cllcn de
fch<.'pen vaD Oorlog telde. De
negèotig groote fchepen
tachtig en negentig
WIlS niet meer dau tweeënvijftig
onze wu
tweeëovijftig fellefen
fchepen va!1 OOrlog
fierk,
behalven eenigc
Advijsj:lg~en en
cn Branders
tlerk, behalveo
eenige Fregatten, Advijsjag.en
Branders,~
in alles een getal van omlJ'eflt
uitm,ücnde.
omlI'ettt honderd zeilen uitm,a!tcnde.
Voortogt., DE
In de N.:!derlandfche VloOt g.:bo:>dt Tno~.p ü~n VoorlOgt
l\1Hd~ihoedi!, en BANRr.ItT
nA~Kr.!tT de Agterhoede. Eer
RUITER. de l\lidd~iboedc.
aa;,va:~g "~::l,
deec!t TroONt'
TroONt> eeue
ecue Krijg5m:ms
het gevegt eenetl
eenen aa;,va::g
J1~-'::, decdt
Krijgsm:ms
aanfpJI:lk tot ZjjliC
zijTje Olliciercll.
aanfpJaak
Ontcieren. Om hen a::n
lI~n te moedigen, tot
zi'n eigen voorbede!
voorbccU bij,
nr:j,~cll, br~et hij
hIj zitn
bij t
kloekmeediJ nrlj,~cn,
doel! cm e::l:iti gellur,
" die het, zeide hij. niet bchod.!c
behod.!c te doea
E ce e e e
c ee 3
" maar

"..
"
,.
"Je
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" ma.r
maar uit enkele liefde 101
lOl het bedrukte V:lderl:lfld
VIlderland was Ie
te

,t (cheep
fcheep

gelrccden,, om helzelve
gelrecden
hetzelve te helpen beCcl1ermcn
bercbermcn en
zijn leevcn
leeven liever voor helzelve
hetzelve op·
willende zjjn
" offeren
offeren.t dan de oude vrijheid h flallvernij
Ilaavernij zien verkl.'crcn
verkeeren t
olld~r het jok van
vin eelle
eene vreem" en
eD de Nederlanders den hals
ha!s ollJi!r
,.
" de Mogendheid buigen. Wij hebbEn
heboen ",
h, dus vervolgde
vervolgd~ hij,
regtva::rdigcn God, en eene regtvaardige zaak; laaIen
la:lleD
" een regtvanrdigcn
twijCel niet, indien gij allen
"f' wij daar ('p
(.p vertrouwen. Ik twijrel
"" II
u f,edra~ltt
f,edra~~t als
aIs eerlijke lieden, of 't zal wel glan." Dit
ic::der bij bandl8sling.
banJtasting. Toen vervolgens het Gebed
beloofde it:dcr
gedun
gedaan WIS
WIS.t zeide hij
bij lot
lOt zijn Scheepsvolk: " Mannen, de
nabij; elk draage zich IlU als ecn
een braaf Knerel,
KlIerel,
" vijand is nu nab:j;
bij voor te fcheep is gekooIDen:
gCkOODlCII: en die zulks
zulk.
"I' en daar hij
" doen, zal ik het beloonen; dat beloof ik." Tot belluit 'er
nevens vocgci.de:
c1r.;unde het
voeger. de : ,,'t Zal wel gaon."
gaen." Hier op cIr.:unde
fchip VIn
van 't gejuich van 't Sci;eçpsvol:c,
Sci;cçpsvol:C. fmijtellde
fmijlende de mutzen
hoog
hoog,t en roepende: Pil'e TnOMP!
TltOMP! met bclofte
belofte VIn
vall den
Ja:ltflen droppcl
droppel bleeds
bloeds,t tOt verdccdiginge
verdeediginge van
vIn 't Vaderland,
laalllen
Je zullen vergieten.
vergielen.
tB Naamiddlgs v::n
VlIO den zevecden .lunij.
Jllnij. tusfchen een en
',Naamiddags
,wee uuren,
uurcn, raakten de VlOOIen aall
(:lka\1d~r. Wat de overi.
overiaan dkand.:r.
Vlootvoogdtn verrigt hebben, fraat
flaat oes
0\15 hier niet Ie
te verge Vlootvoogden
ltaalen; wij bep~=kn
bepalll.!n or.s alleen
on:zen
al/een tot hel
bet aandeel
undcel van onlen
~oitenant
TIl.;;~JI', die, gelijk gezegd
~nitenant - Aèmir:o
Aèmirói..1 in di, geve;:r.
gevegr. TIt:;;llI',
gezegc:t
is, den Voortog! geL'
gct~'_,cèt,
·,.cèt, wicrdt
wkrdt b:lcc6t:mcen
b:lcct:;t:mcen met den ViceAdmiraal SCt!RA.\I,
SCURA.\I, die
dIe ir.sgd:jks
ir.sg.:Ljks den voorw,:;:
voorta.:;: badt onder 't
Esk.der VIIII
VIIIJ de Wiue
VJlg or.der den GraJVC D'ESTRéES.
Esk_der
Witte Vllg
O'ESTRéES. Hij
bevonde zich Cl?
bevondt
ot> het fcnip
fcr.öp de GJtJden
GJuien Lee",v.
Lee",v, 't welk door
<krllla3(e wiedt
wi~dc g~h~ver.d,
gzh~ver,d, dat hij
bij moest
den vijand wc.ldia d€rmme
overgaan. op 't
fch:p de
di! Pri/ls
overgallil
'c fch;p
Priu; Ie i'dard.
i'IJtlrtl. Tot 'uvonds
's avonds ten
~even Duren
uuren vogt hij hier, toen h.:t zelve de groote
groate Mast
e{l hij ganl)odz:!:lke
g~nlJ:>dz:!:lkt wierdt
over boord geCchooten,
gefchooten, ell
wierde zich te
Ar.:l!erdtllll, waar mede, fcllrijrr
fclllijCr hij in
begeeven op 't fchip Ar.:llcrdfllll,
begleven
~enen brief aan
ann de Aigemeena
Algemeene Sta~t~ll,
S[:i~t~ll, "
" wij dén
d"n dar,s
dar.s vof~
vo'~
I'
It eindden," In dit
dir ge~egt
ge~ege bleek de op~echthcid
(lp~ech,hcid der vcrzoee~ vrieDdfch~p
ninge eB
vrjendfch~p tusfchen
tusfchell ue Heercn DE RUIlER
RUI~J!R en 'l'ROM!'.
'l·aoflI~.
ninee
Want als deeze, door de ovcrm3gt
ovcrmage des
cl.:'s v'jands.
v:jands, zich in groot
~e\'ur
~e\'aar bevondt, en zijn Volk moedeloos begon te worden,
rief

,t" bandhaavcn;
bandbaaven;

,t
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..iep hij. ziende
zicnde DE
ne RUITER, tot zijn ontzet, op hem afkocJllen
dau is Cestcvaêr,
men.0 lot
tot het Bootwoil::
Bvotwoik: "., l\1~Il\lell
l\1~llllen,I dnr
Cestcvaêr 0 die
" koomt ons helpen; ik
.,
iK zal hem ook I,jet
I\iet verl2aten,
verlaateo, zo 1;;-.g
100!.g
"ais
" als ik ad::m
ad:.:m ka:! fchepPc!1."
fchepPI!!1." Ook hie:dt
hieldt de vijand kort
daar nu
naa vau
van hem af. 's
'5 Lands Vloot be:hanlde
behaalde bier
hier de overwinning.
ZC~. daar zij gcvogten
gevogten hadt;
winning, en bleef in de zelfde Zee.
hoewel de vijanden
vi;anueil zich in,;elij;;s
in'i;elij;;s de zege tocëiger.deu.
toeëigendeu. Bij
deo
den Heere WAGEN AAR vinden wij eenen
eeDen brief. 's da:!gs uaa 't
gevegt, door den Luite:.:l:a
Luiteü:'lOt - Admirll21,
Admira21, a:n
a::n zijne Zuster gefchreeven;
fcbreeven; waar
wanr van de kundige Hiltoricfchrijver
Hiftoricfcbrijver geluigt
getuigt een
woord~lijk Affchrifl te lte:1bcn
he:1ben in handen gehad.
gebad. 10
In 't
tt vertrouwen dat het
bet den Leezer niet onaangenaam zijn z11, dien
brief ook hier le ontmoeten.
ontmoeten, zullen wij denzelven woordelijk
mededeelen.

,.
'0 B E :\1:1
~1:I N DES U S TER,
" Gisteren h(bb~n wy den d:ms aengegaen, en ben Godt
Goot
" fy gelooft gerondt,
gerundt, en hebbe!l
he\>be:1 ons h::rt eens weder opge&:hip, de Co" ha"!t
ha.::!t als Keun:ngen. Ik ben
bell op myn vierde fchip,
dan.fen.
" ",eetfl(~r,
meetil/Ir, eu
cu meene van dlieg een braeven dans te dansfen.
" Wy krygen de Franfen foo aeu
aen " loop en , dat fy de bram" feils en alles l>yfeuen,
byfeuen, en foo het van daeg foo voortgaet.
,0" foo hoop ik dat aller
Rller vrienden en ons gebedt verhoort
verboort fal
",. zyn, en dIt
d:at wy van de tyranny
tyr:anny verlost zullen
znllen worden.
"Adieu.
Couragie. 't Sal
Sa) waerachtig wel gaen. 8 JUD7
JOD7
" Adieu. Couragil!.
" 1673.
" C. T
R 0 1\1 P."
TROM
Naa dit gevegt hadt
hodt 's Lands VlOOt
Vloot zich verzameld op
Sthoonc"eld;
Scholme,'eld; binnen vijf dagen was zij wederom in
iD Rut
Raat gebragt om den vLalld het
bet hoofd
boofd te bieden. Op den veertienveertieoden der bovengemelde maand raakten zij wederom handgemeen. TROMP gehoodt
ge!>oodt thans de Agterhoede; .hij
.bij en de ViceAdmiraal SPIlAGGE,
SPIlAGGE. van de Dlaauwe
D1aauwe Vlag, wierden handgeh:mdgemeen •. Vooraf hadt
badt Dlet
nm deezen reeds eenige Kogels gewisfe1d
feld de LuitenantLuitenant - Admiraal SWEERTS, wiens fchip, fnellei'
fneUer
E eeeeeee
e e e e e e e 44zei-
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zeilende dan de overige van zijn Smaldeel, midden ondcr
onder den
vijand was gernnkt:
gernakt: zo dat het gantsch reddeloos ge[chooten
gerchooten
zijnde. en geene ho,)p op hUlp hebbende,
hebbende. SWF..ERTS
SWRERTS zich genoodzaakt vonctt van oen vijand
vijaad af te deinzen, om zich een
weinig te ht:rf,dlen.
herf,dlen. Twee dager: naa dcezen Zeeflag , welke
ldaarblijkeHjk
1f. n voordeelc
voordeele van de onzen uitviel, alzo de
ldaarblijke!ljk H.
Veréénigde
Veréénigdf' Franfchen
Fr:mCchen en EngeHchen
EngeHehcn de Zee geruimd, en de
Staatlchen 't veld brl'ouUt.l
van
I:>rl'OUUtl harld::n,
harld:;n, wierdt dit gedrag vin
den LuÏtellaJ1t
Lujtenal1t - Admiraal
Admir~aJ SWEEIlTS,
5WEERTS, in teZenwoordigheid èer
Gevolmagrigden van 's Lands Sraaten,
Sraatel1, in den breeden KrijgsJaad overwoogen. TROMP befchuldigde hem in 't lIangezigt
van wanbeleid en lafhartigheid. SWEF.RTS
SWE!l.RTS be,jep
beçiep zich op zijne oomagt
onmngt en dringende noodznaklijkhciJ.
ontftonnoodzaaklijkhcid. Hier over ontllonden tusrchen
tus[chen de twee Opperhoofden hevige woorden, welke
welke.I
zonder de tegenwoordigheid der I-leeren·
I-leeren' Gevolmagtigden ,
zouden ·ulrgeloopen hebben. Eiu~
veelligt , op daadlijkheden zoudenuirgeloopen
delijk liet zijne Hoogheid zich aan deez;::
deez'~ zaak gelegen zijn:
verkláariugen, lcn
de ,menigvuldige verklàariugen,
ten voordeele
voordecle vnn
van den Heere
!,WEERTS,
lSWEERTS, bewoogen den Prit:s
Pries om den Krijgsrnad
Krijgsraad aan te
fchrijven,
dnt men de befchl1ldlgingen,
fcbrijven. dat
beCchuldlgingen, bij voorraad, in Stanlfl
Staat~
zou ia:uen, om dezelve bij tijd èn wijle nader te over weegen. TROMP en SWEERTS beloofclen elkander zich overeenkomfiig
komflig daar mede te zullen gedraagen; en aldus wierdt dit
gerchi!
.
gerchil voor dien tlid
t:id bijc;el~gd.
bijc;el;>gd.
De volgende Z ·~îJ!l!!,
,~!f]!1;!, ill
iu welken de Heer TROMP de Agter'Agter·
hoed.! gehoodt,
gehoode. was dat vermaarde gevegt, 't welk voorviel
hocd.!
.in 't gezigt
gezige d.~r
d,~r Hollandfcht; Kust,
Kust. omtrent de HeiJe,. en
KI'jluluz'n. 'l'ROMJI
Kijluluin.
'l'ROMP en SPRAGGE r:l~k[en h,cr
hoer wederom handge:pleen,
eenentwimigften ]ulij,
~een, op den eenemwimigi1:en
juiij, 's morgens tusfchen
lus[chen acht
uuren. Gelijk in de gal1lfche
en liegen
negen U!lren.
gantCche Vloot, dus wierdt
lusfchen
tusCchen deeze Held~n
HeJd~n me.
me, ongemeene dapperheid geflreedell.
gefireedell.
Mzer dan drie .uuren bleeven zij clk~nder
elk~nder op zijde leggen"
zonaer zeil te repi}Cn,
repi}CO, terwijl _het grof en klein gefchut onophoudelijl!
ophoudeJijl\ bI
bi cf
ef fpeeJen.
fpeelen. Merkwaardig is het,
bet, maar tevens
pe drie nuren
waaragtig • dat men bij de
waaragtig,
uuren lang hadt
badt gevogten,
eer
Luitcnant - Admiraal, onder een
cer op het fchip
[chip van onzen Luitellant
getal van bijkans vijfhonderd men[chen,
menfchen, iemand gefaeuveld
ge[aeuveld
gèkwetst was. D, RUITER en verfcheiden
verf~heiden anderen Cpcaken
Cpraken
of gekwetst
.,
. vaa
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van een c!ier:;eliik
c!icr~eliik gelnk;
wcl:C de Godvru.o;tigt>n
Godvrl1~tig<'n toerchreegein"; 't wel!c
toeCchree..
veil
luagt der gebedc'1,
ge"uur ..!Ii.:c:
~Ii.:c het gp.vcgt,
gevcgt,
VCIl aan de IU'agt
~ebedc'1, di~, ge.luur
O:1gemetnc t..:w<.~gjnge
lot:we~ginge der
ia alle Kerken VI!)
vaTl Hollnn:!,
Holl:!n:!, met O:1gcmetnc
r,rmoederen, wierden uit?,c[tort.
uil?,c[tort. Eindelijk, eg.er, wierde
wierdt
Til.Ol~P g~lIoodlankt
g~lIoodllnkt op con allder fchi~ oVl!r IC
te gaan, dewijl
Î1Ct
gefchooren, ea bulten
het zijne volkoomen reddeloos WilS
was gelèhoolen,
lla:1t om tegenweer
legen weer le
te bieden. Dit geh~l,rdi: ook den Ridder
Itm
~1%\GGE, doch met een ongelukkiger uidhg..Wa!:t
Fl%\GG!,
uit/hg. ,W~t als bij
zich in eer.e Sloep hadt
badt begeeven,
begceven, om van fchip te verandedezch'e door een kogel gClrolLn,
ren, wierdt dezeh'e
gcnolLn, z() dat zij ten
gronde ging, en de wakkere Zeeheld jammerlijk verdronk.
bij, affcheid
nffcbeid neemende van den Koning
Zommigen willen, dat hij,
bandtasting alm
aan zijne Mojffleit
van E"f!.,Iand,
EI/{!.tlantl, bij handllsting
Mojt'lleit badt beo
TnO;\Il> lee
.. ende of dood te
loofd, den Luitenant - Admiraal TRn;\IP
ll'e-.rende
zullen opbrengen, of zelve het leeven 'er bij infchieten.
TROMP. bijgefban van Dl!. nUlTER, vervolgde het gevegt; 't
TROMP,
welk, naa rle uillkckend/1e
uÏln,~('ker,dne proeven "an
\"an dapperheid aan
alm belde
Nederlaeders eiDdi~de. Hun
zij\len, ten v()orde~l~
zijden,
voordeel~ van de Nederlanders
verlie, was veel geringer dan dat des Yijands,
verIie!
Yij:mds, welk·,;
welk·,: daarenbr.v<!n
bov.!n fchandelijk
fehandelijk de vlugt moest neeme...,.
neeme."J. De Opperhoofden
van 's Lands Vloot naderhand ter Algemeene V
V t'rgaderinge,
cn in die der Stillen
Stalten van Holland, vcrl\:ll,'C!;Cn
zij!\d~, wier.
en
vcrl\:IL'C!;Cll zij!1d~,
den voor hUIUlen
hunnen betoonden moed en bele:d, in de drie jongfie
Zeegeveglen, met mannelijke laai
taal bedankt, en ter Vcrganl' teegeveg!en,
Vergaderinge van Holland bet
het belluit
hunbefJuit genomen, om aan ieder hun·
ner eellt:
e~lIfl eerlijke erkentenis toe te legben. TROMP ontving
eenen Rentbrief van vierduizend guldens kapitaal.
geflooten tusfchen
E"8daruJ
Kort hier naa
nu wierdt de Vred~ geOooten
tusfenen E"Klilltul
en de Algemeene
Staaten. Hier door kreeg
kretg men eenigzins
eenigzios de
Aigemeelle Stuten.
b2nden ruim om de wapenen tegen F,.anlt,.;jlc
Frlln/t,.ijk alleen te gebruilten. Gelijk de Franfchen,
Ftanfcben, met de EngeJfcben
bruileen.
Enge\fehen vereenigd,
onlangs onze kusten hadden gedreigd, wierdt men nu te
re rude
om eenen anflag
unOag op de kuiten van F,.anltrljlt
F,.IItr!trljlt te waagen.
waacenD~ Luitenant·
Luitenant - Admirill
Admirial TROMP wierdt hier toe gebmikt. Op
167..., liep bij uit Texel,
Te%e/, meI:
mee
den zeventienden Maij des Jaar.
Jaara 1674,
eene Vloot van tweeëndertig fcbepeo.
fehepeD. De Graaf VAN HOORN,
Opperhdofd der LlUJdmilitie,
LlUldmililie, bevonde zich aan
IIn zijn boord.
D.en drieëncwintigllea
drieëncwincigllea Junij kwam blj onder "'t Eiland BelU
Eeeeeece 5
S
/s/~
/sl,
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bie ten
teD anker. Op den zevcaCutwi!'tigflen
zevcnéutwi!'tig!len di~r
di"r maand zeue
zette
Tsle
un land, en deedt het op het K:alletl
Kaneel aantrekaam rekhij zijn Volk aan
doch alzo de Graaf VAN I1:l01tN
I1JO:tN hetzelve ollwinbaar
ollwinbllar oorken; docb
cIee1de, cn het van lecftogt
leeftcgt voor zes m:alJden
mQal.den was voorzien.
voorzien,
cIeeIde.
hij den af:o(;t
a nOGt bla:azen;
bJaazen; w:lar
W:lar 1!:I11
n::ll de Vloot wederom
deeck bij
gir:~,, k'lurs
I:.'Jurs zettende lIa
ua Narmot/lfcrr,
Nr.rmol/t;crr, daar zij
onder zeil Sir.,;
den derden J!l:ij
Ju:ij het linker
anker liet v=!/cn.
vallen. Hi~r
Hi:!r flaagde
Oaagde zij gelukdea
kiger. dewijl zij v\!rfcheiden
wrfcheiden Franfchen
Franfchcn doodde, en een aaQlaokiger,
beha:dJc, nevens
ncvens eeue Brandfchaning
Brandfchauing VlD
van 14000
zienlijken bult behaalde,
Rijksdulders. Van daar vErzdlde
v€rzdlde de Heer TROMP met de
Rijksdaalders.
Sehastiann. daar hij, neveus
nevelJs den Graave
Grlave VAN
Vloot na St. Srhas#an".
JlOORN, minnelijk b!!jegend,
bejegend, door Geestlijke en Waereldlljke
HOOR.N,
Heeren begroet en Irdfeiijlt
rrdfeiijk ontbaald
onthaald wierdr. Van SI. Seba,.
Se""1liaan vervolgde hij zijnen
zijncn tOJt.
to;;t, om van Kadi%
Kadi,; eenige KooplI"a"
vaardijfchct'cn te geleiden na tt
't Vaderland, alwaar hij, op
vaardijfchcpcn
vierd~n Decem~er,
Decemher, met achttien fchepen onder de Vlag,
den vierdl!n
Tezel behonden
behouden aanltwam.
aankwam.
in Te%el
TROMP in 't Vaderland geweest, of 'er deedt
Niet lang was TRO)lP
ecne nlenwe
nieuwe gelegenbeid
gelegenheid op, rer
ter verkrijginge
zich voor hem eene
vaIl meerderen luister en aanzie!!.
aan~i~n. De Graven
Graaven VAN ARLING.
vaD
TON CD
cn D'OSSOR
D' OSSOR 'l.
zich eenigen lijd in den llAgr
Hng-e badden
bad den
\', die zieh
Enge.
onthouden, betuigden de genegenheid des Konings van Engeland om hem te zien. en nodigden
nodi5den hem derwaarts
derwaarts.t om een
l4"d
IIove door te brengen. Te fueelende
nreelende WIS
WIlS eene
lijd lang ten IIo'lc
urt. OID
om dezelve van de hand
band te
re wijwij..
uitnodiging van deezen \lIft.
zen. Op den twaalfden Januuij des Jaars 1675 vertrok hij,
uczienlijk gezelleilap,
gezellcilap, op drie jagten, die tot den
met een aar.zienlijk
overlogt gereed l:lgeD.
In gen. De Prins VAN ORANJE deedt hun uitovertogt
dnl Brlel/e.
Briel/e. Op den zcslieDden
zestienden dier maand
geleide tot in den
L'ondetl, daar bij
hij van den
c!en Koning, den Hertoge
kwam hij te i~"tien,
'lORK en de verdere Rijk,grooten
Rijk~grooten minueJijk
minnelijk oDtv:mgen,
VAN YOliK
gasterijen overlaaden
overtaaden wierdt.
wierdr. 't Geen met beleefdheden en gasterijeD
meen. uit nic,"wsgierigheid
n;c .. wsgierigbeid om bem te zien
zien.t maakte, door
meeo.
nerken toeloop, de Straaten bijkans onbruikbaar. Zijne
den RerJten
Majefleit.t om d.:s
dl:s Helds Krijgsdeugden te vereeren, verhief
lflajefteit
van Baron, en revens
tevens zijne naakoohem tot de waardigheid VlD
melingen in het mannelijk gefl3gt;
ge03gt; of
of.t zo deezen ontbraken.
ontbraken,
meUngen
zou dea
del 4dmiraals
Admiraals tweede Broeder, HA.I1'II.T
HAJl'lJlT l'IIAIT&NSZOON
MAiTENSZOON
ZOU
TROMP,
TB.OMP,
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Burgemeester van Delft
manr.'!;:jke Kinde.
Delft,t en zijne mann'!qke
ren,
geel1c zodanige
reil. in
ilJ de plal!ts
pla1!ts treeden
treedeo ; en indien ook deeze gecnc
zoèanige
Kinderen naliet, mogt de derde Broeder, ADRIMIIII
ADRIMN TnOMP
TIlOMP,t
Ritmeester in dienst der Algemeene StUlen
Sluten,t dien litel
titel voeren.
voeren,
De llrieven,
Urieven, hier
bier toe dienende, wierden terllond
terltond door den
Grool
eere
Groot Zegelbewaarder vervaard;gd. TROMP, dlis
dGS met eer.
bcldeed, en met des Konings AfbeeldzeI,
Afbeeldzei, rijkI.jk
rijkl.jk met Edelge(1:eenten omzet, begifügd,
gcO:eenten
begiftigd, keerde in het ejnd!!
eind!! v:m
van FebruIrij
Da lIol/antl
Ilolland te rug.
In dca
wierde TROMP, met eene Vloot, na
den Jure
Jaare 1676 wierdt
Deenemllrlc
Deenemarlc gezonden
gezonden,t om dit Rijk tegen ZU'CI!dcn
Zu'udcn bij te,
naan. Op den
c!en zevenden Maij {lak
nak hij uit Texel
Tc:>."eJ in Zee, eo
eD
liet, op den twulfden, op de: Ree VIn
van Kopper.h:zogc
Kopper.h:lngc het anker vallen. Onder den toeloop van eene ontelbaare menigte
zette hij voet aaa
un land
land,t en wierdt, twee dagen laater, door
Majelleit, in het Kalleel,
zijne M:1jeneit,
Kaneel, met de Ridderorde van den
Olifant begiftigd.
begifligd. Weinige dagen daar nu gcJukte
gelukte het ·hem,
"hem,
der Deenfche
Decofche Zeemagt eene merkelijke vcrfierking
verfierking aan te
brengen; waar Joor zij wierdt in flnat
finnt gelleld
getteld om de ZweedfCJe
fC:1e Vloot :lan
aan te lasten,
tasten, over welke zij eene luisterrijke
TROMP wierde
overwinning behaalde.
beha::Ide. Aan TROMP
wierdt gedeeltlijk de eer
der bevogten zege toegekend. De Koning van DClmcmarlte,
Dec;zcil1/Jrlte,
dit voordeel zich verder willende teu
ten lIutte
(lutte maaken, zondt
bevel aan TROMP,
TROMP, zich met de Vloot na Ui/latl
Uipad te begeeven,
om, W:lre
w:Jre 'c mogelijk.
mogelijk, aau dien kallt ee!Je lauding
landing te doen
doeo
Terllond wendde TROMP
op 't Eiland Sclzoonen.
Schoonen. Tcrllond
TRO~lP den fleven
lleven
derwaarts, en
cn was niet voor de Slad
Stad aar.gelwolDen,
aar/gekoornen, of hij
zondt eenen Trompetter om de p!aats op te eirchen.
eifchen. Doch
de Gouverneur, de Heer VAN VEERZ!N,
VEERZ!N t gaf tOt
tot antwoord,
antwoord t
dat hem de Stad
St:td ,vas
\vas toeverrrouwd,
toevertrouwd, gelijk de Vloot aan zijne
Excellentie, en dat hij, diensvolgens, als een eerlijk Krijgsm:m, dezelve zou verdeedlgen. Op dit befciteld
befclleld zondt TIlOML>
TROM"LO
vier F!egatten en
Galjooten 111
eD drie G:tljooten
l1a de Stad, om dezr:lve
dez(;lve te
befchieten. 's Anderen d;ags
daags verflerkte hij dit g~!~l Ljet
Ljee nog
vier Freglltten,
Fregatten, die allen een zo geweldig vuur lT.~akten
rr.~akten,t dat
n;em,tnd zich op de Wallen vertoonen durfde. Ec;r
n'em,md
EC:1 goed
aantal foldaaten
aalltal
folda:lten wierdt insgelijks aan weerskanten
weer&kanten c'!r
d'!r Stad aan
aaD
land gezet. 's Avonds omtrent ,es uuren gaf TRO],!'
TROl!);' het zeill
zeilt
TROM!',
TROMr,

,ot
lot

t.a
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tot een algemeenen aanyllJ, Ilat alvoorens andermaal dezelve
door eenea Trompetter te hcb.Jcn (lpgi:ëi~chr. Op het ges;ecven zein venoor.;!;n zich de Ir.gezectenen, en berigtte:1 dat
de Zwee~en de v:ugt genomen haori(jn. E'len g~lukldg Oa:lgOa:zgde bij ooit in 't hem:lgtigen
bem:zgtigen der S.:.d C"r;st;tZ,,~pe/.
C"r;st;a,,~pe/. Zo veele
lla:\de!l ,,-a,le
Dccu[che Koning nict oDbelooed
dappere llaade!l
...·a,le de Decnfche
Juten; wesÏ1alven
laateD;
wesi'llllven hij den Hter
Htcr TROMP,
Tll.OMP, met bell1i~ingen
betl1i~jngen van
{bnd bevorboogagtin~e en g~negenheid, tot den Gr:zaflijken
Gr:laflijken fisl1d
derde. Dit vcrblJ:dt
vcrb,J:dt hem te na:!uwer aan 's KOllin"s belan.
gen: waar\lm hij ook ge: eed:ijk het oor leende aan" dcszel[s
deszelfs
vcor!lag,
vcorllag, tot het doen eeller
eel1cr reite 11:1 't V:lder!:lDd,
V:lder!:md, om de
Algemeene
Aigemeene St~:lt(,iI
St~:lt(,iJ te beweeg':n tOt het zenden va:J een nieuwen onder!hnJ V:1'l O::rhl{;fchepcn.
O::rh>{;fchepcn. Op den negenti::nden
Februarij vertrok hij van K&{per.lzagc,
K&lier.lzfl;C, doch kwam r.iet eerop den t·.vilaigllen
t-,vÏlaigfien Maart in 's Graal·enlt1zge.
Graal·enhllge. De
der dan (lP
Prins VAN ORA"J;:
ORANJt: bevondt zich toenmuIs
toenmaals in het Leger bij
SI. Omer. TROMP volgde hem derwllrts, en van .zijne
.zijoe
Hoogheid minzaam ontvangen
omvangen zij:lde, wierdt hij hier bekleed
GeDerall1 der
met de waardigheid van Luiten:!lltLuiteO:lllt- Admir3l1 Geoeralll
Nederland!'u, in de p:aats van den Heere DE RUIVeréénigde Ncderlandt'u,
n.UITER, dil! in " vcorgl3n,,!e
vcorgl3nl!e j:\~r
j:\:r gefneulo'eld was. TROMP
kreeg, egler, verlof, om, Ilog
nog dit loopende jur, den Kcning van Det'ItIHa'-/tt
Dee,u:1Ita,.ke te mogeD
mogen ten
tcn dienfie
dienlle flaan. In
ID Maij
des Jallrs 1677
167ï nam hij, in deeze hoedanigheid, zining i:J de
KcIlegien ter Admiraliteit, wordende overal lrdfelijk
ODtKcllegien
lrdfdijk oot.
haald.
In 't einde van
VlD ]unij
Junij verliet TROMP wederom het Vadl!!land,
Vad~rland,
met e::ne
e~ne Vluot van tieD
tieo Oorlogfchepen, kours zettende na
Deetitl1:arlte,
Dee,wr.adce, alzo 's Lands Staaten tot
tOt uen verzogten vcrvermeerdr'den onderllaud gUJ:ftiglijk beOcoten hadden. Op detJ
elfde!!
Jn!ij kwam bij ten anker in de Zond, v:m waar hij
elf
Jen Jnlij
leraond
terllond een keer deedl
deedt na Koppe"h'lle,
KfJpperllJ.'lle, om zijne cpwagting
te masken
maaken bij "en Koning. Zo ras de HoUandfche
Hollandfche Vloot zich
met de Deenfche hadt
badt vereeni,d, beOoot men tot het
bet doen
doeu
van eenen aanval op eene
eeDe der Zweedfcbe
Zweedfche bezittingen. TROMP
voerdp.
oDdemeemiDg. SllJtZ/and
voerd~ het Opperbevel over deeze ooderoeemiog.
SI1Ja/a",J
en Ou/and moesten eer.t
eerst voor zijn beleid en overmagt bukkea. Van deen
deezt veroveriug
KopPCllkalt te rQg gekeerd,
keu.
veroveriuc te KoppelJko&e

gin::
lin~
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ging ,hij.
,hij, eerlang,
eerlang. v:m
v:ln z:joe
z:jne 1\
l\!~ie'1cjt
!!lje'1eit VPIl
\'~n V-ct:rlJ:nrlu
V-t1':t'11:nrlre in
iJl
perfor.n verzeld.
perfoljn
verzeId, wederom !.!
t~ f.:ij,~~p,
f..:il,~:!p, bms l.ctt:.:J1.{{e
zctt,::nde na het
bet
RI'gen. Zij betr.~z!i:,:,k'l
Eiland R,fl:cr..
beIr.~zti:;:,k·l 1'.~tZ~!':c,
. .:tZ~!':c, Zvl
Zul der
d~r merkeLjkea
merkeLjkcli
tegenll:t~d te ontreüNcn.
tegenfla~d
onur.üe:en. 1.;..!
].;..! K
I~ :nii,~
;nil.~ k,~t!rdi!
k,~l!rdc hier
hi~r çp
cp te rug
na KO!JP:fllt,7g.·;
/((JPP::~dl,7g.·; clo:on
clo:-h d,c Il~~r T~.'~IP,
v·:!Z:.::J VI!! den
T~.'~I!'. v·.'!Zl:lü
Deellfchen G;:zanc
G;:Zllnt _"'!J',':r.n.
IIl'.'J'" ·:1.0, (:,/
'!~l; ;',
;~ ':l1l!lc:!,b;,.~lèhbl
Ren...
DeenfcheJl
f.,1 C~~l:
':l'H!(;!,h:'~Ii:hb\ Ren
dent nRA~T.
Zi;!l i;ij
Lrvc:rst V~r!
Ilrm:der.nRA~T, ven·oe;d.:)
vcr\"Oq:d~ zi;:\
i;lj ,Lil Kl
Kll.fVOrst
v~~ I1rm:der.!mrf(.
lmrt( t toen!n:!:lls
toen~:!:lls /:I~..:ig
t.~.:jg m~r
m~t cl:! b~legeri:lt.
b:::legeria~ VU!I
\'~!I S,tt:ijn. welke
Stad. we!nige
\'Jcinige wceke:l
wc:ekc:1 daar naa,
na3, a:m h·~m
h·~l'! ov(:rgin~.
ovcrgin~.
M!:!ltrwijl had!
M!:!It:rwijl
hadt zijn,"!
ziin:~ Deen!':l:!
Deen!i::l:! M~jcHdt,
M~jdb!e. dit jaar geen
nil"lWen onderfiand uit de
nit"lwen
di! l\','derlanden
l\',>derlanden Ie
te gem
gem0e:
vet ziende,
ziende. en
CD
vleiende. eene gencegzaame
genoegza:tme {ler:uc
zich vleiende,
fier:-rc in
i~ zijne eigeil m::gt
magt te
zullen vir.u(!o,
TilOXlP 1l:.
vir.ui!D, deD Admiïaal Ti!O:\l1'
LI!' zijnen dter.st
drer.st c:ltfiagen.
clltllagen.
2ullen
Hij maakte zich g~reed
gereed om na
11:1 l/(lII{Jiid
II{I/!.:Jild \'.'eder
\~'edcr te keeren,
\V!lur.eer
KCUfVOrit v:m
Vim Brf'.uJe1!bllrg,
BrMJde1!bMrg, verzogt
\lIanr.eer hij, door den Kcurvorit
wierdt zkh
zk:h bij hem te
re vervot'g:!",
vervot'g:m. Aan dit verz)c\:
verz)::1: \'oJ.loen\'oUoende, nllm
Dam hij 2ffcheid
:!ffcheid van den Deenfc~Jell
Deenfc:Jcu K.:;,iüg,
K,;:'!iiJg, riie
èie hem "
voor zijne Gem:talin,
eC!l kostbaar gefchenk vtr.;erde,
vc:;r\!erde,
Gem:talin. met een
vertrok van
vall KOP.fJenll0le,
Kopper./zllle, en begaf zich n:a
na W;il,iQst,
Wul.rast, alwaar
hij
Ilij van d:!n
d~n Kcurvom, die zich
:lich alJ,ar
alJ~ar hktlt
hlll]t laateD
laat en huldigeD
huldigen.I
minnelijk w:Cr1t
wiedt omvangen. De reden vnn
Vlln dit
cli;: verzoek was,
om dat de Keu;.orst zich ,'an
\'an d~ hu:pc
bll:pc en h<!t heleid
h{;leid ol'zes
orzcs
Zeehelds wilde bedienen, ter
tef heroveriuge
berover;uge van 't Eiland RrtRuten,
ltn, Ot
tc welk door èe
de Zweed.;:"
Zweed.;:n onlangs W!lS
was herwonnen. Hij
flaagde hier in
ill gel:.:kkig,
gelukkig, en beh~::lde daar
da2r r.lele
r.:erle geenen kleiDen dank
d!lnk bij zijne Kcurvornrliji.:<:
Kcurvor!lrlijb:(': !).)orlucbtigh~id.
!).:>or!uchtigh~id.
Dit was het lastne
lastft(! I-:r;j~sb~dr!jf
Kr:j~sl>~ddjf V~!l onzen I.:lÏ~~r.antI.:;i~~r.ant .. Ad·
Ad..
miraal· GCf1tra~l.
miraalGCl1era~l.
111
In zij,1
zij., Va~~er).~::d
V!ll1erl::"d te rug gc\;~erd,
gc!:~erd, opgehoept
ell dour twee KO:lingen
KO:ling€n mI;:
mlo:: de
rie w:::lrdigbcid
w::~rdigh(;id
hoopt met eere, en
va:l
V3.:I Barln,
Bar,n. RitiJer
Rit/Jer en GulwVC
G',lwVC bekll:ed.
bek!~eJ, leefde bIj 1!;}:l1r
a!:l:Itr in
ftillC.
Alth~ns is "ilS
nns niet gebleekcn
bij verVl,1
,(1:1:5 12D
a~D 't
Bilte. Alth!ll1s
gebleekcJI dat hij
vervl·'.(CI:S
hoofd van
VlO Os
t s L:n-ls
L:IIJ~ Vloot
Vlilot in Zee gefiooken
gefiookell is.
i~. Zli~c
.i:li~c Maje.
(teit, Koning WlI.Lt:\l
J1',fe I(!!I,
tleit.
W11. Lt:\t DE 1[[,
1[(, in den
cicn JHre
Jr!)l, in den
Ha.:;t zijnje, h:t,lt
hn.lt wd te
Ie wcgc
gebr;gt, dat
uat hem het OpperHfZ.~e
wege gebraJt,
bevel over de N~derlalldfche
Nederlalldfche Vloot.
Vloor, veor
voor cl!!:!
de:! Zcctogt
Zccrogt diens
j3:trs,
bet bej3:1rs. tegen Fror.krijlt,
Frar.krijlt. was oPi.;eJra3gen;
oPi.;eJrn~gen; doch in het
kleeden v:ln
van det'ze
tleeze hooge
booga w:nrdigheid
.. ierdt hij verhinderd
11.1eeden
w2nrdigheiu ,·wierde
door zijnen
zijDen dued,
duod, het gevolg van ecne uittcert.:nJc:
uitteen:nJr: ziekte ~

ie

~o
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die op den
negenëntwimigClen Maij
dr.n negenëntwintigllen
Malj des gemelden
gcmelden JR3rs
J~ars voor.
viel. Hij overJeedr
overleed, Ie Amjlerdam,
Allljlerdam. zonder dat ons
or.s zijn nette
ouderdom
Zijne Gemaalin was MARGARETA
MARGJlRETA VAN
VAN
oudcrdom is gebleeken. Zijae
ltAAPHoRST,
Clen Heere IJilLMONT;
HilLMONT; doch uit dit
RAAPHORST , Weduwe van oen
huwelijk!.: h:.!cfr
huwelij
h~cfc het hem niet mogen gebeuren,
gebeurcn, kinderen te ziet!
zien
Junij, 's
'savonds
gebooren w,-,dec.
w~,rJer. Op den
dcn zesden Iunij,
avonds tusfchen
tlco uuren, wierdt
wi~rdt zijn Lijk uitgedruagen,
uitgedrnagen, langs de
negen en tlcn
Nieuwe n~Eretiragt,
n~erebragt, daar hij zedert
zeden eenigen
eenigcn tijd zijne woonwoou~
plaats bd,
tOt :lau
hldt gehnd,
gehad, Wt
:lan den Amllel,
Amll:el, aldaar in een
e"n Jagt gege~
plaatst, en vervolgens na Delft gevoerd, om in èe
de praglige
pragtige
Çrafcombe van zijnen Vader te worden bijgezet. Het Lijk
wierdt verzeld van
va 'I een llaatelijk
fia3telijk gevolg, overeenkor.:fiig
overeenkor::ftig mee
de hooge waardigheid, welke hij in zijn leeven h:iut
badt bekleed.
beklccd.

Zie de Hijloric[chrijvers
Ht"floricfoh/';jvers van
wzn zijnen
tijd.

Tam.IP, (l\I,\RTEN
TllO.IP,
(l\IARTEN IIARPERTSZOON) een der groot(le
grootne Zeehelden, wdke
welke niet fl·~gts
fl.:gcs de Nederlanden, maar eer:ig
eenig ander
land
bnd beeft
heeft uitgeleverd, vertoont een nieuw bewijs van nit1l:eekende
fteekcnde vorderingen, langs den
don weg van verlland
verfland , deugd en
geluk, tot
tot de hoo;..;(l:e
hoo2- ae waardigheden. Zijne geboorteplaats WiiS
w~s
den
Briel, in deu
I597, en hij nog maar negen jaart:1l
Jen Brie',
den J2are !597,
jaart!D
oud, toen z;jn Vader, Kapitein HERBI!RT MARTENSZOON
M.U~TEl\ISZO()N,, hem
n2m. Zijn Vader hacit,
hade, in den
dtn vermaarden nag
n::g
mede ter Zee nam.
van Gibra!ter,
Gibra!tcr, onder HEEMSKERK, 't bevel op een Fregat,
Fregat.
1Vaar
waar bij de jonge TRO:\IP insgelijks
illsgelijks tegenwoordig
tegenwovrdig was; en als
men kilrt
ki':rt daar nan, 'op de Kust van Guinee, fl~ags raakte met
een Rcover, in welk gevegt
geliegt de Vader eerst in de kuit gekwe:st, en vervolgens in 't midden van een gefchoorell
wierdt, hooràe men 't Zoontje, nu maar elf jllarell
jaarell oud,
oud ~
fchreiende het volk toeroepen: zuil
zult gij mijns V ild.:rs
àa'ers dcod
d&/),i
'IIiet
niet 'I'/reekul?
'wreeke~? Maar 't
'e kind moest,
moest. naa
nan het neemen van de$
des
Vaders [chip,
fchip, den !toover
K~juitwDgtCr
Roo"ler ruim twee j:::uen
j:men als KnjuitwDgter
dienen, eer hij middd
midJd vondt om te omkomen.
ontkomen. Zeden klom
bij . van de laaglle dienfien
dlenfien allengskens op, wierdt, in den
Jaare 1622, Luitenant op een
een._Oorlogfchip, en kreeg, naa

twee
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twee
rwee juren,
jurcn, v:m Prins r.tAVRITS,
r.lAl'RITS, het
bet hevel over e~n Fregat,
bemand met veertig kopp;.''1.
kopp:.''!. Nu
Nn ('egall
l'cgoll hij overal
over:lI proeven
Vlm z;jac
te
re gei!ven
gc~vcn van
zijac d~ppc:hciJ. De
Do:! Admiraal PIET HEIN,
HEIN',
zich, in den Jaare 1629, op zijn fchip, als 't best bezeild,
begeeven hebbende, wie.dt
1::l3S. zi;ne zijde dood gefchooten.
wierdt 1:1I3S.
Men wil, dat gemelJe
gemeUe Admiraal
Adillirllal eens zou betuigd hebben,
dat hij veele wakkere K~pi:('ins
K~pb'ins gtkend.
g(;kend, m:lur
m:laf altoos eenigcn
eenlgcn
misOag in hUil
hun gevonden h:lIlC;
hadt; doch nooit in
io TRO~IP,
TlW:\IP, en dat"
dat
deeze allc
alle deu6den,
deu~den, i:1
Ï!1 een Zccov.;rfie
Zccov,;;rfie ve~eischt, bezat. Niee
Niee:
lan~ daar nu wierde
wierdt hl:m zij:! fchip ontnomen; Ot welk
wclk
TROMp derwijze
derw1jze !loorde,
lloorde, dat hij de Zee
Zec v::rliet, en vervolgens zeker Ampt over Zeezaa\!en
te land
J::nd bekleedde.
Zeclaalten tc
Maar in den Jure
16:;7 wierde
Jaare 1637
wierdt hem dit or.gelijk overvloedig vergoed; want' de Luitenant
Luitenallt - ~clmir:t:!1
~clmir:t:!l PfllLIPS
PfIlLiPS VAN
vI\N DORP,
om zekere m!slIoer,en.
m!SlIoer,en, tq;~n
lq;~n hem op';e\"lt,
op';ev,u, van zijn Ampt
verlaueen zijnde, wierdt decze
dccze w:I:lrdighcid,
w:I:lrdigheid, door Prins raEFREverla3ten
DERIK HENDRIK, op :l:mpl
:i:lUpl ijzing der St:::l,en,
St::atcn, aan Tl!OMP
Tl:OMP opgedraagen.
De Koning van Spallja,
Spal1j~, in
In den J:1~re
J:l~re 1639,
1t)39, in zijn Rijk
bezig Dlee
een er m3gt:ge
met het uilrtmen
uilrmten eener
magt:ge Vlooëe,
Vlooèc, die na Ne\~':lgtte, ten
tcn dien einde,
derland fiondt
nondt gevoerd te worden, \~'agt(e,
eenige behoeften van Duillkc1k::n.
Duillkc1k:n. Dertien Oorlogfchepen,
Fregattl!n en zeven Koopva:;rdijfchepen,
Koopv3:irdijfchepell, waren, in Fedrie Fregatten
bruarlj, uitgeloopen om deeze beboeften na Spanje over te
re
brengen. TROMP,
TRO~IP, op de kusten krulsfende,
kruisfende, haèt
hadt negts
fi~gts elf
febepen
fcbepcn onder zijne Vilgge. N'Jgthans tastte hij de Vloot
VIoOl:
aan, veroverde twee fchepen, en joeg de andere na binnen.
Voor deeze zege wiedt
wic~:lt hij, in den Hoge gekoomen om vernag te doen, met een
ecn gouden K~tting
K:!tting bcfchonken;
befchonken; en ontFmnkrijlr. den eenen
ving, kort daar naa, twee brieven ui:
uit Fm,,]:";;lr,
een en
van LODE\\'YIC
lODI!.\\"YK DEN
DI!.N XUl, deu 2n-leren
:!nJe!."en van
vall den Kardinaal
lUCHELII!U,
lUCHELII!.U, waar door hij tot Ridder vall
van St. i~1i,h;eJ ver·
verwicrdt.
beeven wierdt.
Midlerwijl ging de Koning v:m
\':m Spanje
$par.j~ voort met het toe·
toerusten der gemelde Vloot.
Vloot, blijvende TROMP geduurig in Zee
om een waakend oog te bouden. Hem kwam ter coren,
I}oren, da:
het
Engclfche OorlogfcheOorlogfcbebet Zilver uit de Spaanfcbe Vloot door Engelfche
pen lIa DI4;"Rerken zou overgevoerd worden. 't Gecugt was

ge·
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gedeeltlijk valsch:
valseh: want in Julij drie EngeIfche
Engelrche fr\epen
friepen a:maangedeeltIIjk
vODde hij in dezelve geen Zil'ler,
Zilver, maar duizend en
doende, vODdt
zeventig Spaanfcbe
Spaanfche Soldaaten , welke ze, te KaJix,
Kndix, badden
hadden
:zeventig
0111 ze te Duinlterken
Duin/terGen aan I:md te zetten. Negen'
ingenomen, om
(lezelve zette bij te BI11Jleur
Btl1fleilr aan );;nd,
J:.nd, en Meldt
hieldt
honderd van (lczelve
de Officieren bij zich. TROMP
TROMt> Ollder[tlsonderensde overige nevens d~
fehen , verfiel'king
verflerlring van fchepen bekaomen
bekoomen hebber.de, bll!cf
bli!cf den
fchen,
g3mfchen Zomer kruisfen
kruisfeIl , in en omtrent d~
de Hoofden
Hoofden,I op de
gantfchen
Spaanfche Vloot; die eindelijk, eenigen toevoer uit n.ltmdenZtmdeSpa:mfcbe
f'en ontvangl'D
onevang\'n hebb:}nde,
hebb~nde, uit de C()/,uI:k"
CIJ/"ut:/za iu
jiJ Zee flak.
fiak. Hier
~en
tij.!illg van haare Ilerkte, en tevens bete lande kreeg men tijJing
Iigt, dat de Admiraal last badt
ha de ,t geenen l1~g
fl~g te w3:!geu,
w3ngeu, maar
rigt,
Duim bint.en
bim;en re
te loapen
loopel1,t alwaar de ]~neclfch\ln
Eneclrch~n bem
hem ontin Drlins
l\lc!l beOoot
heiloot hier "p terfr.md
tcr{1;and tot bet
het ver
verllervangen zouden. l\le!1
lierStaalf-:he Zeem!lgt.
Zeemngt. T&Olll',
TROllP, z;jne Vloot verdeeld
ken der Staalf-.:he
bade mur
m::ar twaalf
twa3lf fcbepen
fchepen bij zich. toen bij,
hij, op
ol»
hebbende, badt
Spaanf'::le. bij Bevezfer,
Beveûer, in 't
den zestienden Scpti.)mber,
Scrr~mber, de Spaanf'::le,
Di! Vloot
VloGt beftoadt uit dr;~
rlr:: ël1;;.mig
ëtji~mig 7.i:~r
z",,~r groote
gezigt kreeg. He
Spaaufche G3lloC&en
G:JliocEcn en vieri!ndertig
vicrëndcrtig :wa;.rc
zwa;.re Oütlo,~fchcpen,
Ourlo,~fchcpen,
Spaanfche
re zamen op hebbende
hebbcmdc vljfënrwimiild,Jizend
vljfënrwir.dt,cl,Jizenrl man; dl!
d~ Sp:UI11SpoonIe
fche Admiraal Don A!'ITO~;lO
A:'>ITO~;jO D'oQuE~mo
D'oQtiEi'mO voerde
vocrde 'l!f
'\tt het bevel
fcbe
onze, hoewel, zo 't fcbel!G,
fchel!n, niet opgewl.I~!;:1\
opgewll"f;;n tegen
over. D~ Ollze,
o'lerrnagt, beOoot
bcfloot,, egter, fch~tgc'Jaarte
fch:ltgc'Iaarte te
eene zo groote o'lcrmagt,
uat bij
hij een
cen graoter
grCloter aantal
lIamal vag
val]
houden met den vij:nd, tot dat
hehben; dit gelukte hem zo wel,
we!, en'
CR'
fchepen zou gekreegen hebben;
llij bragt
br~t den vijalld
vijaud zo groo:e fcbaJe
fch:lJe toe,
C::(UENDO te
bij
roe. dat n'
D' O~l!':NDO
beITel t.:!
IC gaev~n
gaeven om in Duills
Duit:s binnen :e
: e loop!!n,
loopèn,
raade wierdt bevel
agteritatende een groot GlI!:cen,
G~t:cell, en nog
noó ecn
ecu :mdcr
fchip;
agtetitatendc
ander fchip;wil.'rJen. lVil'l'
lVi.!:;r TROMP,
'nl.OMP,
welke beide na 't Vaderland gezontl:;n wieden.
zedert, nog Ze"Jeli!Ït'D
ze'Jc'itic'!1 fchp~en
îchrl'l~n o::der
o::dcr zijce
zijr.e Vi~l.:
Vi~!; gd!;ceg::n
g,~l;;ccg::n
h;:et!c dtOO
tien vij::n:l
vij::lJ:l iJl i";tlil;S,
v,;,.'rne
D"i/;s, met v.;
... rne 'men om
hebbende, hi:ct!e
bem op dt>ez~
d"ez~ Ree 1l!
in~cfi:;utçn te houder:,
houdci:, of, zo hij uithem
~e il1~,;;f1:}()tën
Gag te lever..,.!.
leverdl. O:"d"f
O:-d"f dit aUes
al!::s cA
~A de
dt! E1!Àelrcbe
EUfielrche
kwam, flag
Koning duideh!ke
dllide!l!ke bl!jke:J
V:IO zijne 51'::a
Sp::a ~H"h[.~z:!li!!:dd"
~~(,:16~Z:!l:!!!dd, 0l'
Cjp
blijken van
dca Spl:nfchen
SpJllnfchcn GCZ~nt
Gezsnt Ie Lo"dc/:,
Lo"dei:, I;~t
h(!: hij v:;t:'
verzoek van del)
v:;t:
fdl;;'p':ll leggen t~l$fc!l
t~l~fc!l;!)
l!e Spn:;;lfdl~
Sp~:;;.rch~ lU
lil Nedertien zijner fdl;;'pClJ
. ·!) ~!e
Vl'.lCl!CII, om
OJU dus deu Stllatfchen
SCllatfch~n tlanvsl
nanvs.l te
cc firemllleu.
firemmeu.
landfche Vl~"!CII,
Daal'enboven Ladt hij «!en
èen 5paallfchea
Spaanfchea vrijtlcid
vrij::dd gegceven
geg~even 0111
om
Daarenboven
het
hit
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bet Zilver uit hn;;ne
hUil
het
ht1~ne fchepen aan land te bren~en,
"ren~en; en hun
vijftig tonnen nu~p(lcder
llll~p()cder toegefchikr. Ook deedt hij TqOMP,
TnOMp t
Dil;"; lag, door zijnen
zijnCJI Admiraal PEN"ING"
terwijl hij voor Dui"s
PEN"'ING"
TclN aanzeggen, dat hij zich, op de kusten van C, oot - Bri..
tllnllie, van liiJandelijkheden hadt
badt te omhouden. Doch de
Staaten , in :lanm~rking
aanm~rking neemende,
aan geneemende , hoe veel 'er hun aaD
leegen W2S,
was, dat den Spanjaarden bet
het geduurig overVOèrCI1
overvo~rel1
van Krijgsvolk na Duinltedren
Duir,kedren belet wierdt, waar in zij he
be..
gunlligd
Ha4..
gutllligd wierden door de Ellgdfchen.
EngE/fchen, die hen in hunne Ha
yens omvingen.
vens
omvingen, ia.
ja, zelfs fc!Jepen aan hun
bun verhuurden,
verhuurden t bf4
be..
lastten bunnen Luitenant· ..\dmiraal den vijand aan te tasten.
ontzien. TROMP, wiens Vloot nu
zonder plaats of perfoon te or,tzien.
zev~l1tig fc~epen
fcl,epen wa
was aangegroeid,
du, in
111
lot zeventig
tot
nangegroeid, en die zich dus
naat ~evolldt
tlevondt om den vijand met voordeel un
a~n te lasten,
tasten, be.
beIlaat
Uoot hier toe op den eenl!ntwintigtlen
een!ntwincig!ten oa
Olf!: ,ber. De Vic~
.'\dmiraal D~ WITTE
WITTE KORNELISZOON kreeg last om op de Engelfche Vloot, die de Spaanfche [cheen te wiUen bl!fchermen,
befchermen,
gel[che
päsfen. Onder een vrij dikken mist wierdt alles lOt
lOt den
te p~sfen.
algemeenen
aanval gereed gemaakt; doch 't kwam tot geenen algemeenel1
ZecOag. D'OQUENOO,
D'OQUENDO, befp~urende
erlJSC
befp<!urende dat het den vijand erllsC
was, deedt de ankers bppen, en de meeste Îchepen digt naa
de Kust loopen, daar vcelen
veel en aan fpa:lOderen
fpa:mderen lli.:tetJ.
lli.:ten. TROMf
eu de Viel.!
Viel! - Admiraal ].1N
EYERTSZO:lN gingen gezamentlijk
gezamentliik
pN EVERTSW"N
los op het fchip van den POrlugeefchen
Admiraal; het was
wa.
Portugeefchen t\dminal;
vr,~ez<:lijk gevamc, te lkrk
(krk om met kogels doortJoord,
een vr,~ezelijk
doorlloord,
aangeklampt te werden. Hierom zondt
En te wel bem~nrl om a:mgeldampt
men "er
'er ellijke BrJnd~rs cp af, waar door het in brand geraakte, en,
cn, het vuur lOt
tot in de Kruidkamer doorgedrollgell
tprong. Van da
zijllfle,
zijnde, met een vreezelijk geweld van een {'prong.
vijftienbonderd zielen, welke het voerde.
voerde, bergden geen hog..
vliandliJke Vloote
derd het leeven. Ecn
E.:n gedeelte der vijandlijke
Vloott: bergda
bergdG.
zich, onder het dekzeI van den mist, uit DUin;,
Duins t en liep
voorts na Douvres; doch wierde,
wierdt, door TROMP, ln wllOorde
gebragt.
nachls keerden zij eerlang tt
UI
gehragt. Door de gunst des naCbts
rug, eo
D' OQUI!.NDO.
OQUI!.NDO, behouden te
eD kwamen, met den Admil'2al
Admiraal 0'
Duinie,·ken.
Galioeneo en andere Konings
Duide,'ken. Twulf of derlÏen
derden Galioenen
fchepen waren den onzen in handen
gevallen. en in onze Ha"
Ha{'chepen
banden gevallen,
vens
yens opgebragt. op welkea groote bult gevonden wierdt.
XXIX. 1>&81..
F fffffff
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Verfchefden' andere fchepcn
febepen waren in den Oag
nag vernield. 't Gelukken deezer
dcezer onderneeminge wierdt.
wierdt, voorllaamHjk,
voortlaamlijk, toegefchreeven aan
aln den ongeiooIlijken
ongelooflijken fpoed, waar luede
lDede TROMPS
TRaMPS
Vloot met omtrent
olDtrent zestig fchepen
fchcpen verfierkt
vertlerkt was; zIjnde
Zijnde hier
toe weinig meer dan veertien dagen befi~ed.
befi;ed. De dapperheid
loe
van TROMP
TROMP en
eD DE WITTE
WITTI!. wierdt, van wegen de Algemeene
Aigemeeno
Stuten,
Sturen, door trelf'.:lijke
treff'dijke gefchenken, erkend.
In den Zomer van 't Jur
Ad...
Jaar 1650 kruiste de Luitenant
Luhenant - Ad
mina I , nllt
minal,
Daa gewoonte, langs de Vlaamfche
Vllllmfche Kusten; hij ver·
ver..
ovt'rde eenige vijllndlijke
ovt"rde
Yijandlijke Koopvaardijfenepen
Koopvaardijfchepen nevens drie Konlnklijken, en beveiligde de Haringvisfcherij. Doch bij gebrek
nn fchepen
IIU
fchepeu was 't hem
bem niet mogelijk de Haven vlln
van Duin/lak met
Ited,en zo voJkoomen
lte"'ren
yoJkoomen in te fluiten,
fluiten y of de vipnd frak
eenlge fchepen lu
In Zee, en
eu bemaglig:!e
bemagtig:le eenige
eeuige StaatCche
Sta:ufche Koopvaurdijrcht'pen en
vaardijrchepen
eu inzonderheid Straatsvaarders.
Straatsvallrders. In 't volgende
jaar wierdt hij met eenige fchepen
g~zonden om op vier rijkfchepeu gtlzonden
rijk..
gelaaden Westindischv:Jarders,
Westïndilchv~arders, die uit
Uil Braait
Bra'l.it verwagt wier·
wier..
den, te kruis fen , en hadt
badt op deezen logt
togt het geluk, om van
den.
vijf Duinkerkfche Kapers eenen te veroveren; ook nam hij
een Galjoot. en een fchip met boter gelanden, 't welk op
liet
l1el punt was om te Duinlrerlren biDnen
binnen te loopen. Ook ontjOCIl
joeg TROMP,
TROMP, kort daar
dlar naa, den Spaanfchen een buit van vier
Mi1lioenen.
Mi'lioenen. VlD
Vm elf fchepen, voerende uit Sprll1;e
Spml;e veele zilvere'l plaaten
,fm, nam hij
veren
pilaren en kostbaare waar!!n
waar~n na Duinko
Duinktl,fm,
tie'!
tie~ weg.
weg, en zandt
zondt ze na Zeeland;
Zeeland 1 vier Koninklijke Engelfche fchepen, welke hun tot gelelde dienden, liet hij na huia
huil
zeilen.
In den J3are
J:lare 1651 wierdt
wierde TROM!>
TROM? met eene Vloot in Zee
gezonden,
gezonden. om tegen de Zi!efchuimerijen
Zcefchuimcrijen van àen Bevelhe!>ber
Bevelhehber
;ot;"! ".
~~~~. ': '''~
.,,~ ;.,::
';:;: l"e''';1~;ger
der "'or/ingl
"'or/inll te wuk .'r..
.'f!. D ;ot;":
""1'j !>~~~.
"e,";~~;ger
r.:,;'",",;,:• ..,,,tt
.\.ûlling KAREL
lCMEr. Dit II raakte KROlI,.
KROl'::werk. Naa "'I I::J;'","';':'
"ol;) ,\'ülliog
WEL ti:!·
III'!~ ..~~
;~ 'legeeri'!g
'legeeri'1g' der nieuwe En<;f'lfchl:
En~:f'lfc!11: Republiek. eo
ell
mct d .. ;.;~ Staat der Vl.'récLigde
Vt'r~é:;jgde G~weslen
G~we.teD in eenen
eenelI fdlen OorJ~6 ler
1:'6
ter Zee. Zo ras de Engdfchen, van hunne zijde, de
'Wijandlijkheden
~ijandlijkheden begonnen hadden,
badden , bc!looren
beflomen de Algemi.'ene
AJgem'."ene
~taaten eene Vloot van honderdënvijfti
t~
Staaten
honderdëDvijfti 6 fchepen in Zee tebrengen, over welke het Opp~rbevel
,~ierdt opgeOpp~rbe"l!l aan TROMP
TROMP Nierde
c1rl8&ea.
de fchepell
S,hevcnÎr.len, en
draaell. Hij verzamelde dt
fchepen voor S,hevcnÎfilen.
zeil-
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as

%eiJde met een gedeelte tot tusfchen Duinkerken en Nieul/INieuw:zeilde
poo,." daar hij eenige dagen liggen bleef. Hij hadt last om
pOO"I,
zich Jn
ln 't flrijken
firijken der Vlagge voor de EngeIfchen , wier Kus.;
Kus-;
ten hij mijden moest, te gedraagea
gedraagen naa beCcheldenheid. VoortS
moest hij de fehepen,
fchepen, aan Ingezeeecnen
Ingezeetcnen van dea
den Staat hehoobehoorende,, befchermcn legen elk, die ze in Zee onderzoeken o(
rende
or
neemen
Mijlerwijl was ook de Engelfche Vloot. onon.
Dec
men wilde. MiJlerwJjl
kruisfende~
der den Admiraal ROBERT BLAKE
BLi\KE in Zee gelodpen, kruisfende;
Engelfebe Kusten. TROMP, tweemet vijfdg
vijftig fchepen, op de Engelfche
enveertig fchepen onder zijne Vlag hebbende,
hebbende. wierdt, dooI'
florm
fiorm en tegenwind, ook derwaartS gedreeven; doch hieldé
Ca/a;r. H;er egter verneem ende , dat Zeven
eerlang af na Cala;t.
Zevell
Stra:usvaarders, waardig over de vijftig
vijfdg tonnen gouds,
rijke Stra:ltsvaarders.
van twaalf Engelfche Oorlogfchepen onderzogt
ondertogt wierden.
wierden, en
in gevaar waren van genomen te worden, zeilde hij,
hij. 0111 die
te ontzetten, na de Engelfche Kust. Hier ontmoette hij, 011
negenëntwintigfien Maij,
I'ILAKE, en maaktf!
maakte
den negenëntwintigilen
Maij. den Admiraal I\LAKE,
e~
terflond gereedfchap om, met het uitzetten zijner Boot, en
terl1:ond
het iuneemen der zeilen.
eete te bewijzeilen, der Engelfche Vlagge eefe
afwagtende, liet een en auder~
anderzen. Maar BLAKE, zulks niet afwagtende.
maal een fchoot doen over TROMPS
TROMPS fchip,
fchip. die niet beantTROMP me't
woord wierde;
eb op den derden antwoordde TROMP
wierdt; do
docb
een fchoot.
fchoot J die door KLARES Vlag vloog. Ter(lond
Ternond keert
BLAK! hem de !zijde
laag, waar
!tLAKE
rzijde toe. en geeft hem de volle Jaag.
door veel volk op het fchip van den HoJlandfchen Admiraal
wierdt. Doch deeze bleef den Engelsman Diet
niet fcbulfchulgekwetst wierde.
dig; maar beantwoordde hem op de zelfde wijze. Hier op
gevegt, dat vier nuren
uuren duurde; en eerst
volgde een hevig gevegt.
TROMP miste 's anderendaag;
anderendaags
door den nagt geëindigd wierdt. TROMP
befchadigd, wetwee fchepen,
fehepen J doch 't eene kwam, zwaar befchadigd.
derom bij 's Lands Vloot. De beide Admiraalen verweeteIl
elkander de Vredebreuk. Dcch verfcheiden Scheepskapiteins
verklaarden, dat de vijandfchap eerst van IlLAKE was begonbegon.
nen; ook heeft deeze nimmer durven verzekeren, dat TR:OMF
TROMP'
bern
hem eerst de laag gegeeven hadt.
Jaar 1652.
1652, badt TROMP'
TROMfi
Kort daar naa, en nog in het zelfde Jur
taSt gekreegea
S[aaten om de Engelfche Vloot aan t.
te
hst
gekreegen van de Stuten
tasten; en alle mogelijke afbreuk toe te brengen. Hij ont-'
ont-"
moeUf,
F fffffff !I
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moette, op den dertienden JUlij,
mOelte,
Julij, onder Schouwen, twee fche·
pen, voerende de St3atfche
Staatfche Gezanten, die uit EI/geland wederkeerden, alwaar zij, vrugtloos over den Vrede gearbeid
hadden. Aan deeze opende hij zijnen last, en zij moecHgden
moe~igden
hem aan om dien uit te voeren. Zommigen meenen, dat
ADRIAAN PAAUW
PAAUW,t een der Gezanten, den Luitenant·
Luitenant - Admiraal
zou hebben zoeken op te houden, of het aantas:cn
:'l3nt3s:en van den
ontraad en ; hier door verviel hij in den haat van 't
vijand te ontraaden;
'e
gemein: doch de St2aten zuiverden hem van deezen blaam.
In Jlllij
BLAKE
Julij nam TR.OMP
TROMP eenige Engelfche Visfcners; doch BLIII{E
maakte zich, wat laater, meester van een groot getal Haringbuizen, en zelfs
zel;s van dertien fchepen, die tot dertelver gelei.
de dienden; dat een zwaare flag was voor de lngezeetenen
bevan deezen Staat. TROMP, de tijding van deezen ramp beo
koomen hebbende, maakte zich gereed om DLAKE aan te taSten; maar hij wierdt door een zwaaren fiorm
ftorm ov~rvallen,
onrvallen, :zo
zo
dat meer dan de helft der Vloote van hem afdwaalde, en
verfcheidene
verfcheirlene febepen
fchepen :zonken.
zOLken. Naa het onweder, egter, zogt
\'ergeefs: ook konde hij,
hij DLAI>E
DLAI:E in te wagten; maar te vergeefs:
door tegenwind, niet bij de EngeIfchen kaamen.
koomen. Wa3rom
WU3rom
hij beDoot
benoot met zijne zwaar befchadigde
pa de Havens
befchadlgde Vloot na
deezer Landen te ftevenen. Zo ras hij in 'e Vaderland was
te rug gekeerd, zag hij fpoedig, dat
d:1t de hek:cen
bekken merkelijk
verhal"gen
ontmolOth;g met Ill.!.l:g,
JlI.f.l,g, en het
verhangen war:-!n.
war:!n. Zedert
Zeden de ontmoU;I,g
ongeluk, hem ij)
jongften florm
iiJ den jongfl:en
ftorm ovcrgckçomen,
ovcrg:!kcomcn. w::s hiJ
bil
bii veele Led~1l
Led~n der
cll!r Regeerilge
Rei5eerilge in orgunst gevallen. Zelfs
hielden zommi~en
d~t hij,
z()mmi~en hem verdagr, d:;t
bij, uit zucht vonr
voor het
Huis VAN ORaNJE,
ORANJE, de Landen in eenen Oorlog met het Gemeenebest van
vaD Eligeland
EI.geland hadt
badt zoeken in te wikkelen.
wil.kelen. Althans
Alth:ms
men vondt
onJer het
vODdt goed, 's
'$ Lands Vloot onder
bet beleid van eellen
anderen in Zee te brengen, geliik oek gcfcr.iedde,
gcfctiedde, wordende
bet hevel
MICHIEL DE RUITER opgedrallgen.
het
bevel over dezelve aan MICHTEL
opgedrallgcn.
Doch zijn ongeluk was van korten duur. N~n
N::n dat 's L:lOds
L:mds
Vhot tot tweemaaIen toe m'!t
ml!t den vijand was flaags gera3kt.
gera:lkt,
eerst ouder DE RUITER
nUITER tegen aSK::E,
ASK~:E, en daar
dagr naa ollder
onder OE
DE
\V:TTE
d~ onzen
WiTTE tegen BLaKE,
BLAKE. en de
onzen,t om 's
'8 vijands groote overmae:t,
rna~t, te r:Jade
r.1ade waren geworden de Z"e
Zèe te ruimen, bragten
Ge Staaten
S~aten,, op nieuw, eene Vloot in Zee, over welke TROMP.
TROMP,
t

die
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die in den Oorlog (er
ter Zee, meer dan iemand hier te lande,
ervaren, en ook zeer bb:;mind
~mind was bij het Bootsvolk,
Bootsvolk. nu
bem zouden JAN
wederom het opperbevel kreeg. Onder hem
EVl'.RTSZOON, DE
DE WITTE, DE
DE RUITER
RUITER en P.ETER
FLORJSZOON
EVl'.RTSZOON,
P.ETER FLORJSZûON
gebicJe~.
DE WIl TE bleef, door ziekte, aan land, en
gebieJe~. Doch DE
!\UITER kreeg het bevel over zijn Esquadcr.
E~quadcr. TROMP
TROMP aak
m: ItUlTER.
daar ûp
up in Zee met de gantfche
gantCche Vloot, befiaande uit omtrent
zevendg meest gehuurde fchepen,
Cchepen, welke men ten Oorloge
zc\"endg
deezè Vloot hadden zich gevoegd omtrent
hadt uitgerua. Bij deeze"
driehonderd Koopvanrdijfchepen,
KoopvanrdijCchepen, welke TROMP
TROMP tot bij Kaap
l.~Z(Jrd en E1Ige/rwdscinde geleiden moet.
Doch op den
tieuoen
ont,~ekte hij de Engelfche
EngelCche Vloot onder
tleuden December,
Dece:nber, ontè;ekte
1lT
lUsCchen J)OtlVI"I!$
f)otlyrl!$ en
eu Pa'jlOfz,
cligt ouder dell
JlI •.\KE,
\KE, liggende lUsfchen
Fo./flOfZ, <ligt
wa!. 's Naamidèags begon het fchutgevaarte,
fchutgevaarle, en ten drie uure
ya"kten
ralikten de VloOten
VIoOten vim,ig
vinnig aan elkander bij de Singels; doclt
doelt
een groot
StaatCche Vloot kon
groOt gedeelte der Staatfche
kOll geen deel neemell
iu den firijd. JAN EVEr,TszoON
DE RUITER hadden dell
deR
in
EVEI:TSZOON en DE
meesten last op den hals; doch T<{OMP
TKOMP frondt
fl:ondt hun trouwelijk
bij. Hij klampte een Engelseh
Engelsch fchip van vierënveertig !lukfiukken aan boord, en veroverde het; en men wil, dat zo hem
nog tien of twaalf fchepen geholpen hadden,
hadden. hij, waarCchijnwaarfchijnlijk,
gantCche vijandlijke Vloot zou gtflllgen hebben: ook
lijk. de gantfche
verbalen eenigen, dat BLAKE
BI.AKE nevens :mdcre EngelCc:le
Engelfc~le Zeeboofden, 's Admiraals onderg:mg
ol1derg:mg gezwooren hadden; zij viehoofden,
len met zo groot geweld op hem aan, dat hij zijn Galjoen
en BrJegCpriet
B')egCpriet v,~rloor.
v.~rloot. Doch 'e vid
gi:heel a:Jders
v;d gtheel
a:lders uit. TROMP
TROMP
wt.erde zich zo daFper.
wt.crde
daFper, dat DL/.KR.
BL!.KE, tegen den avond, geliO::Jdz.akt was na den Tlucms te wijken, terwijl hij
bij zelf Zee
hield,. De EngelfcJe
hield..
El1gelfcJe Admiraal was in 't gevegt gekwetst gev,roorza~kte op de
worden; welk ongeval eenige wanorde vfroorza~kte
EngelCche Vloot. Twee vij:ll:àlijf.;e
vijar.àlijl>e fchep~n waren in deezen
Engelfche
flag veroverd. Van de zijde der Staaten
Staa~el1 ra;Jkte
ra~kte de K'
K'piccin
pitein
JUINBOL. door tijn eigen Vllur, meent men,
men. in brand, cn
verdronk met al zijn volk. 's Daags naa 't gev'O!gc
gewgt wierdt nog
Kcop\'aardijli.:iJip genomen.
een Engelsch Oorlogfchip en een Kcopl.'aardijfchip
Naa 't wijken van I3LAKE
BLAKE badt
hadt TRnMP
Zee n;im,
luim, om de
TRllMP de lee
Koopvaardijvloot na het Eil.nd
EiI.nd R'/ce
R'zce te geleiden; van w
w~ar
..ar
Ffffffffa
hij
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Jlij
getal Srraatsvaardcrs,
Straatsvaarders , Wijn- en Zoutfchepen
Jtij een groot geral
ZouIfchepen
te rug voerde.
veilig Da
na 't Vaderland re
Met
16'-;3 wierde
wierdt de Oorlog tusrchen
tusfchen
Mei den aanvang des Jaars 16.13
$ngeland
$nge/and en Holland fierk voortgezet. TnoMP lag, reeds in
de eerfie dagen van 't jaar, met drieënzestig fchepen voor
IiIcheveningelf. In' 't laatst
Iljatst van Janttarij
Januarij zeilde hij wederom ua
't Eiland
~iland Rhee,
Koopvaardijfcbepen , die zicb
Rltee, om eene Vloot Koopvaardijfchepen
zicl!
aldaar, ten getale van wel honderdvijftig,
honderdvijfrig, vergaderd hadden,
hadden.
af te haaien.
haaIen. Ook
ri'lier
Landen geQok kreeg hij last om de ri
'lier te Londen
floolen
bouden. Doch eer hij dit
pitvoer brengeQ
flooren te houden.
dil ten lIltvoer
kon.
kon, wierde hij op den laatfien van Februarij , omtrent Portlalld, ontmoet door de Engelfche Vloot onder BLt\KE,
BLt\KE, om.
TROr.1P hadt
badt een
eeu gelijk
trent zeventig Oorlogfchepen fierk. TROMP
getal fchp.pen bij zicb;
zich; doch de Engelfche waren grooter en
fierker bemand: en
fflJ de Hollandfche Admiraal wierdt, daarenboven, belemmerd door de Koopvaardijvaarders , die hij onder zijn geit'ide hadt.
hode. Hij liet den of twaalf fchepeu
fchepen bij de
Koopvaarders, en ging met de overigen op den vijand los.
los,
wederzijdfche Vlooren
zelf vooraan. DI!
D~ wederzijdfcbe
Vlooten waren zo dra niet
opader 't bereik van elkanders gefchut gekoomen, of BLt\~E
BLA~E
"oder
zesëndertigponders. Maar
vuurde van verre op TROMP met zesf!ndertigponders.
TROMP \;oefJe, tot dat hij zijnen vijand tOt op een Musket.
fchoot genillderd was. Toen wendende, en BtAKE
BLAKE op zijde
!toomende
koomende,, gaf hij h'.m de volle laag; en in der ijl zich
nOl{ eens de laag op de zelfde zijpl!lkeerende, gaf hij hem nog
pI!lkeerende,
hij de derde laag
de; en voorts .1mlol'Jpende,
i>mlûnpende, loste bij
Jaag op de an.
dere zijde : waarep
waarop een jammerlijk gefcbreeuw
gefchreeuw onder de Engeifcben
geifchen wierdt genoord
gelioord;; waar uit men beOoot , dat 'er veelen
waren gekwe.st
gekwetst geworden. 't
ft Gevegt ging hierop hevig zijflen gang. Verfche:den' Kapiteins, als
aJs de DE RUITER,
nen
RUlTJ!.R, KRUI~,
JWEERS,
3WEERS, POORT en anderen
anderen.J gaven blijken van ongemeene
KRUI!' fchoot een Engelsch fchip in den grond,
dapperheid. Knuut
doch verloor ook ~et zijne. SWEERS wierdt gevangen genodech
men. Doch, dewijl hij goed Spaanseh
Spaansch fprak, gaf hij zich
te
~e Londen voor een
eell Spanjaard uit, en bekwam dus zijne
~en ander Engelsch fchip wierd, derwijze gehavend
gehavend,t
vrijheid. :j!\en
~t het,
~~t
bet, onder een deerlijk gehuil van 't Volk, ren gronde"
grond~
,in,.
iing,
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,ing. Een Staatsch
MAURIK,
Staarsch fchip, gevoerd hij Kapitein DE MAURIK.
wierdt, door den
dl:n vijand, veroverd en verhrand; dat van
SCHELT!
J Id
SCIIELTI!. WIGLIlMA
\VIGLIlMA vloog met I!l
aI 't volk in de lucht. lId
fchip van DE RUITER
RUITER was zwaar bC'fchadlgd.
bé'fchadlgd. Tegen den avo:1d
alTo:ld
ng TROMP.
zich van
zag
TROMP. oat zesëlltwilltig
zesëlltwintig van zijne Kapiteinen licb
den wind bedienden,
bedienden. om het gevegt te ontwijken. Voor 't
Zonnenondergang duurde,
einde van den firijd, welke tot Z\.mnenondergang
duurde.
zonken van wederzijde nog verlèheidene fchcpen. De nacht
wierdt befieed aan
wlerdt
lIan het herllellen
herrlellen der geleedene fchade. 's An_
An~
derendaags, den eerften
derelldaags,
eer!l:en Maan, 's morgens
mor2;ens len
Icn tien uuren,
wierdt het gevegt hervat. Nu hadden de EngeIfchen het
DI!. ltl11TER
RlllTI!.R wierde zo
voordeel van den wind. 't Schip van DE
vlln 't gerchut,
gefcbut, dat men bet treilen, of aan
lan eeu
een
doornageld van
touw fleepen
fJeepen moest. Tegen den avond fcheiden de Vlooteu
Vlooten
van elkander.
elkanuer. Op verfcheiden'
verCcheiden' Staatfehe
StaatCche fchepen was nu zo
gioot
buiten fiaat
flaat waren om den
gtoot gebrek aan Buskruid , dat zij huiten
vijand 't hoofd te bieden. Doch TROMP
hen,I god
TROMP vermaande hen
goej
gelaat te toonen, en zich bij de Koopvaarders te
re houden.
houden, als
waren ze gefield om dezelve te beCchermclI.
befcherm('u. Di' Nederl:mdNederland.
{che
't Vlder
fche Vloot vorderde ondcrtu~fchen
ondertu~fchen haare reiz,~
reil'~ na 't
V~der..
land,
llnd, en was met het aanbreeken vin
van den volgenden dag gege.
koomen, tot op de hoogte van Beveaier, roen 'er'
'et' de En,.
gelfche
Ilri,id ving nu ook
gelCche Vloot wederom op af kwam. De firiJd
ten tien uuren aan. Terllond
Tcrfiond gaf TROMP
TRO~1P den Ellgelfchen
Engeifchen ViceVice.
Admiraal der blaauwe
billuwe vlagge de laag, en deedt hem wijken.
Eenige Kapiteinen verlieten wederom den Ilriid, zommigen
uit lafhartigheid, anderen uit gebrek aan Kruid. ."Mllr
Maar Dit
kUITER,
kUITER, die zich in 't heetst van 't gevegt hielde, wierdt geheel reddeloos gefchooten,
l1eepen na
gefchootcn, en moest zich laaten fleepen
Ylisflngtn.
Ylisftngtn. Naa zonnenondergang geliet zich Bi.t.KE,
IlLAKE, als of
hij het
bet gevegt hervatten wilde. TROMP
TROMP wague
wagtte hem in.
in, met
klein zeil; doch de Engelfche Admiraal weck krrt daar op
na de Engelfche Kust; waar op TROMP
Da
TROMP onverhinderd OP. reize
verlooren, in deezen flag v~n
vqn drie
voortzette. De Staatfchen verlooren.
dagen, negen Oorlogfchepen, de Engeifchen vijf of zes; doch
hun verlies aan
8I1n ln!lnfchap
m)lnfchap was veel"
veel' grooter dan aan onze zijde. Hevig wierdt 'er in deezen Ilrijd gevogten, hebbende
TROllP
zi;n fchip·
fchip" voerT&O:'I1' de zesënzesti, !lukken
ftukken gefchut, welke zijn
t'
fffffff 4
de ,
Ffffffff...
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de, meer dan zeventigmaal gelost.
gelon. De Nederlandfche K~pi.
leinen,
wierdIm van den
teinen, die zich dapper gekweeten hadden, wierden
Slaat
Staat met aanzienlijke gefchenken begiftigd; ndere,
awdere, die z:ch
gcllraft.
kwalijk hadden gedraagen, gelhaft.
's Lands
L:lnds Vloot wierdt, r.aa
r.u dec2en
deezen merkwaardigen Zeefl,J/;,
ZeeOal;,
zo veel de gelegenheid toeliet, in {taat
fraat ge
!leId om
gefield
OID wederom
nÎCuw
Zee te kiezen, en het Opperbevel over dezelve op nieuw
aan TROMP opgedraagen. Doch hij aanvaardde 't zelve mot
met
weerzin; oordeelende,
oOTdeelende , dat de fchepen Ie
te negt en te wei::ig
in getal waren, om eenig voordeel te behaa!en op den vijand;
verldaarde hij den Algemeene Staaten en den Staatell
ook verklaarde
Staaten van
HoJland,
rondborllig1ijk, dat hij de wijt niet wilde bebbdl
hebb,n
Holland, rODllborlliglijk,
van de
d~ rampen, welke hij te gemoet zag. Dit zeggen bra;:,t
bra;;t
ondertmfchen
bouwen van
ondertmCchen te wege, dat 'er tweemaal tot het bouwell
de~tig Oorlogfchepen telkens beOooten wierdt.
TROMP
TROMP flak
fiak dan met de Vloot, zodanig als zij was, in
Zee,
Zee. Hij hade,
hadt, onder anderen, last, eer.e
reec Vloot KoC'pvaarders van I weebonderd fchepen, agter EnlJelo~d,.ell
In land
Engelolld,eu ICllmuJ
om, na F,tZll/t1;;it
Frankt;;A: en
en,Spanje
-Spanje tc
te geleiden,
ge!eiden, en de Vloot, die
van daar verwagt wierdt, herwaarts te brengen. De Engd.
fcbe
G~Derafil
fche Vloot,
Vlom, die nu onder bevel !londt van den G.:ncrafll
(;\toRGE
t:ltURGE MONK en den Admiraal RICIURD DEANE,
DEIINE, was, iu
in
lVlaij,
Maij, insgelijks in Zee geraakt, en Zeelimd
Zee/Mild langs gezeild,
gez~ild.
JOflder
ontmoeten. TaoMP
~onder 's
'5 Lands Vloot te ommoeten.
TaOMP de I\:oopvaar.
HiJ/anti gebragt , en de verdijvloor bij 't Noordeinde van Ri/land
W:l$t wordende Vloot aldaar niet vernomen hebbende, kwam
wa,gt
in 'e einde dier maand, IIp
t'P de Hollandfç;le
Hollandfç:le Kust
Klist hij
b;j Texel.
Texel,
Hier wierde de Vloot met nog zeventien Oorlogfchepen cn
een BlaDder
Brander ver!lerkt.
verilerkt. Vervol~ens
Duit,s,
Vervoll!ens zeilde TROMP na Duitis,
op
Op hoope van 'er eenige Engelfche fchepen te zuUen
zullen aantre(untre(feit, doch vondt
vODdt 'er geene van eanig
DOU1'rtS
feu',
eenig belang. Voor DOlJt'res
vonpt hij vijf, van welke drie veroverd wierden. Kort daar
nu
aRa krerg
kreq~ TROMP berigt
berigt,t dat de Engelfche Vloot omtrent
het Ylie gezien was. Derwaards begaf hij zich dan om haar
bet
baar
op Ie
te zoeker!.
zoeker. Doch op de hoogte van Wakkeren
W(J!ch~ren verflonèt
ver!lonèt
hij,
bij, dat
da! de E:'gelfchen te rug gekeerd
gekeerd,t en
cn niet boven de
Ilen
tien mijlen Wesl~
\Vest. Noord - W.:st
W~st van 's Lands Vloot waren. Hij
wQI14Qe
wQIl4Qe dan den fievell
neven om ze op te zoeken,
zoeken J en ontdekte
ontdekle

,ei
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ze, op den twaa'fden Junij.
Jur.ij, op de hoogte van Nieuwpoort.
De Engr.lfche
Engr.tf.:he Vloot bell:ondt
be!tondt uit vijfennegentig
vijfënnegentig of honderd
zeilen, en was wd voorzien 'l8n
'IIln volk en gefchut; de 801lIolOur1ogfcj.epen van veel lig_
landfche was !tel
!ter k ;&chtönnegentig
IOchtännegemig Ourlogfcj.epen
Ier fJon,
f:>on, en zes ilranders.
Dranders. De nag begon 's voormiddags ten
elf uuren. De Admiraal DEANE wit!rdt
eerne
witrdt met een der eerfte
fchooten, die dl!
d~ Hol1andefs
deeden. getrolf.;o.
Hollanders deeden,
getrolf..!n. MONK dekte
't lijk met zijnen 1\1
M.. nd.
,-,,::, en volhardde moedig in den firijd.
Hevig wierdt 'er van wêerkamen
wêl!rkamen gelfogle!l.
gevo!!,len. De EngeIfcheIl
EngeIfchen
,weeken eindeEjk; dt;ch
ut.;ch daar naa den wind winnende,
winnend!!, verver·
nieuwden zij den aanval.
fche,..
aanilal. Toen wierden 'er verfcheiden' fche,.
pen zwaar befchadigd, en 't gevegt eindigde ten negen uuren.
S/egt zag 't 'er [Oen
toen uit in de Stantfche
St~ntfche Vloot, alw
alzo zij van
"ruid
kruid en andere Oorlogsbehoeften fchaars voorzien was; ja
TROMP
TROIllP verklaarde, het tegen den vijand kwalijk te zullen kunnen uithouden.
Nogthans wierdt de firijd 's anderen daags
daa!!,s voor Duinkerken
hervat.
bervl[. Vergeefs hadt
badt hij
bij gelragt , den E!igelièhen
Er;geltèhen dt:n
dcn wind
af te winnen, en was door {Wte
fiille verre beneden heli
hen vervallen.
Ten elf nuren
uuren raakten
en aan tikander
'e
rnakten de Vloot
VlOOIen
tIkander ; doch in 't
heetst van 't
tt gevegt omaonclt
om!tondt 'er onder de Staatfche fchepen
e~nige wanorde, die merkelijke fcilade
fchade veroorzaakte. De
r.acht fcbeidde
fcheidde de ([rijdenden.
firijdenden. 's Anderen
Ander~n daags morgens zag
TROMP de E;Jgtlfchen
\'oldt zijne Vloot zo
E:lgtlfchen nog;
nag; doch hij von;:!t
reddt!1oos en onvoorzien v:m Krijgsbr;hoef{en,
redddoos
Krijgsbt:hoeftcn, dat hij te raade
wierdt
wierde zich binnen de gror.:kn
gron~(;n van de tFifliilgen
tFieliilgen te b~gecven.
b~geeven.
"t
'c Schip lJrederoie, daor
door TllOMP
TIlOMP gC'Joerd,
geloerd, was ze~r èoornadoornageld, en badt verfcbeiden
verfcheiden gaten beneden wnt:!r:
water: zo dat,
dat. het
bet
baHën
ën na
naau
au ;vlijks boven
bovcn kon gehouden worWormet pompen en baH
deedt hem nevens :mdere Opperhoofden bij de
den. Dit deeut
et beter mogt voorziell
Staaten fierk aanhouden, dat de Vlo
VIOl:t
voorzien
worden, dewijl zjj anders geen kaliS
knliS z!gcn
zagen om bt't land te
te.:...
gen 's vijands overmagt te heveiligen.
Midlerwijl
Thlidlerwijl badt
hadt zich dè
de Eng::lfche
Engö:lfche Vloot, onder MONt,
voor Texel en langs de fIoilandfche
Hoilandfche Ku(re
Kuçre l vertoond; en
'j'R')MP,
TROMP, DU
nu eenlge
cenige verilerking
verllerking bekoomen
bekoamen hèbJende,
hëbJende, fiak, naa
een verblijf van zes week en in Z:'e/,1r,d,
AuZ:·e/.;"d, op den zesden Au·
~USt\1S,
niet '$ Lands
"mtrent
~USt\18, Jlle'
Landa Vloot wederom in Zee, fierk ~mtrent
Ffffffff 5
,achlacbj.
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och tig of negentig zeilen. Op den achlllen
uchtig
achtnen ontmoette hij den
[(a1u'ijk. DE RUITER en de Vice.
vijand op de hoogte van Ka/u'ijlt.
't eerst :tan
un den dans.
Admiraal J4N EVERTSZOON raakten tt
Tegen den avond kwam TIl0MP
TIl0Ml' hun te hulpe, en de (lrijd
Clrijd
duurde tot een uur na Zon, zonder dat de EngeIfchen eenig
voordeel hadden op de Hollanders. De !lerke wind belette
nrUd; 't welk den
den volg(:ndcn
volgenden dag 't hervatten van den firijd;
Nederlanderen groot voordeel gaf: alzo de Vic<:
Vice - Admiraal D&
Dit
flJederlanderen
WITTE hier
bier door gelegenheid kreeg om met zijne fchepen uit
7',xû re loop en , en 's Lands Vioot te ver{lerkeil.
verClerkeil. Door den
fch~pcn tot voor de Maaze
wind waren de SIM!fche fchqcn
MtJtJze afgevoerd, en de Er.gclfchen
EngeIfchen volgde,) hen derwaards.
derwlllrds. Omtrent
den middng ontdekte men dl! Vloot onder DE WITTE, {lerk
fierk
~evenë'1twillti5 fchepen en vier Branders.
Deeze vnt'gden
zevenë'ltwilltis
v'legden
2ich 's avonds len vijf uuren, in 't gezigt der Engdfchen,
La!lt1s Vloote. TROMP,
bij 't gros van 's Lant1s
TROMP. toen {lerk
fierk honderd
en Zl'S
z~s zeilen.
wendde het nraks op de Ellgelfchen aan, die
zeilen, wendtIe
daadlijk weeken •, en den gantfchen nacht van hem vervolgd
dag. den tweeden Augustui
wierden. Maar den volgenden dag,
Jaars 1653, raakten de twee Vlooten weder ~an elkander.
des JAars
voor de M,11l;;e, omtrent vijf mijlen in Zee, op de hoogte
van Ter Htide of Sdeveninge". De Hollanders floegen eerst
',vijands
terllond we~
door 's
vijands Vloot heenen, en wendden 't
tt 'er lerRond
derc.m in. Maar in dit oogenblik wierdt TROMP.
TROMP, die zich.
dereom
zich,
lIaa
gewoonte. in 't heetst van den firijd begeeven hadt.
badt.
Daa gewoonte,
wiJiende
wiliende vlm
v:m de Hut gaan om orde te nellen op 't gefcbut,
Ulet een Musketkogel , door de link.er
Dlet
Iink.er borst, in 't hart ge.
..,iel dood ter neder. Onder 't vallen, zegt
{chooten, en viel
men, uitte hij deeze woorden, om zijn volk aan te moedi,en:
lIIij
heh gedaan; houdt gaeden
goeden moed. d6 Heer
Hee,. wees mij
gen: Ik heb
In dil ar~, volk
vo/Ir genadig!
gCrlfldig! Zommigen meenden, dat hij zich
onvoorzigtiglijk te veel hadt bloot gegeeven: zo dat MONK
hem befcheidenlijk
befcheidenIijk hadt
badt kunnen kennen, en hier op zijne
)oIuskettier.
belast, gelijker
gelijkerhand
)Juskettiers belast.
hand op hem 10. te branden. 't Ge..
..
"egt
egt ging ondertusfcben
ondercusfcben zijnen gang, en duurde tot 's avond.
ren elf uuren. "'8 Latds
maaIen toe door
leIl
Lar.ds Vloot hadt tot vier maaien
del'
ge()agen: veele Bevelhebbers, en onder deeze
der- vijand heen geilagen:
D& aUITu en JAn JVIaTIJOOl'(,
ueJr.:lijke blijken vaD
~VaaTIJOOl'(, ,aveu treJr.:lijke
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dapdap·

(MARTEN HARPERTSZOON) enz.
TROMP, (!\tARTEN

--

43

d~pperheid;
d'pperheid;

doch andere waren den fl:r1jd
ftrijd ontweeken, eo
en
hadden alles bijgezet om den vijand te ontzeilen. Groot was
badden
'r
't verlies aan weerkanten ; maar 't verlies van den LuItenantAdmiraal TROMP WilS
was onwaardeerbaar aan de zijde der HoRau·,
HoRau~
deren, en gaf den vijand de meeste ftoft"e
fiotfe tot blijdfchap.
De dood van
vlln onzen Zeeheld viel voor op den tiendell
tienden
Augustus des Jaars 1653, wanneer hij den ouderdom bereikt
AuguStus
hadt van ongeveer zesënvijftig jaaren. De Stilten
Stuten VlD
van Holbadt
land, en de Algemeene Staaten,
StaDten, deeden zijne Weduwe, door
eene plegtige bezending, den rouw beklaagen; haar te gelijk
dienfien, omtrent zijne nu.
verzekerende, dat men 's Mans dienften,
koomelingfchap J erkennen zoude. Zijn Lijk wierdt JJ met on..
gemeene ftaatie, te Delft in de Oude Kerk begraaven; en de
bem, op 's Lands kosten, met eeno
eene heerStaaten vereerden hem,
uit,e.
lijke gramede van Marmer. Men ziet daar zijn beeld uitle.
het hoofd op een
eell
houwen, in het volle Harnas, rustende met bet
bouwen,
fiuk gefchut,
gerchut, en zijn lichaam op het roer van een fchip.
Agler het beeld ziet men een grooten vierkanten wltteu
witteu Marbovenfie gedeelte benooten
eeD
beflooten een
merfteen, houdende in zijn bovenae
Toet~fieell, kortlijk vervattende 's Mans deugden en heldenToet~lleen,
daaden. Daarenboven lieten de Staaten een Gedenkpenning
flaan,
tlaan. hebbende op de eene zijde in een borstbeeld zijne af.
af..
beelding, en om den rand l\1ARTEN HARPERTSZOON TROMP,
beelding.
Ridder. Op de andere zijde ziet men een ZeeOag
ZeeGag ,J met deeze
Liet/tenant Admiraal
Admi,.aal van Halland
Holland,, voor 'I
" 1'11.
I'a.
woorden: L;et/lenan,
Ile,.lanri gefneuvell den 10 Áugustus
Ánno MDCLlll.
MDCLIII. Hij is
derland
Augustus Anno
gehuwd geweest met DINA DE HAAS, bij welke hij, nevens
eene Dogter , verwekt beeft KORNELIS TROMP, naderhand insgelij:'s Luitellant - Admiraal, en boven door ons vermeld.
gelijks
vlln aijne.
Zie de lJifloriefohrijve,.s
Hïfloriefoh'ijvers va"
lij",.
lijd.
tijd.

tU'·

TROMPENBERGJE , een heuvel of hoogte, in Gooiland,
TROMPEN8ERGJE,
GOIJi/anrJ, t1JI.o
'sGraavelllnri. Het ont
ont-..
fchen de twee Dorpen BiJve,./um
Bi/verfilm en 'sGraaveland.
Last..
leent zijnen naam van den Admiraal TROMP,
TII.OMP, agtèr
agter wiens Lust.
plaats, hier naa
nll te noemen, op eenigen affiand,
hetzelve ge'ge:plaat.,
amand, hetZelve
I~gell
legel
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Jegen is. Verrukkelijk is het LIltZlgt,
legen
uilzigt, welk men daar, 7.0
over 't geheele
G90i/and, als op de Dorpen langs de Vecht,
gebecle G9oi!and,
Utrecht heeft.
en op Ulrechl
TROMPENIlURG,

eene heerlijke LusepIaars , in het vermaakvermaak·

G,-aQI'elflnd, naar den naam van haaren
lijk Gooifche Dnrp 's Graal-eland,

ftigter,
iligter, den Admiraal

KORNELIS TROM!',
TROMP,

aldus genaamd. Men

Admir:a:l, in den Jaar 167z,
Weet, hoe de Admir::a:l,
1672, door den inval
en de verwoc8tingen
verwoesti!lgen der Fra'ifcken,
deez'.!n oord.
oord,
FranJehen , ook in deezen
wieret van zijn verblijf, welk hij, naast dat van zijne
beroofd wierct
Gemaalinne, Vrouwe MARGARETA, Baro/mesJe var. Ra,1pho,.st,
Ra.1pkorst,
gemelde! Dorp bezat. Naa
noeg
in het gemeld~
Nan den aftogt
afcogt des vijands floeg
de Vlootvoogd de handen a~l1
alll 'e
't werk,
werl., om uit de puinhoopen
een gefligt
gelligt te doen oprijzen, 't welk van vreemdelingen en
hcdt:lI met opmcrkkg wordt bezigtigd. Het
landzaaten, nog hcd~lI
Huis aaat
naar in 't midden van ecnen ruimen Vijver, uit welken
het, als een
ecn Kaneel, eenigzins in de gedaante
~edaa!1re van het
ag[erbet,
bet ageerOe gedeelte van
l\fèn ziet een zeer
fle
v:m een Oorlogfc:lip, oprijst. M"n
Koepeltoren ten dake uitaeeken,
uitfieeken , en in deszelfs bevang
fraaien Koepelcorell
eene Vorllalijke
Vorfialijke achtkantige Zaal, van ongemeene ruimte.
In de vier Uitfiekken der Zaale,
Zaale. een van welke tot eenen
Ingang verfirekt,
vernrekt, ziet men de afbeeldingen der Oorlogfchede Admir!lsl
Admirnsl TRO!lIP
pen, op welke cle
TROMP het btvel
be:vel geveerd, en op
Nalicn overwinningen heefL bevogten. Aan den
verfcheiden Nalien
luister dcezer Zaale be~nrwoorden
be:!ntwoorden de verdere Vertrekken van
bet overbeziensw:mdige
overbeziensw:!~rdjge Gefiigt.
frnai en ke~rig
ke:.lrig aan
aangehet
Gefi:igr. Zeer fraai
geleid zijn de plantaadjen, welke het Lusthuis o:nringell. Nog
heden zi::t
zi~t men 'er La;:nen
ot'gaande boom
en , door
La::nen v:m
v~n hoog o:,gaande
boomen,
den Admiraal zelven
zeI ven geplant. De t~gtl:wJordige
t~gb:waordige bezim:r,
bezÎncr, de
lieer
STRMLMAN, Oud
Oud-- Burgemeester
BurgemeeSt6r van Am{te,.·
AmfierHeer MATTHIAS STRIlALMAN,
geene kosten, om den
dcn geheelen
gcheelen aanleg in aanzien
tJam, fpaart geelIe
te bewaaren.
.

_am,

TROOST, (ItORNELIS)
(1l:0RNI!LIS)

een beroemd, en nog heden bij vee-

len hoog gefchat Amllerdamsch
Amfierdamsch Kunstfchilder,
Kunstfcllilder, zag het eerfie

Jeevenslicht
leevenslicht op den aehtllen
achtfien Oél:ober
Ottober des Jaars 1697. De
Natuur hadt hem tot de Kuost
Kunst gevormd. Ten blijke hier
van kan, onder andere, dieneo,
dienen, dat hij, in zijne aan}{oomen-

di

KORi"ELlS) enz.
TROOST, CKORKELIS)
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---------~->-------------------de jongcIingfchap,
jongclingfchap, niet lanp;er
!an~er daa
dan den tijd vlln d~rdebalfjaar
d~rdehalfjaar
bet gezet en bepaald c!;derwijs
het
cl',derwijs van
vnn ee',en Leermeester heeft
genomen. Deeze
Deezi! was de vermaarde
verrnaarde AP.NOl
AP.NotD
D llOONEN.
BOONEN. Zeden
dreef TROOST op eigen v:e~ken,
v!e:ken. en nam hij
bij zo cClle hooge
vlu:~t, <'at
<lat hij.
hij, fj1o<,d1~.
fl'0E'di~. op de lijst der beroemdfre
beroemd:1:e Nederlandfche Portrait- en HHloritfchil2ers
HHloritfchil<.'ers eelle
eelJe 3allzienlijk~
3ailzienlijke pl3ats
plaats be.
kleedde. Beha!vcn
Beha!ve!1 anJere ihikjes,
fhikjes, van tijd tot
tOt lijd
tijd afgegeeven, gaf hij de cerlle
ongeIDeene
eerfte openbaare proeven zijner ongemeene
vorderir!gen,
naamelijk,
vordcrir'gen, in den
d~n Jaare
Jaarc 1724. Hij fchilderde, naamelijk,.
de vijf
viif toenmaali,~e
toenmaaJj:~e lnfPeEloren
Infpeftoren of Opzieners van het ClJllegiuFII
C&lIegiuFII
MetJicullt,
Medicullt, of Genootfchap der
di!r Geneesmeesteren te Al1Ifle,.~
Amfler.
d
HENDR1:t VAN BRONKiJ 1/11;
lIn; zijnde de drie Heeren Doktoren HENDant
HORST, CtlSPARUS
CaSPARU3 C0l7MELIN
COl7MELfN en D.\NIEL
D.\NJEL V.~N BUliREN,
BUüREN, nevens
de twee Apothekers JERONIMO
JERONJMO DE Bosca
Boscn en M.\RTJNUS
l\1.~~TJNUS HAASHAAS.
Daarenboven ziet men nog de afb~elàing van den
BAART. Daarer.boven
Gildeknegt
GildekIlegt JOOST TER PELKW\'K
PELKWYK in het Schildeï"flak,
Schildeï!1uk, waar mede
nog heden de Vergadeiplaats
Vergaderplaats van het gemelde Genootfchap
Gerlootfchap
pronkt. Van de twee groote Regenten - Stukk:n,
pronkr.
Stukk::n, hangende
in de Regenten - K~m~r
K~mer van het Aalmoesfeniers - Weeshuis.
Weeshuis t
verbeeldende ieder acht Regenten, nevens de Hoofd - Provoos·
Provoosden Sekretaris
S~kretaris cn den Boekhouder in der tijd, is het
bet
[en,
ten, aen
eene door onzen TROOST gercllilderd.
gefc\)ilderd. Diergelijk een Regenten - Stuk, hangende in de Regenten - Kamer van
teu
\':ln het Oude~
Zijds - Hllisziuen
HUÎczinen - Huis.
Huis, is de vrugt van het pen zeel van onzen KUJjflenaar;
Kunfienaar; hij fC:iilderde
fchilrlerde het in den Jaare 1740. BeBe.
h:llven dit alles heeft de He.;t
halven
Hc.;r TitOOST
TROOST eelle groote menigte
Tclteningen naagclaaten,
naagelaa!en, va;}
Teltcningen
V3;,! welke men, van tijd tot lijd,
lijd,.
eenigen in 't Koper gl"bragt,
'e licht heeft gej!l"bragt. en voorts in 't
geeveo.
geeven. TROOST overleedt, op den achtl1en Maart
M~art des Jaars
1750, in den ouderdom van tweeënvijftig en een half jaar.

Zie

VAN

GOOL,

Nie1lwe
Niet/we SchouwDurl,
Sclzouw/;url,

enz. Deel H. bi. 241.
TROOST,
gehooren te .JmperdaflZ,
.Jmperda'lll, in de;
TROOST, (WtLUELMUS)
(WILHELMUS) gebooren
Jure
Jaare 1684, W:1S
w"s '!C!l
",en Le~rling vlm
van dell
den vc!'mlarJen
ve!'mlarJen Landfchap·
fcbilder JQHAltlllES
JQHA~l'lES GLAUDER.
GLAUllER.. In den Jaare
Ja3le 1712,
J 712 ~ toen hij den
del)
oud~·
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TROOST. (WILHELMUS)
(WiLHELMUS)

----------~---~
~.--------------------------.--------~~-------

ouderdom van
Van achtëntwintig ju
jaaren
ren hadt
badt bereikt. begaf hij
voorts. vaD
zich met der woon na Dus[eldolp.
Dusfe/dol}. alwaar hij,
hij. VOOrts,
van
het fchllderen vlln
van Landfchappen zijn werk maakte. In de
gemelde Stad wierdt hij
bij bekend, en tradt, vervolgens, in
den Jaare 1714, in den echt met JAKOBA
JAKOBA J,fAR1A
MARiA VAN l'mnmrmnmtEN.
tEN, Dogter van JOHANNES VAN
VAN NIKKELEN,
NIKKELEN, insgelijks een
Landfchapfchilder, en, in die hoedanigheid. in dienst van
den kunst!;evendea Keurvorst van de Paltl:,
Paltz, JOHAN WILLEM.
WILLEM•
.Behaiven
Behaiven andere hoedanigheden van lichaam en geest, badt
hadt
JAKOBA MARIA
JAKOBA
MARIA de genegenheid van onzen TROOST
TROOST tot zich ge'"
ge.;.
trokken, doordien zij insgçlijks het PenCeel
Penfeel hanteerde. Zij
badt tot Leermeester gehad baars
haars Vaders kunst- en boezemhadt
vriend te Dusfeldorp, HtROMAN
HF:ROMAN VAN
VAN DER
DER MYN) en onder
diens onderwijs, in het fchilderen van Bloem- en FruitUukFruitIlukken,, geene geringe vorderingen gemaakt. Naa het overlijden
ken
afil:erven van zijnen Schoon·
Schoonvan den Keurvorst, als mede het affterven
vader, 't welk kort daar op volgde,
volgde. verliet TRoost,
TROOST. nevens
nevenS
:lijne
Huisvrouw, Dusfeldorp
Dus[e/dorp,, en onthieldt zich nu ginds; dan
tijne Huisvrouw.
elders,
elder~, te Keulen, in 't Bergs - Gulik[che,
Gulikfche, en Westfaalfche
Westfaalfche;f
te DtûtslJtlrg
Dtûtsbtll'g en te Kleef, fchilderende, in alle
aUe deeze onder.::
onder~
fcheidene Ge\vesren en Steden.
Steden 1 de afbeeldingen
afbeelding::m van veile
veele
doorluchtige perfon:!::djen,
perfon!!::djen, Qnder andere te Esfen die der
Prillfesft
prinfesft van Sultsbtu:1t.
Su/tsóach. Het zwervend leeven moede geworden zijnde, bl·g~.f
bl'g~J TROOST
bij.
.orden
TROOST zich na Haarlem, :olwaar
:olvvaar hij,
tien jaaren lang zijn verblijf hieldt, maakende , geduurende
dat tiidverloop,
tiidverIoop, voor de Kunstminnaars, Tekeningen van
Landfchappen; meestal met water
verwen , die geene geringe
warcrverwen,
\'erdienfte hadden, en uit welke duidelijk te zien was, dat
'Verdlen{le
GLAUDER tot Leermeester hadt gehad.
hij den
det1 vermaarden G!.AunER
Eindelijk kec;rde
ke~rde hij te rug in zijne Ge:,oortefiad
Ge;,oorteftad dmfle,..
dmjlerdllm, alwaar
fc1.ildcf;::i} van Lnndfehappf'n.;
alwllr hij bet
het fcl.ildcr::il
Lnn:lrehapp~r.; zo in olijals waterverwen
e~d heeft, tlJt zjjnen dood loe;
toe; vaD
waterverweD , geoeffe::d
welken, egter.
bet eigenliJ"e
h,"blceken is. Hij
egter, het
eigenlil"e jaar ons niet
niee >::<.!bJceken
liet eenen Zoon naa.
maar·
naa, den nog hedel:
heden bel:cnden
bel,enden cn
ClI ver
vermaarden JAN HENDRlit
HENDRIlt TROOST
TROOST '!Ian
'!Ion GrlJC',endfJelen,
Grlle"endfJelen, welke, nalt
nag
eenigen tijd zich beZIg gehouden Ie !iebhen
tïebhen met het tcki.:Den
tek\;llcn
'van Patroonen voor de Fab~ikeurs
Fab~ilteurs in Zi;oel1Zlic!ell- Stoffen.
Storren, zich
yervolgens zo op het
bet fchilderen van Landfchappen
YCfvolgens
Landfcharpen , nIs op andere
dee·,
dee··

(GF.RHAR n)
TRUCKSES. (GF.RHAltn)
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deelen der kunsr
kunst toegeleid
ander een zeet
roegeleid , en in 't'r een en andet
Niet vecle
,cleaberoemden Daam verworven heeft. Nier
veele jaaren
juren iele.
den, beeft
Jl1llfiertJam zijne dagen geëindigd.
heeft hij ce Am/lerdam
Uit medegedeelde "erigten.
lIe";gte••

TRUCKSts
(GESMARD) hoewel
bierlander , nogtbaat
TRUCKS&S,, (GE8tfAllD)
hoewef geen bIerlander
DogdS'at
ons vermeld, om zijn verblijf in de Nederlanden, eu
en
door ODS
de bemoeienis der Staaten mer
met hem, zat, in
In den Jaare 1583.
1583,
Aardsbisfchoplijken Stoel
op den Aardsbi.fchoplijken
Sroel van Keulen t tot dat hel
bes
,ezigt en de omgang eener fchoone Vrouwe hem den MIjtet
Mljtet
deedt van 't hoofd vallen. Deeze was AGN!S,
AGNES, Dogter Yl1I
V1ID
JOAN GEOROE,
GEORGE, Graav,
Oraave van Mansveltl.
Mansveld. Brandende vaD liefde
voor her
het bekoorlijk Voorwerp, beflooE
beOoot hij, in den aanvang
des gemelden jaars, haar ter Vrouwe te neemen • in het firec"
fitee..
lende vooruitzigt
vooruitzigr van zijnen fland
fiand te
re zullen behouden.
behouden, door
Onroomfchen Godsdienst in zijn Aard..
de invoering van den Onroomfcheu
bisdom; waar
/leunzei te zuIlelI
wlar toe
roe hij meende, genoegzaam aeunzel
zullea
en , aan welke hij
vinden. De zulk
zulken,
bij zijn opzet mededeelde
mededeelde_'I
ver/landigelJ raad, om voet voor voet voort
gaven hem den vernandigelJ
tC gaan, bij gnnftige
te
gllnftige oogluiking geloofsgenooten aan
lan te
re kweeken. hen met de treff~lijkfle
treffc!lijkfle ampten te begiftigen, de verdag..
te zenden, zijne fieden
/leden re
te ver
te perfoonen, van de hand re
ver~...
fierken en in
In vertrouwde handen te nellen, voorraad van
fterken
vin
geld, mond..
mondM en krijgs behoeften te verzamelen, en
en,f naa het
her
aanwenden vIn alle deeze behoedmiddelen, aan de Kerkber·
Kerkherte arbeiden. Doch TRUCKSES,
TRVCKSES, wien deeze behoedvorming re
middelen en voorzorgen te traag en langzaam werkten, wa.
dat
doof voor zulke raadgeevingen. Ligt
Ligr is het te denken, dae
de Aardsbi.fchop, in diergelijk eenen roeleg
toeleg,, tegel,llander.
tegedlandert
moest vinden. Het
Her Kapittel, hebbende den Paus en den KeiKet.
zer op zijne zijde, kantte
bekanne zich daar tegen, en wist te be.
ID
werken, dat EltNST,
EJlNST, Zoon des Herrogs
Hertogs van B ';jeren, 811
bloedverwant
vin Koning PHILJPS
bloedverwanr van
PHILlPS van Spat/je,
SpatJj" op den Aard.bisfcboplijken Zetel verheven wierdt.
z!ch
wierde. lntu.fchen
lntu.fcben,t om Z!c:fa
TRVCK~~$ de wIlpeIn zijne waardigheid te hllndhaaven,
handhaaven. blldt
badr TRUClt~F.S
wape·
Ilen
opgevat, Dil
DU vooraf
Algemeene Staacen
,staaten toezeglieD opgevat.
yoonf VlD de
cIt AI&emeene
loeZeg,iDI
ii1l1

';j,,.,,,.
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TRUCKS ES , (GEOHARD)
(GEBHARD) enz.
ent.

hebhen ontvangen van
m3lifchap en krijgS.
ging re hebben
vaD penningen,
p~nningen, m:Îlifchlp
Doch het roekeloos en doldrifrig voonllaan
VOOrtllllaD des
.AardsbisCc.:bops
d:n zijne geheele
gebeele onderneemiD~
onderneemin~
Allrdsbisfchops was oorzaak, d3r
VOluit, zijn Stlcllt
Sllcilt te
IC
re leur licp,
liep, cn
en hij zich genoodzaakt VOIJl.It.
verlaatcn.
zeden,
verlaalcn. mj
IIij nam de wijk na Holland, alwaar, zedert,
mo!er
m~r dan één vcrdreevcn
vcrdreeven Vorst eelle veilige wijkplaals
wijkpluts heefe
beele
gevonden. Eerst nam bij
hij zijn verblijf te
re Delft, daar men
bem
val] bet
het Waglwoord
Ie kuolllen
kooiden
hem de eere deedt, valJ
Wagtwoord bij bem
hem te
haaIen. Oük
eenigen vrijdom van belastingen.
haaien.
O"k gelloot
gelloor hij 'er een/gen
Wal
bewoog, Delft Ie
Wat den Oud - Keurvorst bewoog.
te verluIen
verlaaten,, is ODS
ons
Diet gebleeken. Zeker is het, dit hij, 't eenlgen
eenigen lijde.
lijde, na
nl
her
het Huis fJonIholredijlt
fJonslrolredijl vertrok. Geduurende
Geduureude ZijD
zijn verblijf zo
Lusthuis als Ie
op dit Lustbuis
te Delft, hadt hij de Slaalen
Stuten weeten Ie
te
hem bij te
Ie !laan
Ier herbeweegen, om bem
ll.lln in zijne poogingen ter
wimlÏnge van zijnen Zetel en Keurvorl1.!ndom.
KeurvorflJudom. MARTEl'f
wiDllinge
MARTEl'I
SCIlE!'\It, welke, op zijnen nu
m, den Krijg voerde, behasISCI1E:>;Jt,
naam,
behasiden , in 't eerst. eenige voordl:clen.
verliezen,
voordeden. Doch de verlieZeD,
leed!. deeden bem,
welke hij vervolgens leedr.
hem, eerlang, eenen
weerzin tegen den Oorlog opvatten. Dil
Dit bewoog bern,
bem, in
de maand Junij des Jaars 1589,
Geweslen re
te verlaa.
1559, deeze Gewesten
verlu.
leD. en zicb
zich na n"ilSc/~land
Dz.ÏlscMand te
re begeeven, alwaar hij
bij zijne
een,
zijee
heefe geëindigd. zond~r
voorgaande
dagen heeft
zonder immer in zijne voorglande
waardii),hed::n herIleid
hcrfleld tc
te zijn geworden. Niet
waardighed::n
Nier ongaarue
ongurne zagen
bem de Staatcn,
hem
Sturen, met nurne
naame die vaD
VIU Holland, veruekken
vertrekken t
lis bebb~lJdc
vooral de I.alllen
lllJfleD UD
als
hebb:nde voor.1
un bem
hem een kostbaaren
kosrbaaren Gast
GISt
en, len
ten zijneg behoeve,
beboeve, ved
vec:l gel.!s
cehad, ell,
gelJs gefpUd.
gefplld.
be'ocfie~l.
be'oetie~l.

".11

ZIe BOR, HOOFT, en Rtfolllli'"
Rtfo/ulie" "".
Ho/Ia"d
"aPl dien
di,,, lijd.
BQ/Ia"d "11"
TRYN VAN 1.IMraN.
W,IPEN, dus bij verbastering, doch.
docb, volgens de
waare fpelding
M.ms nalm
nlam VAN LEEMPUT, of, lIalf
fpe/ding van haars Moin.
flalf
huren eigen geboorte- en doopnaam KATHARINA BERGRRS
buren
DERGERS gete zijn
zIjn eene
eeDe niet onunzienlijke
heeten, wordt gf!zegd geweest Ie
eD kloeke heldin YlD
Ulreek,. De bijzonderheden
burgeres en
VIn Ut,.eek,.
bijzoDderbedea
en kloeke bedrijve,.o
voordraabedrijvet'l' deezer Vrouwe zullen wij bier voordra.&en J zo als
geboekt ViDdeD.
viudeu.
pD,
all wij dezelve bij HALMA
IW.IIA ,eboekt

Nu
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--------------------TRYN

VKN
VA'M

I.IMPEN:
l.llVIPENl

l\!~:\ dit Utrecht veel
N:I!\
2Ctl;IJ~, gel,~gcrd
gelegerd op het
Jctl!n~,

hadt gc!eeden van de Spaanfc:he BeKaneel y,.tienhurg.
y,.tien!Jurg, zogten de iuiDt'r.z.:e'~n('n der SI:&:I,
nua de Gendrche Bevrediging,
Bevrediging. op alleraJlertr.z·:c'~n('"
Sta:!, naa
b:1lldc
b:mde wijzen ontOagen Ie
te worden van de Spanjaarden, die
'cr nog op lager.
lage!'. Zij verkreegcn
ver~reegcn hunnen
hUlJnlm wer,sch
maand
'er
wer.,ch in de ma:md
f'ebruarij
wallDécr de Spunfche Gouverneltr
Februarij des J3~rs
J:urs 1576, wann<:er
Gouvetnel11'
het KaCleel
Kaneel in h~nden
hJnden \'I\n
\'a!] den Grane
Graa\'e VAN
fielde. Dit
VAN DOSSV
DOSSU Relde.
r.!etlegell!1l1:&nde konden die v:an
v:&n U/reckt.
gedagtig aan den
r.!~tlegellflll:a"de
Ulrechl I gedagdg
ded
VIlOI iccn ollerllSt,
o~er:ast, niet rusten,
rusten. zo lang het Kalleel nog in
VllodCt'1l
ia
M:gillr~at, dikmaals daar over raa;Jpleegcn-weezen was. D!
D~ M:gifir:äat,
rujpleegen~
konde het, egter, omtrent
omlrent g~ps'e
de, koude
g~ps!e middelen, niet een.
worden. JAN !A
l!'Il"ZOC'N v.-\N
SlId
worder..
JA"i"Il"ZOf\N
V.-\N LEf.MPUT,
LEF.MPUT, Schepen der Stad
en H'Jp:nao der Schuuerije, cchtgel!oot
echtgel!Oot van 1IlYN,
zeke-;
1R.YM, op zelle-;
ren tij"
lijtl laat van het Sladshuis
Stads huis koom'!nde, vraagde
vrugde helD zijne
huisvrouw, wat 'er
"er geande
gunde ware, 't geen den Raad zo lang
lan,
badt
tOt antwoord gaf
gaf,t dae
hadt bezig gehoud.'n?
gehoud"n'? waar op hij tot
dat
men raadple~gde
!Den
raadpleegde om van het Kafieel
KaReel omOagen te worden;
c10ch
boofde der
doch dat daar toe geen kall'
ka!!! fcheen te zijn, uit hoofde
det
zwaarigheclen, die zich van all'!
aH:! kalllen
kamen aanbuodeD.
nnbcoden. .. Weee
Weet
~waarigheden,
" gij mans
nlans dr.3r
re zenen", fprak hier op
,.
d~:lr geene mouwen UIl
1111" te
?!jne moedige bl:isvrolllv;
ht:iSVrollW, "Ja3t
"la3t 'er
"er mij
i~
%!jne
m!j mede begon,
begaan, ik
" zal het wel b::lSt
..
h::tst van kant he'pen." VAN LEEPMUT, fcbrik.,;
fcbrik.:
dec7.e rede, alz~
a!z~, hij de onverzaagdbeid
kende van decze
oDverzaagdbeid zijner
z\jnel
ketiJe, b:ldt
b3!1t en fmeekte
fmeekre b9ar,
Vrcul':e wd
Vrcuwe
wel Ite!iuc.
b!lar, met het afbreeken
afbreekea
~:1l1 des Kouir.gs Sterkten
Slerkten :ticb
ticb toch niet te willen bemoeien.
"an
Vergeelrch, egeer"
(\laren alle
:lUe zijne
%ijne Vertoogen,
Vergeefrcb.
egter I lrartD
Venoogen, om haar
hur v.~
opzet
Reeds's
andere'l daags deelde zij
zIj
Op7.:?[ Ie
te do~n ,·eronderen.
\·eranderen. Reeds
's :mdere'l
h:;nr vnorceemen
vnorl:eemen aa!)
aa!] eenit:e
eeni!!e hauer
bar
hurer bekenden m.:de,
m~de, en de~
de-;
zel\'e met Hcuwce!cll
breekmig
hl:b!lende;
Hcuwee!clI en ander breek
mig gew~pen hl:bbende;
fidd:! zij zich :lan he: boor.t
hoofl der bende.
bende, en nam
nlf
ndd:!
DaM g3ng
gang_
J"r(den"urg, voereD!:!.~,
voerenè.~, toij
van Vnndel, eeD
een blaauw'
rHdenl'7U"l!.
bij manier val'l
blaau....
Schoncldeed aan eer.en Raagflok
Raagll(tk gebonden. TO'!n nu bet dur
Schorreldeed
du.
tocgenm Vrouweühcir
Kal1eel was
tnegerust
Vrouwenheir het Kafteel
wa. genaderd, begon zooi.
zom.
m!):,::"
mi~~n de mord tI! omzi:Jkcn,
olllzi:lken, en een goed gedeelte op deû
cleD
afwgt beJ2et
Dloedl
arlogt
be.f:!et te zijl~. Doch TRYN, brandende nn aroed"
tradt voorr,
voort) en
cn maakte tenen
t.enen ..
aanvang
van het
bet voorgenomed
uadt
nvang VlD
voorgenomesi
werl:, met
rr.et de ecrlle
fic('nen af re
te b"reeken.
breeken. lnmsfehen
IOllJsreheo WIS:I
e:?rCle Ileenen
WlSI
zeld1.1:lm verfchijnzel.
verrchijDzel, eene
op n.!t
no!t zeld1.~am
eeDe groote meniate
meniAle burgetl
XXIX.

DEEt·.
DEE1-.

Gggggg"
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TR.YN

VAN

LIMPEN.

roegefchoo'en;
gewakk.:rd door het voorroegefchoo'cn; veele van welke, gewakk.,rd
llraks de handen aan h\!t
hi.!c w:!rk floegen.
beeld eener Vrouwe, firalts
het gehaate Kal1~eJ
Kall':eJ tot op den
en niet rustten, voor dat hH
grond tC'e geGegt was. Zo veel gerugts maakte dit bedrijf.
zelf ten Kt, ~ljkljjken Have, cat het afbeeldzei der moedige
Vader!andCche VIOuwe
VlOuwe na SjJtmje
Spanje wierde
en vrijheidlievende Vader!:mdfchc
ge~ollden. Een Zoon onzer Heldinne,
He!dinne, die zich thans te Magezonden.
tirU onthieldt, zag het
bet :lîbèt!ldzel
Kcnir:gs Hof; doch
drid
ofbeeldzel in 's
'sKcnings
IJ:.'\",'. ~ om ni
niet
baten ~aall,
eaall, oat
was wijs r:
ct Vlm zich te l~:ltel1
dat het
de afbeelding van zijne eigen Moeda wa~. Nog ccn ander
voorbeeld der heldhaftigheid en Iicha3tn,:J:crkte dcezer Vro.uwe vindt men aangetekend.
aangerekend. Tw::e Sp3:Jjaarris,
Spl:Ji~ards, ten haar
haaren
en
buize ingekgerd, haar eenig geweld wi1!\!nde
Cchopte
huize
wilh:nde doen, fchopte
zij den eeuen
eellen v~n een hoogen Trap, en fmeet den anderen
onder den voet; en
cn hem haaren voet o~ zijnen borst gezet
bebbende, trok zIj een gro:>t mes uit di! [eh ede ,• welke op
baare 7.ijdé
zijde H~g,
H-g, 'r W'elk
Spal~jnard dreigde door d;;n
haare
w,~lk zij den Spanjuard
cl;;n
bàts
jaaçen: die h:ar
h::ar lbaks
fhaks op eene erbarmelijke wijze om
bals te jaa;en:
hadc, dat hij onder
genade fmeekte,
lini!ekte, en nog .lang geheugenis hadt,
et>ner Vrouw'e
gew~esc was.
de handen et'ner
Vrouvve gew;;esr
Aldus Vl'"halt
VI'"halt HALMA de bove:.Jgemdde
bove:Jgemdde bijzonderheden;
w~ar op h:j evenwel de volg::!!1de Aanteb:nirg laat volgen ~
welke wij, om redenen, g::raaden
vinden, hier woordelijk:
woordelijk
welke
g~raaden vinden.
nl:..;men: .. dat, gelijk het vreemr
vreelllt fc::ijm,
lc:tijnt, dat wij
'over
ever te 1X.'men:
" geen gewag
,.
w"wag van dit heldhafcig
heldhaftig \'1ijf.
Wijf, noch van haare boven" ged.cbre
HiIl:orieged.chre onderneeminee,
onderneeminge, bij onze vuornanmfl:e
vuorllaatnfte Hillorie" fchrijve."2, als HOOFT, DE GROOT, noch zelf bij den Utrecht" fchen
vindall , het ook den nllUWfehen Hitk:
Hific 1j !fchl'ijver
~fchrijver P. c. BOR vindail,
n:!uw,. keurig<:n
keurig<!n niet vreemder muet voorkomen. hoe !()O
~oo een
gt"v~d, hij ontllentenisiè
ontllentenislè der
dcr ,v~arhdt,
" g,,"v:.J,
w~arhdt. door een\!
cellc voJa:lOdige
vol!hlOdige
U/recht " als eene zekere gefchiedenislè,
geCchiedenislè,
" Qverleveringe,
overleveringe, te
re Utrecht
"is voortgep.aot, en de verb2st~rde mam van TRYN -VAN
'VAN
" L,MPEN.
L,l\IPEN. t n dit haar helJinnd1uk daar noch in den mondt
" der <lud'!
luiden als bel1:on'"n
ber1:orv.;!! is. Echter zouden wij haar
oud~ lllid-ell
,. sI
leen op een cude
oude vE'rtellin
ve.tellin tt- niPt
niet hehhen
hebben willfn.
willfll, noch
alleen
,.,
baar hH
hii geene
ge~ne Schrilvers ge·
~, durven "denken. zoo wii haar
" meldt vonden. OndertltSfchrn
Onàertliljfchrn bektpnen wij geene andere
JOHAN
" hier van Ie
Ie hebben aange(cofUn, aan
eau wijlt:n
wijlen den Heer JOHAN
J'

VAN

TRYN

VAN

LiMPEM; enz.
LIMPEM;

,.

i.
yermaart Geneesheer tà
" VAN BEVERWYK, Schepen, en vermaart
tti
,. D3 r dr t!Chl,
cchl. alom, voornamelijk door zijne geneeskundige
geneeskundig.
d'(J;lnelller"Jnelt
",s fchrifcen,
fchrifcen. wel bekent, in zijn boek van d'{}/lne",entJltelt
J'rou1,e/ljlren g~flfII:hls,
gt'flrlÇhls. op de 453.
".. des
dL'! "rou1re/ijlten
453, 454, 455 blad.::
blad~
..
bovc:nfiaande als van woordr
roe
" zijden, daar _wij al het bovt:nfiaande
woord, tot
woorde uit gelrokken
getrokken hebben. Op wat gezag nu dJe
die bel
beJ
"JO woordt
i.
j, ro~mJe Heer in dit verhaal beeft gelleunr,
gelleunt, kannen
konnen wij
" Diet
niet uilvisfclten;
uitvisfchen; echter is 't vermoedelijk, dat hij 'er oilon.
.,
f. wraakbaare
wraakbaue aantekeningen van dien tljdt
tijdt toe zal gevondd
;, en gebeezigt hebben,
hebb.:!n 0 zonder zich alleen op een mondeibJ.ó
mondeifn.ó
;,
;0 ge overleveringe te verlaaten
verlaaten:: doch alles blijve
bJijve het vrij ed
t. onzijdig oordeel des lezers in dit fink,
fiuk, gelijk in meer all..
h
ft dere
d~re twijfelzInnige
twijfelzinnige gevallen, ter overweeginge aanbevolen:'

o.

.0

HALMA, ToonttJ
Tooneel tierYeriinlttU
derYerUni,tII
Neder/alltien.
Neder/allden.

Zie

TSEIÜARTS,0 (]ERONIMUS) was een der Ondertekeriaatéti
TSEliAARTS
Ondertekeuaafèij
"an het
hel vermaarde Verbond en Smeekfchrifc der Edelen, 'i
;ë
welk, in den Jure 1566, aan de Landvoogdesfe wierde
wierdé
z:ch nitt met deeze onderte;
onderte:
overhandigd. Hij vergenoegde z:::h
'ker.ing, maar zijn zwaard gewet,
gC\'V(!t, en zijnen boog gefpanned
'ker,iog,
hebbende,
hebbend.:!, was hij een der eerfie kampioenen; die voor hér,:
her,::
ft'.!l
Zeer gezien
gezieD wal
ft~l van vrijheid in de bresfe fpron,;en.
TSERMR
TSERAART~
T~ bij Prinfe WILLEM DEN I,
1, als bij welken bij delf
ded
Sralmee!ter bekleedde. Om de belangen der
det goed6
goèdd
post van Stalmee!ler
zaa:'e Ie
te bevorderen, deedt hij ecnen
eenen keer na Fr.lidrlJl,
zaake
FrlidrlJl,
doch wierdt, in den Jure IS7!!,
J.S'7i. van
'1an daar te rug
ru~ ontboo:..ontb~
den. Dij zijne wederkomlit
wederkomit zondt
ZODdt hem de Prins.;
Prins,. met eeni&d
eeui&d
Suldaaten,
PIi!jingen, met oogmerk, om. uit naam ""
_
Suldaaren 0 na
r.a V/iifingen.
zijne Doorluchtigheid, ala
als. Stadhouder over Walc"er411
lI'alc"er. bet
re voeren.
voereo. Om zich van
vaD dien last t~ kwijten,
kwIjten, wu
wIJ
gebied Ie
vroegfle vertigtingen,
verrigtingen, het
bet omzetten van
VlD de Stad
eene zijner vroegfie
Pure,
Ptere, welke het nog met den Spanjaard hieldt.
bieldt. Geholpelt
Gebolped
StMONs-'
anderen. en onder deeze den beroemden JAKOB StltioN..door anderen,
ZooN
:looN DE RVK,
RYK, flaagde
fIugde hij
bij gelukkig in deezen toeleg. Geend
Geelld
.l1lzo Veere, in
hl zekeren zin.
zin, bet
bef
kleine zege ~ voorwaar, .alzo

wu
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Magazijn der Zceuwfche Eilanden was. Niet
n~a
Nif.'t lang
lan~ daar n2-S
voerde TsroRAARTS
TS:ORAARTS het
bet bewind over een en toelo=g,
toelèg, om heel lOt
tot
in fIenf'coliwen
in
fIenl'gollwen door te booren, ter hu!pe v:m
Vlm Guave
Gra:we LODZLODl!WYK VAN NASSAU. Doch h<!t
h~t bleek wel haast.
haast, dJt
dat dit {bk
a~lk
zijn~ krdglcn
kr.glen ft!
t~ boven gir.g.
giT.g. Wè~halven
W~shalven hij '[ wat
\\-'at z~gter
op:1am,
op:lam, ln zich vergenoegd!!
vergenoegd~ met het wlIagen
waagell van
Vlm den kar,s,
om die van Gend en Brugge tOt
.cwel
tot af,,:.
afv:.1I te l}ewc::-g.:n.
hewe~gtn. H,
H. .e\nl
hem ook dit mbluk:e, was zijn toeleg r.iet gehè<!1
geh~~l vr1l5teluc~.
vr1l5teloc~.
Wam zijn volk onderfchepte, op dic\)
Wallt
dien togt,
rogt, drieëmwimig
drleëmwimig
metaaien Stukken Gefchut, door den
met:lalen
d~n Landvoogd l:a S'uis
S/u; s gefchikt. Dit deedt hij na VJisjingen,
PHs/ingen, en het Krijgsvolk na
n:l
Zuidheveland overfcheepen, met oogmilrk
Zuidhevela"d
oogi11èl'k om op d~ Stad
Smd
Goes eenen aanllag
aan nag te onderlleemen.
onderncemen. Hoewel de Stad
Smd zich
in eenen genoegzaam weerelonen
weereloozen fh=t
fb~t bevonde,
bevonèt, ten 8!11lzien
alluzien
van h,are
b'lre Vestingwerken, wierdt.
wierde. noglhal1s,
nogthalls, T51lRJlil
TSIllUIA [lTS
ItT5 zeer
raauwelijk ontvangen
omvangen van felle bende lii:gcv::!!cn
lli:gcvll!!cn Krijgsvolk.
Trol!:p:m:r, cm de Stld
Dit nicnegen(laanue
nicttegenllaande zondt hij eer.en Trolrp:ttcr,
op te eifchen; die, in (lede
fiede van het bl!geerde, kruid en lood
tot antwoord kreeg. Thans maakte l'SLRAARTS
l'SliRAARTS 3anrlal
a:mnal om de
to~n hij verre belegeren; maar zag af van z:jn
z:j:'l opzet, toen
Stad te
nam, dat 'er volk tot
nam.
tOt omzet in :.ai1togt
aai1tt'gt was. Hij keert daar
P/isfingm te rug, daar men hem de poort voor 't
'e
op na Vlirfing.:n
hoofd fioot,
floot, om dat hij, op een enkd gerugt V3n
v~n 's vij:mds
vij;;nrls
aantogt, het beleg hadt opg~broken. Het miblloegcn
aamogt,
mi:,noegcn , hkr
hier uit
kwam TSERAARTS, dit maal,
bo,'en, d0~
gereezen, kwam
maal. te bO"l!l1,
du~ een
llf:.A[;VOJk, Bevdhebber
gelukkig gevegt, welk hij tegen llEA[;VOJk,
Bevelhebber van
JWddetbu/l!,
aa!!kleevend~
MiJde/hurl, hil')dr;
hield!; W:lar
waar naa hij, om de nv~
nCt; aa!!kleevendf
fchandf:neuen r,eheel af te wasfehen,
wasfchen, lijnen
:lijnen to<'ieg
fchandfinetten
hi,'leg op Goes
herV1ltte.
hervatte. Omtrent het midden van de maand
mallnd AuguslUs
Au!(uslUS des
zelfJen
Je\) Jaars 157
157.z,
~, landde hij cp het Ella;:d,
EII2öld. en vertoonde
drit.:üuiz;:nd man, op twee onderzich voor de Stad, met ddduiz.:nd
fcheidene plantzen. Naa de Stad. uit het gdi;::lUt,
gdi;;:lut, gebeukt
gebeui;<t
hl."!'Iben, fidde
fielde zich TSERltARTS.
TSERAARTS, nevens den Overlle HUNte hr!"lben,
FR0'JI, aan 't boofd van tweeduizend
l'R00I,
tw:!(;duizend man,
mail, alten
nl!en dr:l~gende
dra~gende
witte hemhden over hUll
hun gewoon gewaat,
ge waal , en rukte daar mede
aa'l,
a:lJI, in 't hoHte
hollte van
vnn d<;:n
d<;;n 1~3cht.
l~aCh[. Het oogmerk
CJog!llerk WlIS,
WliS. om de
Ie henll16tigen.
St:ld, coor belldder~[)g
Stad,
beladderi-lJg en beklimminz,
beklimminz. tI.!
bèmagtigen. D;e
D!e
van binnen,
va~l verwittigd, hicld~n
d::.r de
binnen J hier van
hii!ld~n 2Îc!l
zie!l 1U1,
HU, tot dIa
00-'
he·:

'I's.
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beId immers het hoofd boven de Wallen !tak!'".
aak!'". Toen jaagden
'!Jngezigt, met zulk
ze hun eene vlU~t
vlugt l\1usketkogels
l\1uskerkügeh in "'e !!'U1gezigt,
cen gelukkig gevolg.
gevolg, dat áe
óe aanvallers
aanvalJr:rs hunne
hUllne Stormbdders
Srormbdders
voom in alkrijl de
ten beste gavl;!",
gav'.!" , en voons
di! vlug! n~l1l~n
n~mm ageer
a{;ter
eenen
ben tegen des vijn<!s
g,fchuc bedektl'. Vereellen Dijk,
Dijk. die hen
vij.u(!s g,fchut
fcheiden fchooten
fchoote!1 hadc TSERMRTS
TSERA.\RTS duor zijn bovenh.:md
bovenh.:;md bekoornen;
,Yelzen, op zijne
koomen; die
cie evenwel, zo::oer
zo::lIer hem te
re kk\v('[zen,
WapenruscÏng waren argel1uit.
Wapenruscing
a(;el1l1it. Goes \ci'Yolgerls
\c,volgens door MONMON·
DRAGON ontzet zijnde, fiak
aak TSERMRTS,
TSERAARTS, met een
éen deel vo:ks,
over na ArnemT4idclI,
ArnemllidclI, met oogmerk 0111
OUi h~(zdve
h~!zdve in den nacht
te overvallen, eer neg zijn ramp op Zuirll,p'l'elar.tJ
Zuirll,p'i'elar.tJ aldaar
rugtbaar was gewor2en.
geworden. Doch ook hier mi~te hem zijn toeItg, en wieldt
l-eg.
wiel dt hij met fcbnJe
fch:mde af""ewcezen.
afseweezen.
Zo veele rampen,
hl elen volgden,
rampen. die ('Ikander
elkander kort op de hlelen
deeden het mimoegen,
mi~noegen, voorheen reeds tegen hoOrn
deedcn
ho::m opgf!vat,
opgf!var.
herleeven
her!eeven.• en begon men zijne goede lrouwe
trouwe in verdenl:i:-g
en
verhaalde, onder andere, hoe hij een
eenen
te breilg"':lI.
brengeu. Men verhaalde.
bioedverwa':ten, bij den vijand har'[,
har' [ •
broeder. en nog n:~er bioedvcrwa":ten,
en belloo!
een er ongeooIlu:-.
ongeoorlu:-bellooc daar
dllar ui!
uit tot de waarfchijnlijkheid
wliarfchijnlijkheid eeller
D;t alles maakte TSERAARTS
TSERAo\RTS zo onveron verde verfiandhoud:nge.
veraandhoud:nge. D:t
dulctigd.
clllldigd. en h~m het bewind zo moede, dat hij het op j.1KOB
I,tKoB
S!lIIT.
Heere 'Van Raar/'lt/ri.
SlIIIT. Herre
Raar/{lt/d, overdroeg. Terllond hier op
IYalrheren
hebbende. vervoegde hij zich bij Prins
IYrJ/eberen verlaaten hebbende,
WILLE~,
WILl.E}!, daar
oallr hij zijn beklag deed!
deedt o'lcr
o'/cr de kladde. die hem
w:;~ a:mgewrecvcn,
a:mgewrecven, met aan'>:eding
lIan'>ieding om. tegen zijne lasteraars,
zijnen goed.!n r.!i~m
in ~('trte,
klhg te verdeedi1ijj~m !n
~Ctrte. of tin.
lllei tien k/hg
gen. Dalfenboven
Daarenboven deedt hij,
bij. bij g.!drukte
g~Jrukte brieveIl
brieveil ,• zo in
Holland a~s in Zed,mrl
Zed,m4 ,,:mg~plak!,
:l:mg~plakt, zijne befchuldigers voor
zijne Door!Jchtit:h.:ÎlI
zijue
Door!achtit:h.:id d~gvaarde!l,
d~gvaardc!l. om in 't
'[ aangez;gt ll!
te zeggen, 't geen ze agter èen rug van h'!m
h~m verfpreLiden.
verfpreUden. Doch
kw~m ten
niemand kW'Im
tcn vO'Jrfchijfl.
vO'Jrfchijl1. Van hier, waarfchijnlijk.
waarfchijolijk, dat
Prins Wi Ll EM r.iet geraaden vondt. hem buiten bewind te
hou
Jen. D.! rede:!
Man~ ongelukken
rede:l va!l
van 's Man!'
ollgelnkken meent men gege·
houJell.
Wl~st
we~st te zijn,
zijn. ót
è~t hij eenen last,
Jast. voor z!;!1e
zij!1e fchouderen te
hij, met ongeoen.:nd,
zwaar, moest torfchen; :lls
Ills neboenje hij.
ongeoeff.:nd,
van git;ds C:1 ;!lJers
~lders bij een geraapt volk, tegen ou.!e SoIJ:ll!SolJaaten en
i:n kum\:óe
kun,tbe Hoplieden te worl1:elell.
worlleleu.
Gggggggg 3
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TSERAAR.'fS,
'rS, (JERONIMUS) TUIL.
TSERAAR

'fSl!.R.AAR.T' UD geeneu
geeneD moed ontbrnk.
ontbr~k. mogen wij
Dat het TSEllAAllTt
gcduurende bet be:
be=
aOeiden, deels uit zijn bedrijf, geuuurende
leg dî:J'
Q.:r Stad Haarl,m,
Haarlem, waar binnen 't hem gelukt was,
was. mee
met
!!i!g
uit
geen gerin, gevaar, eenig Krijgsvolk te brengen; deels uie
g~
~en po.t,
post, waar [oe
zich, door de benaauwde
benaau wde fiedelingen.
fiedelingen,
Jlen
tQe hij
bij ,Icb,
Toeo numelijk de hongersnood, binnen
liet gebruiken. Toen
Baarlem, zeer fcberp
fcherp begon te prangen,
prangen. en dit,
dit. onder bur'!'
bur.,.
foldaten. merkelijk overloopen tot
lot den vijand teQ
teil
gers en folduten.
badt. ·beOoot
'beOoot de Werhouderfchap,
Wethouderrchap, door eenlge
eenige vergevolge hldt,
Jrouwde lieden, zijne Ooorluchti~heid
Doorluchtigheid v:ln
V3n den toelland
toetland der
"ouwde
St.d, bij monde,
lIlonde, te doen verwittigeo.
verwittigen. TSERAAllTS
TSERAARp nevens
Stlld,
GO UT IN lieten zich daar toe gebruiken. Met'
Met een fhelfneleenen GOUTIN
cenen
vIn kloeke Roeiers en met gefchut voorzien,
zeilend Jagt, vin
fiaken zij gelukkiglilk
geJukkigliJk over Ot
't Meir,
Melr, en maakten voorts
voórcs hunne
Raken
boj den PrÏl,fe;
PrÎl,re; uit wiens naam
num zij voorts, door
opwagting b'i
middel van eene briefdl'lagende
briefdraagende Duive, door hen uit de Stad
,"edegenomen
hoone zendl rs Iil)t~n
li~ten weeten : "de
., de bele.
~edegenomen,, aan hunne
hadden niet te bezwijken, alzo zijne Doorlucbtig.,
Doorluclltig..,
" gerden badden
wa, gekoomen, om tot bet
het ontzet nader
heid nu t~
te Leiden WI,
" beid
hann' te zijn." Niet lang ,laar
daar naa, als Geer/ruiden.
Geer/ruiden~. bij de hana'
/Jerg door 's Prinfen
Prinren volk was
w~s i11~enomen,
ingenomen, wierdt TSERAARTS
TSERAAR.TS
~e,.g
,ot Bevelhebber der Vesringe aangefleid. Doch hij bekleedde
Jot
11iet
lang die waardigheid. Want
Wam het breeken der beelden eq
niet Jang
het fcllenden der kerkfieraaden willende bdettcn,
bdeuen, wierdt bij
hij ~
l1et
e~en oploop, door bet
het Krijgsvolk omgebragt.
lP ~~en

~enigzlos
~enigzins

11"",.1,,,,,

Zie II
~ie
~0

n. en
r.
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een Dorp in Geld"l"nd,
GeIdIrland, in de 1;,I,,.wllllrl,
Tiellrwaart, rechl
TuIL, ten
Bom"ul gelegen. Het Dorp is zeer oud,
oud. naar.,
"gen over Bo",,,,el
tIien men het reeds in de Tiende Eeuw vermeld vindt.
,lien
Gemeente van Hervormden, die door
Tu;~
wordt bediend. Niet verre buiten Tui'
~,gt een ouderwerach
ouderwersch KaOeel
Kaaeel,, I(II""/~",,.,,
KII"I"'~ó"" of ooIE
ooit wc~
wel be~
he~
p.~~~
f'
ruiJ
cenaamd,
p.!~~
ceownd,

beeft 'er eene
~en heeft
~aaren eIcen
eigen Leeraar
lIaaren

',gt

:r"il

TVIr..

TUIN. (Hollar.tlfclze)
(Hollantlfclze)
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TUIN. (H(Jlltmdfche)
(H(Jllt/ndfche) Men geeft deczen naam aan de afbeelding eener
!lener omtuininge of omhc:ni:Jge,
omhc:ni:lge) van
vnn willigen tak
rak
gevlogten
bet Zegel der
gevlogten,, .zo aJs
nIs dezelve vcrtoor.d wordt op het
St:1:ltcn
St:1:lten van Holland en Westfricsland,
Westfriesland , binnen welk;:u
welk;:n Tuil1
eelle Maagd zit.
zie. Reeds de lIolhr,d[chc
Ilollmdfdle Graaveu
Graaven uit den
dea
Zeg~l g~\'oerd.
Huize van. Beiere" hehben dit
die Zeg:!l
g~,·oerd. Vla
Vu den oormoeten wij hee
fprong diens Zinufbeeids
ZinUfbeeids om
ontmoeten
het volgende berigt
VaderIaudfcuell IIiftoridè:lCijver
Iliftoridc:lCijver JAN WAGEN!\AR
WAGEN"AR . . . JlIN
JflN
bij den VaderlandfcuclI
" VAN ARKEL,
ARKF.L, ( dus fc!uijfe
fchrijft bij)
hij) hadt
hade zich.
zich, in de Lente .Iel
Je.
Van de Stad Wllud,.ichem
,. JS:lrs
laus 14°5, v:m
WrJud,ichem meester gemaakt,
gem::::ke ~
" die, volgens de woeste wijze vin
di!cZCS tijds,
van OorJoogen
Oorloogen di!ezcs
" gcplonderd
verqrand, Cl)
el) toen
[Oen w~derom verlaaten
verIaaten werde.
geplonderd en verhrand,
" Hertog WILI.EM (vnn
[van Beieren, de zesde van dien naam
" onder de l1olland1i.:he
hi~r zo dra geene
I1oI1and1i:hc GraavenJ
Graaven] kreeg hi-:-r
" tijding v::n, of hij b\!!c~"c~f
"tijding
b\!!c~"e~f Heirvaart , en ru:ae, van
" S:igtfche huJpbenden
verzeld, ten Lande van A,kcl
hulpbeOt!en verzeId,
A,kel in. /Is kei, even buiten Gori,lchem,
" Beh:lIveBeh:!/v\!> het Slot "J;
Gorinchem, aan de
fiaande, 'wareu 'er nog twee of drie Vestingen
" Oostzijde, fiaandc,
" bier omtrent, G.l.'pcl'ne
d~n
G./.lpcl'nc met !.'ilgeflein.
!.'tlgeflein. en Everflcin.
Ever/lcin, dl!n
" Huize van ArÁ'cI,
Arül. bij koop, aangtkome:1.
aangtkomcn. Ererflein
Emfldn nondt
" digt aan de
,!c Lc:;:
Le~,: (;o.'PC1';;C
Gaspcr;;c en llagcJj 1, t'n
in bij elkander, een
eea
" vierenèee!
viercnèee! uur b3ans meer landwaarl!.i
Iandwaar~,; i.l.
Ll. Hertog WILLEM
" floeg ziJ
laatstgemelde Plaatfen neder: de
zig voor de twee laatsrgemehle
,.
E vC'Jlcin. Voor~f egter badt
f' Stig'fchcn
Stig'fchen bcle:;crucll
bele:;crU\!ll Evcrjlcin.
hadt WILLlrM.
WILL"~,
"n voor elke Plaats, een lllokhuis opgeworpen, waaruit do" zelve befcl1·.1o.cn
befch·.lo;cn werJen.
werden. Ook hade
hadt hij, om den toevoer
" naar Evcr
Evcr/lein
af,;ed:und•
J1ein te beletten, de Lek met paalwerk afbedamd.
".. In Hooimaa::d,
Hooimaa~d, werJen de Piaatfen eerst bef~;lOoten.
befc;looten. Doch
" 't leedt niet lang. of men vondt geraauen.
geraauen, dezelven nlluw
befluitcn, en, door uithongering, tot overgaave
overgllllve te
"ft te befluiten,
"dwingen.
.. dwingen. Eenige maanden te vooren , hadden
badden Hertog WIL" LEM, n;sfchop
n:srchop FREDllIR:
FREDRIR: (van U'rakt)
Utrecht) en eenigen
ecnigen der
" vertrouwdlle
vertrouw.iIle EJelen eene f\.lort van Ridderlijk teken aan
" den hals gedraagen, be!laande
bellaande in eene ronde goude H!gge
H~gg.
" of Tuin, met een Hek afgeilooten.
afgeüooten. Niemant wist, wat bier
hier
",. mede beduid wierdr. Doch toen men naderhand G,uperne
" met Hagel/dIJ,
Hagel/dil, cn
cu EI'cljlcin.
EV&lflcin, met cene Hegge van vast '
.. paal
paalwerk,
werk, verbonden door willigen tlikken,
uikken, cn met iarde
GgUgl:'~g 4IJ en
GUgg~H
'"
I
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'fJ!N,
'f
JIN,

eli

"r WAAL, cnl!
COl.•

--_-.-

ft en rijs aangei/uld,
aangeiluld, zag omringen, vcr(fondt men, dat di'
die
,.
btilllit,• om dCt!ze
te kennen gaf, dat het
h!.'t beOuit
dceze Ves~
,t" tingen
tiugen,, door beleg,
beleg t tot de overgllve te dwin:;c.:
dwin:;e.:,, reeds
~I
~, voorlang genomen geweest was. Men wil, dat men,
men t fefe.
l, dere
den,t dit teken op de Graaflijke::
Gr:lafliike zegels en IllUtkn
"
mutt.~n g,~hr1:,t
g.)br'lf,t
heeft; op welken het Wnpen en de Maagd van Holland,
".. heef[;
eelle Hegge.
Heg~e. gemee11lijk
" b~t1o~[en
bef1o:1ten in eene
gemeetJlijk de Ho/!nJjafche
Hol!nrittfche Tu;n
.fgeheeld is:' EI,lers ontmoeten wij dt:
"'J genaamd,
genaamd. afgeheeld
di! volgende
woorden
Fra:-dc!1cn Schrij
Schrijver,
woorden' van zekeren Fra:\lc!len
~er, !lie
uie niet lang daar
he~ft. SpreekeMe
Sp(eekei1,~e van brt
hf:'t b 'kg J,-r
naa geleeft be~ft.
d.-r gemé'l'l~
gemd·jt: Ka.
fteeleû,
., van dien tijd af,"
men het
fteeleo, I,
af, 'I Ichrijft hij, .. deedt lIIen
r' Wapen en de Maagd van
ziuerlde in een
en Tuin,
Tuin.
ft
Van Huflalld
Huilalld ~ ziue:1de
eenen
,t,. die met een lIek
wa." en de
T,.j"
Hek geOooten
genooten wa",
oe Hollm.dfclze
Ho//m dfclze Th;"
~, genoemd werdt,
werde, fchildercn, fnijden en op 't
Ga .. n; zo
'e geld Oa"n;
ZQ
~. als Hertog
WILLE)! het reeds had[
Her[o~ WILLEM
badt begonnen
bt!goliüeu te draagen."

,t,. Ridderteken

Zie J. WAGENMR,
WAGENAAR , rrldel'lanrJ[che
l-ilder'land[che Hi/lo-Hi/JoD~el 111. hl.
3ï2, 373. Scriptl.r
Script,.t:
rie, Dèel
bi. 3r!!,
Gil/licu!,
A 1'''
T 'I' IJlE
Ju; C
G,lllicu!, apud 1\I
MA
J1lE U
UM
M de ')111
G!r.dti,
G!adii, Cap. 12,
u, p. 1 S!.

,.'~

TUL en
bet Overkwartiey
Overkwartiev
TVL
eil 'T WAAL, eene Heci'!i;kheid
Hec,'li:!1heid in het
'e Sticht van Ulrec!:t,
ljlrccJzt, :il:rJ
Ld,', lUifch,~n
Vinnen en
van "e
:;:m de
de Lek,
tUifdWI Yionen
Ktlitenburg. Voormaals w:;.;;
l;':l.'j :,:;j
z;j t:l1
m\~: u·~eze,
lkeze, (I"n
. ~t eene
!{,lilefJÓuI"g.
l:n met
om1 1TI
m,~t
andere Heerlijkheid
Hceriijkhdd vcreocigJ.
vCl't!cr.igd. T;l1,~s
T:n;;s beaaat
bellaat zij op ;;ich
i:ich ze!ve, en wot<lt
wo(dt haare uiegeîtrektheld
uicgeîtrektheld (,P
cp l\veeho:Jdt:rj
l\veehû"dtr.i en zeven·
zeveniig Morgens
vierhonderd Roeren gronds begroot. Bij de
tig
Mor~e!js en
CT] vierhonrlerd
jongüe
tdde men
IJlen 'u
'''f vljitig
Tu/ of Tul/e
jongfte orneeming t<;!lde
VijÎlig Huizen. Tul
lul/tl
is eer.e Buurr,
Buurt, zonder K\!rk.
K\.Ói'k. Van het Dorp 'I
W (MI,J zal
" Wa,ll
za'
~aderhand' in een afzonderlijk .\rtil.el,
~aderhand
Artikel. gefproken worden.

in

TULP,
Re);'em en Ge·
GeT~LP, (NHWLAAS)
(NIltOLAAS) beroemd Ami1:crJam~ch
AmncrJam~c:h Re~e!1t
l1eesheer,
neesheer , kwam ter waereld, op den eifden Oëtober
Oétober des
Jaars 1593. Volgens de meer eenvoudiger gewoonten vaD
dien tijd,·
1.'1ETfUSZOf'N
tijd,' voerde hij den mmm
naam van Dr. CLAAS 1'ltTfltsZOl'1'C
vinden wij, op ,Je
mans
TULP, en vioden
.Je Regeeringslijst der Stad, 's man.
~m aldus gerpeld.
gefpeld. Op den ouderdom vin
van negeDëntwilJtig
negenëntwilltig
ja~
j.Ilo-,
.

TULP. C
(NIKOLAAS
NIKO LAAS )
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jaaren,
weeten
jaar en , te weet
en ,• in den Jnare
J~3re 1622,
162!!, wierde
wierdt hij tot Raad
t-!J Schepen zijner Geboonott.ld verlworell. VijfmaaIen
t'!J
Vijfmllalen,, te
weeten , in ,le
,ie Jaaren 1624, 1627, 1634, 16+1
16.+1 cn 1642,
b~kleedde :1ij,
hij, zedert, de laat5[geme!de
laatstgemelde wa3rdi~held.
waardi~held. In den
Jaare
gdloelte, en zat,
Jam~ 1654 beklom hij het Burgemeesterlijk gdloelte.
bebalven de eerae
behalven
eerlle reize, nog driemaaien in het1.elve, naamelijk , in de Jnaren 1656, 1666 en 1671. Verfchciclen
Verfcheic1en voorbedden leveren de Regeerillgslijsten
bt!t"lden
Regeerirl~sli;sten van Amller.iam
Amlterdam uit, dat
Mannen,
Gc:meeskunde beûcff'nclen,
beocff'nJen, en daM~nnen, die de werkdaadige Geneeskunde
gelijks, bij geringen en aanzienlijken, aan het krankbedd everge:ijks,
fcheenen, zo als het geval was van onzen TULP, met de
Burgemeesterlijke waardigheid tevens bekleed waren. De Heer
TULP, naamclijk.
naamelijk. naa zich in de Geneeskunde gcodfi!nd,
gcodf.:md, en
in die weeten(ch3p
b~klom
weetenfch3p den Doktors:!len
Dokto:snlen trap te hèbben
hèbbcn b.!klommen, zette zich in zijne Gehoor!epl2ats
Gehoortcplaats neder. Beh:llven
Beh:llven't
't
geen hij, als Regent, ten bt!ste
beste van Stad en V3derland
V~derland ver.
ver~
rigue t heeft hil
v('dicn!ldijk !!.cmn:1kt,
gemaakt,
rigtte,
hij ZIch
Zich bij de burgerij vcdicn!lélijk
door zijne bevordering va., eenlge
eenlgc inrigthgc;),
inrigthgc.J, d~ Geneeskun.
de !Jelrd}~lJde.
lJetrt'{r~lJde. Onder and~re gcbrekkrlijl:hed("J,
gcbrekkrlijl:hed("l, die op het
algemeen€:
inv·loc:l l;aGd,~n,
ba::d.~n, viel
algemeene welzijn een zeer naieeli;{en invloc:l
men
nlen dikm~ai;
dikm~ai.; klagtig over de O:;.;te
fl,,~te !icûe\dhr;>i.l
\ici1eldh",j,j der Apothi:e.
Apothee~
ken, en hue
ken.
hoe dezelve dikmaals van cl'!
d'! m.:est
m,'est éc:.;f1:ige
dic!!1ige geneesOiNI)Orzil~!l WlUelJ.
waren. Dr. TULP,
middelen f.iet
niet genoeg of geheel OlNoorzien
het groot nadeel daar vall
.. ,ce, was op verbetering
vau gct'ock
gct'od:,:"Je,
beJagt,
Ilaagde daar in leer
zecr ge!iJbig.
be!uk:.ig. Op d..:n
d~n aC!1:tienJl!n
aCt1:tien.ien
bedagt, en !laagje
April des J1ars
j:lars 1635, eeni:;,!
eeni:5 ! voornutne Duéhr<!IJ
D(Jéhr~n iu
ilJ de GeteD zijnen Huize vergastende, de.:dt
deedt hij hun den
neeskunde ten
voorllag , of zij niet met hem van oürèeel
vootGag,
oü!ceel waren, dat het
zou3e,
Je , een nieuw dUS
rius genallrud
gen~:lmd Winkeiboelt
Ulinkcióoci
zeer heilzaam zijn zou
op te !tel/en,
Hel/en, n:tar
Ap·~thtkers
naar 't w-:li\
w~ll\ ,il!!
,lH ~ Ap
lrht kers der St2d
SI2d zich zouden te geJraa\!;en
geJraa~en heblJ.:;n.
heb!).:o. De voorf1JIi
voorllJp: \londt
\Tondt terlllJOd
teril'Jnd bij de
meesten biival,
bijval, en wi.::rit.
wi.::r~t, lla1
1131 el!ilig
e~llig 0\1"1
O'~"i :e~,
:I!~, 2igc~neetl
2igc~eel1 goedgoed.
bl"no ·m'i.:
'm't~ fir;.k"
fir:_k'- ze ,en
,én i)')i(o,en,
U'j,to,en, aan welke
gekeurd. Men bt>no
de voJvoerin~
voJvoerjn~ vnn een 0,,:
0-1; 'AI.
'lV. rp
",j,.!,
",j.:. Je lIt'O\l.:draagcT'.
v}'«ldraagcp. Dr.
'Z'ULP
rum hd
'-i'lven. fiN
Bl'r t:";·:irl:hap,
~: .. ;.jfi:hap, de opTULP was
wa. ruin
het ho;.r,i
ho:.f,i d·,
d· I l.flven.
op..
.. {)rr!~tre!Jli .'
. ',on'
geuomene
ge1Jomene laak
taak mer ii\lt'r
iil[~r v
v"oUl,·trel.t1.:
,on" ~ C~l fpoedig
gereed met een (kt
(>tr~;
{,(, "'. dcr voor01'1 .verp;
,verp: 't wd:'
wel~ I'"r~"
lJl\amlle
Laamfie Apothekers»
Apothekers. en v~ rVfJll!ei·1;
rvolc-e,1; Uil
a.. ll .... l)'.;i>.corclI
1J,.;~tOreIl der
G g g g 661;\g I>6 &
c{ 5
S
Stad
St;;d
l
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TULP. (NIKOLAAS )

al;;emeen wierdt
wierde goedgekeurd.
Stad voorgeleid. en wel dra a1b'emeen
Men gaf 'er vervolgens ker.nis van ?an de Wetbouderrehap,
Wetbouderfchap,
Opf1e1 met haare goedkeuriug bekragtigde,
die het Opflel
bekr:lgtigde, en, in den
aanvang des Ja~rs 1636. algemeen hier Ier
ter frede invoerde.
De heilZ3ame
was de grondOag
heilzaame inval van Dr. 'ft'LP W:lS
grondflag van het
Mediel/tIJ,
Genoot/chap van GeneesmeesIeren
GeoooUèhap
Geneesmeesteren , of Collegium
Collegiutn Medicutn,
't welk zedert wierdt opgericht. Daarenboven gaf de Heer
TULP, van tijd tot tijd.
tijd, lesfen in de Geneeskunde, in een
Vertrek boven de geweczcne
geweczene kleine Vleesehhal
Vleescbbal in de Nes.
Hij volb:trdde in dit heilzaam werk, tOt dat hij met de Bur~
gemeemdijke waardigheid veri:erd wlerde.
wierdt. Behalven
nebalven dit alles
heeft bij
hij gefchreeven Gmusliu1U/ige
AatlmerlritJgtn, die 10
ln 't
Gmecskülldige Aarlmer/cingen,
Ned(;rauitsch zijn
Latijn en Ned~rauitsch
Zijn in 't licltt
licht gegeeven.
Rij
AAR vinden wij eene bijzonderheid
Bij den Heer J. WAGEN
WAGENAAR
vermeld, den Heer TULP betreffende.
betreffende, welke wij niet kunnen
nalaaten, hier
bier te vermdden. Op den aehtëntwimigtlen
achtëntwimigtlen }aDualanuaziDtS de
rij des Jaars 16i2
1672 was het
bet vijfdg
vijftig jaaren geleeden
geleeden,, zints
Dr. TULP tot Raad
Ra:ld in de Vroedfcbap
Vroedfchap der Stad verkoozeo
verkoozen
hij met een plegtigcn
was. Het zeldzaam
zddz3am geluk beOoot
beGoot bij
plegtigen maaltijd
te vieren, en alle
all~ de Burgemeesters en Raaden d~:ar
d~ar toe te
nodigen. De Durc:emcester
Iin de Westzijde der
Burc:emcester woonde aan
Keizersgraft , tusfchen
rusfchen de Westermarkt en de Rt!cfrraat. Om
gt!zeJrchap behoorlijk te kunnen
het aanzienlijk en talrijk gt:zelfcbap
plaatzen. hadt de Heer TULP,
agter zijn Huis,
plaatzeIl.
TUL!', in den Tuin ageer
Locts doen opila:m,
opGaan, cn
met eene zekere blaaowe
blaauwe
eene ruime Loers
en Dlet
flof behar.gen.
behargen. De maaltijd wierdt 's midda~s behouden,
fiof
WIS
was zeer kostbaar en pragdg, en betloudt uit drie onderfchelcpjisfchingen. Bij ieder aa:;rigt:l~~
aa:;rigt:q w:crdt 'cr een Ladene opjisfchingen.
LIItijDS eh vers voorgeleezen en omgedecld.
11et eerfte w~s ge.
tijnsch
omgedccJd. llet
JftN SIK,
SJK, lOen
toen :-[ chi~pçn,
chep.:n, en naderband
naderhand
maakt door den Heer J"'N
Durgemeemr; het tweede door den Hoogleeraar
Hoogh:ernar.,i'ETnUS
i'ETn us
13urgemee~ter;
FRAl"CIUS; het
Bij
bet derde door den Heer ~'RANÇOIS DE VtcQ.
VICQ.
de tweede omdeeling,
omdeeIing, omving,
ontving, daarenboven. ieder Gtst
eenen Zill'ere:1
Zilvere:t Gedenkpennillg,
l1aande.
Gedenkpenning, op de gelegenheid Daande.
Het gezelfch~p fchcidde
fcheidde 's avonds teu
ten elf uure. Twee bijzonderheden vindt men wijders van deezen Maaltijd aangetekend I
de eene, t~n dien tijde,
rijde, vrij algemeen; de andere eeoe
eeDe zeld.
zumheid. De eertle WIS, dat ieder Gast een zwaaren fchotel

TULP, (NIIWLAAS) TURCQ. (P. LE)

Sf

tel met Suikergebak
Ooft van
VJn 't n:agcregt
Sllikergebak en ingelegrl Oofe
n::ageregt na huis
11am;
oe andere, dat den
uen Gasten Pijpen wierceu
wierèen aangl:boodell,
pam; tie
aangt:booden,
l1{we:1S Tabak
Tühak (.p Porceleinen
Porceleincu fchotels.,
fchoce!s.
neve:'s
De Heer 'rULJ.> overlccdt, op den twaalfden September des
Jaars r674, en alzo in den ouderdom van ééne maand min_
miD_
der dan cenënrachtig jaaren, Hij hadt eene dogter verwekt,
~ie de ecb!genoote
echtgenoote wierdt van den llraks
Ilraks genuemden
iiie
gClwemJen Heere
~AN SIK,
SIX, Hare
Wi111t1Zenum en Vrornarie,
Yromarie, Schepen en
fAN
/leeN van,
vlln. Wi1TmzenullZ
fh;rgemeester der Stad.
+5t;rgemeester

Zie COMMELIN en WAGENAAll, Bpfchrij"
Bl'fchrij..
";,,g van -Alllflerdalll;
.A1llj1erdalll; URANOT,
URANDT, D(lg~
Dag..
"ing
wijzer.
TURCQ, CP. LE) een inwooner en burger van P/is/lngen,
jongllen Oorlog
tu&fchen de Sta:tten
die, in den jong1len
Oorl()g tu~fchcn
SI!13ten der VeréénigGewe~telJ en het Rijk van Enge/mld,
Ka~pe; - Kapitein
de Gewesten
E1lgc!mld. a!s Ka2per
n::am verworven, en op den vijand meeen zeer beroemden c&am
heen. In den Jnare
Jaare 1781
nig vetten
venen buit bemagtigd heefe.
J7 g I op eeneo
eenen
kruistogt zijnde uitgezeild, keerde hij nog VO,Jr
VO,Jr het einde
van dat, of in den aanvang van het voIJende
val.;ende ju::!". te rug,
rug 9
Ilaa
naa het doorllann
daor1lann van zeer groote gevaaren, doch met een
lIalJzielllijk voordeel; hebbende hij
bij voor meer dan ac'1ttienachttiennanzieillijk
Ralltzoenen gemaakt. Bij
duizend guldens Rantzoencn
Dij zijne wed~rkomst te
F!iifingcn,
bij aan boord twee Engclfchc
Fliifingen, hadt hij
Eligclfchc Luitenanten en
lVIatroozcn, onlangs gediend hebbende op het Engelsch
zes lVIatroozen,
Prf.ldent, doch laatst gevonden op het Ftansch
Fregat thc Prudmt,
.1mil;ç R9'J(lle.
R9'(I!e. Hl!t laatstgemelde Vaartuig, geboord
fregat J't' .-1mitiç
flegts gewapend met acht Stukken
voor vierëntwintig. doch llegts
Gcfchut, was uit eene der Franfche Zeehavens na Madras
Gefchut,
in Zee
Z~e genaken,
ge1loken, en met Krijgsbeboeften
Krijgsbcboeften en Kostbaarheden zo
Zwaar bebaden, dat het
bet een en ander op de wurde van ruim
badt zich onder het
twee Tonnen Gouds gefchnt
gefchat wierdt. Het hadt
çonvoy van BreS!
Brest begeeven, doch het ongeluk geh:ld, dool'
bet Geleide afgefoeeden,
afgefneeden, en vervolgens
~e Engeifchen
EngeIfchen van het
genomen te worden. Zas dagen hadden de EngeIfcben het
f'rltnfçhe fçhif reeds io bqn~e magt
m~~t gehad., toen de dappere
~I
l!'
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TtJRCQ. (P,
(P. J.t)

L~
LE Tl'RCQ
TVRCQ ban
h an ommoctte.
ontmoette, en na de h"lh~mmi"g
h.:ilèmming bunner
hunner reizt
reize
vrll15dc.
Geen ar.twQord
Ir.two()rd nar
oom ende , deedt
Il~qr zijrc!1
zijrc!l zin
ziJl bek
bckoomeode,
vraagde. Gee,..
Vlibfbgcr Zi.1I w~rchut
de Vlbfbgcr
w~f'chut Jf)~bra!1den,
JI).hra!lden, lD..:t
m.:t zul:,
zul!, cen
een gevolg,
vondrn. hundat de Eugelrcht: Prij,m.!e5ters ~idl ger.(lIJduaiu vondrn,
Den
veCCC:l prooi t'! luten Gippe;;,
DeD veltC:l
Gippe;;. Bij deeze
dceze onverwagle
verlcsfing, zo ras èl!
F,.a:z!dun ele
dl! Fra:lfchm
de Et,gelJc
Et,geljc 'Ie
ie Vlag zagen
riepen ze, in de verd~ JJ()li~nd[&!:c
lJo/iundfd:c ophijzCD.
ophijzcn, rieFen
firljken, en c.!.!
rukkirig
rukkÎlig nn
n" OP;!~tvg~r.e
OP;!~·tvg~r.e bli:llCch~p,
bli:ufch~p, uit: Ziel
Zitl naar
dntlr Je
de Ho/Hnlland/ae
land/"'e Pla!!.!
Plag! u'ij aijn gune
gel'ne gevangellen
ge"nnge,/en tII,el!
mtel! Volgeus
Volgens
den wil van LIl: TVRCQ, a3uvaardde
lIauvaardde de B,~rr
l-I.~rr G!(,\!"O
G!(,\NO l\I .. :~ON
MARTIN, van nit:uws,
bet bevel over i::jo
nlt:uws, het
i::jD fchip,
fchip. er. w::?IJt
hetuh.e
S&rlil1Cr geleid. No~
Nog i!'!CIJ
hetZ\h~ tOt
lOt "30
"aD de!
d~ S/Jrliu;r
1!'~elJ half U!lr
uur 1'1&
1111
het l"ra;.Cchc,
- :(apÏ':.::r een rchip.
l:ra;',fcht:, b~lla.;';"dl!
b~mJ~';"d.: VDze
unze Kagper
I~agper-Kapi':.::r
rchip,
lnet AarJ~;=
p :'en gela~dc:n;
waare !torm
bt>lD
1I1et
AarJ~FP:l:!n
gcla~dc:n; d~il
d.x'Ïl eell zzwaare
Horm d-:cdt
d~edt hrlD
daar vlin vcr ·,vijàereil.
',vijàereil.
0l) den :lesdell
Jes Jurs 1782. (lalt LE Tl!llCQ,
n!llCQ,
:lesden Februu F des
Dlet het
bet Kap.!rfchip
K~p~rrC:ljp de
rJ~ 1l"'itfi'lgu,
rlilJiilgu, V~;1 oi::uw5.
Di\:uw5, i:t
i:1 Zee.
Z'~e. In
den
clen ucht voorbij DO/l..,r~s
DOll.,ns go:.
ga~ ötJ
óLJ zijnde,
~ijr.d(:, omd .. k.e hij.
I.ij, met
ee:1C Vloor.
(,lP hij tl:rhet IIlibr.:t'j,~n
aanbr"ei..~n van den Il~?.
11J~, eene
Vloot, waar op
t.:rfiond lIuhld1c.
flond
:m.hid1c, e!a
crl1 lk::ri\'c
lk::.ri\'c te
tc verjwlldfá.~ppeu,
veriwtldfci-'~l'pell. Wd
\Vd haast
vernam bij, dat d;! VI"ot (;d~O:!jl uit I:<':le 1l1\!nilH! E,.gdfcbe
E',gdfcbe
K\.lo•• vaOir,iij- c., Voor;:!l&ii~;/t'.',m.
Voor;:!l&ii~;/t'.',m, b~;:cIc:j
b~;:C/c:j c!f)Or
c!f)Or zes lli!rk
ll.:rk
gewapeluc
gewlipell.!c F:egát:(;ll.
F:eg;ll:ël1. b w.:::rw'l
w.:::rw·f hi.:r
!Ji.:r van,
van) Zijill::l
zljill::1 kans waarlIe~m!n,~i!, fn:Jd: L!
LE TUitCQ e.:!ne
e~::e S!Otp
S!Oi:p ','n
:'.'1 (f'ne
cl:'ue Brik vaa
va;) het
bet
Cl.ir,-,(.y
raa e':(ji~1!
fc:,,Joten op Ge
l!e Sioep g,~Ja.n
C{..r"(,y af, en na
e'~lIi~1! [c:,Joten
g·~Ja;;n te
bcb'''!D, nl·.)dz21:lt
nt,,)iÏza'l:tt bij dezelve z:c!)
heb"en,
Z:C!l o~,:r te geeven,
geeven. doet
wli,~;;rs c~;;r.n Pr!jsm~estrr,
r.evcns tl-o':~
Pr!jsm~eslrr, r:evens
tl-.-':~ mt'!.
mt'), op dezdve
overga;ó;,..
....:.'1 om Zuil.!
overga.. ;" mrt ,,(;
!Ky~1
Zui~ - Zuid - W,'stW,!arIS
W,'stW;!arIS koers te
zetten. Tit"o,
.,.joh hij na ~e llrii;
IIri!r; .jOCh,
bet
Th"D' \... "+h
ÓOCI'I, hoewEl
boewd het
hem gtluk'cl
gl:!uk'c, b'l3r
b'lU de ';Il;!
...·,l~ t"
I~ doen frrijlwl!,
Ctrij!!!!I!, kon:.!e
Iton:!c b!j
h!j 'er,
egler, g'",m
g.;\!n bezit
vaD de caoijheid
"ezi. V;;:J
va:! nee:nc"
nee:uc" uit hOvfde
bOufde van
cailijl.eid
a!"k ·vamen.
IntusCcheD zag Qnze
unze
der Frc/;'llten,
Frc/;'lIten, die op hem a!'k
'vamen. ImusfcheD
I13l'1gewt:EKaaper - K~p!lein.
K~p!lein, dit
dat de ~Ioep
~Ioep,I iu
ilJ !lede
ftede van den l13F1gewcEzeD.n
zeD~n k-Jers
k'Jers te
Ie volgen
volgr:n.I den 1l~\Ien
~~"'en Da
na de EngeiCcfJe
EngeifclJe Vloot
"..t'r.dM.
cn drul.
drz~I, e ?;r.gr
t" .,ereil;.el'l.
'W ..r.dd~, en
7:l"gr I"
.,ereil;.el7. Een flout
Ilout bet1uit
bel1uit DalD
nam
hier (lP onze onv\!rz~:-6j~
onv\!rz~:·6j~ KII-,~er.
KII·.l'~r. Hii
Hij werpt zie1
zic; io het
hel
midden der vijal~d
ZijU:!D or,tvlu~teD
vijar.d .;iike Vloot, klamt zijueD
or.tvlu~ten Prij.
UD boord J ueemt hem op het
bet SIi!epIOI1W, eil zeilt met zij.
Deo

TURCQ. (P.

tE)
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nen prooi na de ruimte, ondanks een geweldi~ vuur, 't welk
van a!le zijden op hem los br:mdd~. Thal!s
That!s verncm
vernnm LE
tE TURCQ.
dat de Slorp, bij den eerften
[WC~ grondfchooten
~rondfchooten van
eeillen aanval, twce
hem hadt bekoomeD; dat zij in gev~ar
genar V3.l zinken was, eg
de manfchap
gevol!dcn, tot I;:rs
m:l1lfchap hierom geraadcll hldt gc\'ot!den,
I::rs cn lee.
vellsherginge,
vensherginge, zich wederom O:1der de Vloot Ie
te begeeven.
Vergeefs vervolgden de Engeifche
Engeifcne Fr,;ganen
Fc,;galtel1 onzen Kapitein,
lOt 's naamiddags ten drie uure; hij ralHliJ\!licl.'rde,
lot
ral1tr;)\!nc('rd~, geduurende
dien tijd, de Sloep voor tweeduizend Gu:des 7 welke hij
voorts aan zijne Reeders ovel
ove: m,akte.
m1akte.
LE TURCQ hervatte wel haast zijnen kruistogt, en bemag~
tigde, eerlang, eenen ni<!tlw~n
n~tlw~n Prijs. Vervolgens onder dea
deR
Engellèhen
EngeIfchen Wal vervallen zijlJde,
zijnde. rankte
raakte hij aldaar ha-ndgemeell
handgemeem
met vier gewapende Engelfche Sloepen, die hem ol'iflngelden,
ol'lflr.geldeD,
doch, naa twee uuren vegtens, van hem afhielden, om
voorts vervangen te worden van een grooten
granten EngeIfchen
Engelfeben Kaa.
per; èic,
afdelnzen~
èie, n2a
1i2a even lang veg!cns,
vegtens, imr;clijks
it~r:c!ijks moest afdeinzen,.
Op den achttienden Maart kwam LE TlJRCQ voor 1?/isfingers
len
ten anker, in een zeer ontrettercien
oncretterden Ilaat,
Ila~t, hebbende
hehbende aan boord
twee dood
en en eenige gekwetilen.
dooden
gekwetllen. Een zijner
ûjner geflleuve1dco
gefueuveldca
was een Italiaan; man van veel moeds: want
war.t als hem zijo
zijG
eene arm was afgefchooten, lost~ h:j neg mct
m~t den anderen
een !luk
gefchut; doelt
tef neder.
nuk gefehut;
doch viel kort da~
da:!r op dood ter
Gelijk voor LE TURQC'S behout~ene
behoul~ene terugkomst, in de Kerk
te Plisfil1gtn,
P1isfil1gtn, openlijke dankz<:ggingell
dankz('g~ingell gedaan wierden
wierden,t zo
betoonde ook de Reedcrij haar geno('gen
'5 Mans verriggeno(>gen over 's
venig·
lingen,
begifligde hem
tin gen , door treJrl!lijke
treffl!\ijke eeregefc:lcnken.
eeregefc:lenken. Zij bt'gifligde
met een Zilveren Sabel, hangende aan eenen kostbaaren DraagDraag.
band; op welke Plaat,
Zil ..er, met loetlemming
PI:;:lt, insgelijks van ZiI
toetlemming
der Regeeringe,
V/iFfingen gegr:lVeerd
W:!pen der Stad Vlirfingen
gegraveerd was.
Regeerillge, het Wapen
Daarenboven omving
nog ten gefcllenke, een paar fraal
ontving hij DOg
fraai
Pinool.:n. met Zilver i:lgelegd.
gewerkte Pi!lool.:n,
Niet zo gelullkig flaagde
Daagde tE
LI!. TURCQ op den laatllen
Iaatften toge,
logt,
dien wij van hem vermeld vinden. De Noord - Zee krielde.
nu van Engelfche Kaapers
KaapeTs , eu viel bet de onzen bijkans ondoenlijk, niet in hunne handen te vervallen, allhans met hUil
in gevegt til
te gcraakt'n.
geT3akt'n. In den Zomer des gemelden Jaar.
1782,
J732, wederom zijnde tutgezeild
uitgezeild,, wierdt hij handgemeen
handgem.een met
een

6r1.

t.E) enz.
TURCQ; (P. tE)

EngelscIt Fregat. Het gevegc
gevegt duurde vijf glazen. ~alÎ
Naà
een El1gelscIl
een verlies van eenëntwintig
cenëntwintig daoden
dooden en zeventien gckwetfien,
gckwetfi~n,
was onze Knaper genoodzaakt, de Vlag .tc
.te firijken en zich
over te geeveo.
geeven, Hij zelve bevondt zich onder de zeventien
gekwetaen;
aall zijn KaJkebeen, Borst en Schou.;
Schou~
gekwetacn; hebbende aan
ders, zwaare
omvangen. In Engeland aan land
ZW:lare kwetzuuren omvangen,
gebragt,
gelleld zijnde; hadt hij het
gebragt • en voorts in hegtenisf<!
hegteni$fe gefteld
4)oedig te geneezen, en vervolgens
geluk. van zijlJe
zijne wonden fpoedig
dè Geval1gelJis[e
de
Gevan~el)i5f<;! te ontvlugten. In het begin van September
kwam hij ce
re f7/isjiflgen,
f/lisjingen, doch genoegzaam zonder
zondet Kaakebeen
aan
alln de eelle
eene zijde. De Reederij beloofde hem, terflond daar
op, . een nieuw fciJip;
fchip; doch om de Vrede handelingen , aan
welke
welke,~ eerlang, gearheid
gearbeid wierdt,
wierde, nam het kaapen een einde.
Jaarhoeken
Zie Nieuwe Nederlll1zdfohe
Neder/ondiche J
aarooeken :I,
voor 't Jaar 1782.

TUNNINGIUS. (CE.RARDUS) wierde gebooren te Ll!iden,
TUNNINGIUS,
biden, in
den Jaare
Ou"aa re 1.5
IS 66, van zeer eerlijke en niet onaanzienlijke Ou"'
deren. In zijne vroege jeugd omving
ontving hij eenig onderwijs in
de Lfltij~!fche
Llltijtlfche en de Franfche
frtinfche taaIe, in zijne geboorte1l:ad
geboorretlad 1
doch, naar het fchij rit,
nt, niet met oogmerk om hem tot de
beoeffening van eenige geleerde
gelc~de WeetenCchap
Weetenrchap op te leiden.
leider..
In zijne aankoomende
aankOOlllende JOllgé!lingCchap
JOllg~lingrchap fchijm
fchijnt hij, eenigen tijd,
zich te Enk/lUizen
Enkhuizen onthouden te hebben. HALMA
HaLMA verhaalt,
·dat
'dat zjjn
zijn Vader hem derwaarts
derwaartS zondt.
zandt, om bij eene R2gtsge"
Regtsge"
leerde in die Stad op diens Komtoir
Komwir te fchrijven, en alz()'
alz~
het werk(la3dig
werk<.i3~dig gedeelte der behandelinge van Regtszaaken
RegtSzaaken te
leeren. De huirengewocne
buitengewooneijver
naarlligheid, met welke
'ijver en naarllirrheid,
hij hier
bièr -:djne
ûjne z:l3kcn
z:l.3ken W:larnam,
waarnam. als mede de voegzaame gege'fchiktheid, welke men rot een kundige Regtsgeleerde in hem
zag uitblinken.
uitblinken, be"lOogen
bewoogen zijnen Vader, aan zijne
zjjne Opvoeding,
Opvoeding"
:ren
ten dien eindt',
einde, eenen meer geregelden loop te geeven. Meer'
zîch toe
bepaal'delijk
bepaallielijk dan voorheen
voo(h~en leide hierom de Jongeling zich
op dé kenniöfe
kenl1i~fe der Latijnfche taaIe ;;m:13kte
maakte voortS
vOOrtS geene gege.
ringe vorderingen 'in de
de· Wiskunde en Wijsbegeerte.
Wijsbegeerte, en leide
leide'
vervolgens zich met zo veel
vee.! ijvers
ij vers toe op de Regtsgeteerd
Regtsgeleerd~..
heid
heid"1

~

TUNNJNGIUS, (GS"','.n.nm) 'ftJRF.

beid. dat hij, reeds op dcn
v~n twrf'ëlllwintic
held.
den o~!dl'rdom
(}~!dt'rdom Vlm
nvrrèIJlwinti,
tftt
Dv:n,}fUI;! W-:!a~i::e::.::;j
t.·t de Dv:'t,)raaIJ
wlIa7,{:,:;::;;;d h~\'or.!erd
h~\'or,~erd l\:ierltr.
wierdt.
T'lans nam hlj
1;1j zijn \·~r:..li~f
wr:.-li;f in '.
" G,
G. ,'Z:;:·~d.7pe,
:z:;~·~d,7"e. alwaar hij dp.1l
d~n
T,lans
Ad7ckaat, "oot'
voor he:
h~: [-!.;f
poSt va\]
va\) Ad7ckllat,
r'!,;f \':n
\':\:1 lbP':1IÎ,
Ihi'~:1J, met zo veel
roems
war.rnam, en zo ve~!~ ~".!,;''';:!l
kUl~d" en berocms war.rDllm,
t'!·;·,;!!! ValJ
vall zijne kUI~dt'
E~~.:;r~-.}rs va;]
drcvcn!:dd vertoonde, dat de n~~·:;r~-.1rs
drcvcn!:eid
vai1 1::.
ha Hoog~fchool
Hoor.~fchool
wier..!cll, het
I:ct tlo;);!~.:ranr:lr.!~n
rle Regtste Leiden
Leidt'tJ te raade wier.!!:I:,
Ho~;!::.:rnar2rJl1t in l!e
gelt'e,'dheiJ aail
uaa bem
hem 0i'
:lr::a,;en. De ~::rçt!1!ide
I:'~rc'!mde JOSEPHUS
lelee,'dbeU
oi' te :.lr:;a.;en.
JOSEPJlUI
}USTUS
SCALICER t in deu
deo Ja::re
Ja::.re 15~';, b(:foepell
b(:roepell zijnde
zijr.de tot
JtiSTUS SCALICEIl,
Prof.·s.for HOI.()ra";ul
HOI,()rflrius liln
fir~k3 gemd..!c
I-loogefcbool,
Prof.-sfor
aan 't
'e firl!ks
gemd,!e Hoogef'cbool,
wierdt O!1Z~
o~z~ TV~NINGIO',
TO~NINGlU~, ;loor
Slutcn v:-n
door de Slaaten
v~n Holland, DI
EI
Iwkrijk afgevaardigd, om d:?n
d,!n ~cl~crdclJ
~cl:!erde\J m:m hcrwaartS
FlIwk,.ijk
bcrwaalU te
geleiden. Naa bet
het fluiten van
vlm het Ddbnd
Ddland m\~t
clen
met Spar.Je, in dea
Jaare 1609,
J609, bevillg
bevi"t: onzen Hoof.\lecr:ar
Hooglcer::ar de lust, om in de
Zomer-Valla!ltÎe
1610, eene reize
relze na
l:a Brahant
ZomerVakantie van den J~:lre
J~are 1610,
hij r.iet te rUJ.
rUi;. Want zitte doen Van deezen
deezcn logt kczrde
te~rde bij
tellde
iJl: jd, wierde
tende in eenen Koetswn~en,
Koets\\'lI~en. nict
lJiet ,-:..rre
"WTe van JJI:
hij
v:m ee:-:c
ee::c Dcro!'::e
ncro~~:~ I!angl'tl!s:,
:!:mgl't:!s~, die, billnen
bij van
billOen weinige oogenbliktccn,
j(\nj;ûen adem leedt
lccdt haall!l1,
haa:.!", in het vijfënvljfënbliklten, hem den j"nióûen
veertig!le j:lar
zijns ouder.:orc3.
h hl!t
KOM van
vnn de Kert
K~rk
veerligfle
j:!ar zUns
oUlleri.:oro~
b
het Koor
van
Il. ClIo'
Cu: !tIJ;
cerlljk
vao de 11.
!UI; ;/;,1.
;';."1, in de ;zemci
lZemei 1e Stad,
Stad. wierde
wierdt bij eerIJjt
tcr aarJe bene!.:.
.!Hen heeft v~n b~m eeu~"
ter
beLlel':. .l\Ien
eell~!I reeks van gedCilkwaardig
S[reuken en Ver.ellillgen,
V<!nelliugell, uit Gi·;el.fcne,
deilkwaardiget! Srreuken
Gi"lel.fclze, LIlL,,tijnfohe, f";-flij,he,
SPQstl/c,~e SC'irij\'ers
tij"folle.
f';'o;fdll!, Jla/il1411f:::e
Iltl/itlallf.:::e en SPQII,,/'c.~e
Sc"rijvers bij
eel' vcrznm~j
verzl\m~i,l.
l-loo~le\::r:lar ha;.~t
ce..
..l. Onze 1-1oog1e<:raar
hai.~t ecne1
eene, broe~er,
broe.!er. JOJMNNP.S Tu:,mll:GIOS
TU.\mr.;GlUs gec:amd,
get:amd, die bij Prins F:
F! EDEalK
EDI!UIIt IlENRIK
JJANNP.S
IlEND.IK
\".&Xl OUl\jE!
hec:f. lJcklced.
"All
ORAl\J::: \lCll
~eil post van Gehdmfchrijver
Gehcimfcbrijver hc<:f.
l>ekli.lcd.
j.,~en,
ja9~en,

Br,,""'"

Zie

ORLERS, .Etft.~/'ij,·iï:J
F;eft,~dj,'ir:J

der StarJ
de,.
St"rJ

Lei~

de,1.
Jen.

Tm!!:, ec!'e zeer bekende l,r:mdftofI'e
b,:mdftofl'e in de VC:iéénige
Ttll!l',
V(;iéénige Provh:ÏI'Il,
vh:it'n, do~h
dO!'!l in andere Gewesten zo ongemeen, dat men

eCllijds ,Ie.!dve,
ilJ de Kunslverzamelinr.en
eCltijds
,Ie~dve, io
Kun!\tverzamelinl!en der liefhebhers
liefhebber••,
ondtr do:!
Nituurliike zeldzaambcd~ll
zeldzaambed~lI plagt te hew.larcn.
AHe
ondl·r
d~ folituurliiko
bew.tart.'D. AMe
t~1! Verééng,le
V~rééï :g,:e ProvircieD,
Provircien, uir:rel'o'1len
Zeei:md, levereD
kvert:lJ dee.
dec.
èe
uir::!erorneu Ze~l'l"d,
aallgenaame briln~lloJF;:
brall~fl,,!f;: uit.
uie. Vol~(.ns
zommigcl1
ze nutLe
nutle en aangenaame
Vol~"ns sommigelI
beeft

tS4

'tURF.

heeft DIen
.... orlen van Turf; andere, en de meesten,.
men zes ff<Jonen
nil!t meer dan drie foorten:
Turt, de
niet
foonen: de eigenlijke Tu'f.
ROgge/flOr,
Rogge/flo/", en de Sponturfi
Sponlurfi De eerfie foort is die vooze
en !igle
ligte lI(>tf~,
il(ltf~, welke van den boven korst der hooge landen
wordt afgefioken,
afgelioken, en geene andere bewerking ondergaat,
ondergaat. dan
dali
dat men dc:zdve
dezdve behoorlijk laat droogen, om vervolgens, teri
ge~)ruike,
ge~ruike, Vcrzo:Jdèn
verw:Jden Ie worden. Meer of minder
mindl!r zwaar is
deeze
geel
decze Turf, de eerlle
eHlle bruin of Zt~artaglig,
zt~artaglig. de andere geei
\Tan kleur. Van de laat(le
l:l~tae bedient men zjch
"an
zich veelal in de Kalk.
branderijen, Van de eenle in de Verwerijen, Steenbakkerijen,
Steenbakkerijen.
Tr::fijken en Fabrijken.
Fabrijkell. DrouI.verijen
Drou\l1crijen en verCcheiden
verfclJeiden andere Trafijken
DI! Bur.t:e!fJQr
Bug~elQor ontleeDt
ontleent zijnen naam van de wijze, op welke
welke'
dezelve
diep Ie onder het water wordt op6eba2ld.
op6cha21d. Men
delelve uit de dieple
bedient zich daar lOe
lOC van zekere
zekcre Netten,
Nettcn, :lan
aan een langen 110"
(lok
vastgemaakt, B,.ggcl't/euC1J
deB,.ggel'1ZeUelJ genaamd. De Werklit:dcn,
Wcrkli.:dcn, die de·
dCII 113àm
l1:\àm van Baggc,.iuitiell.
Bagge7"iuidel/. DecDeezelve behandeleIl,
behandelen, draagen den
%e,
ze, de Tmf- of Veen!lo1T;!
Veenilo1T;! uit
ujt de diepte opvisfchende, [forten
fronetl
de B~ggp.rnetten
B~ggp.rnelten uit in een Schuit of Praanl,
Praam, tot dat dezelve
dczcl\'e
beltoorlijk
b~.!~n is. Dl:ezen
Dl;czen natten last omlaaden
oOlbaden zij, door
behoorlijk {!.
!!"l1a,l~n
dOOf
middel vnn
I!~n Kruiwagens,
Krui\Vagen~, op een droog veld, over 't welk zij
de 11.
(J:; If.:
rot zälk eene dikte, dat zij gedrooJd
If<! uitfp:..i:!en,
uhfp:..i::en, lOt
en gt'tret'dt"n
gt'!ret"d~n zijt,de,
nal de
Je bez~kking,
behûudt van
v·an
zijr,de, l1a1
beZlkki\1g, de dikte behi.ludt
eeDen
cp.nige dagen om té
eenen Turf, die
óie cp zijn eind Haat. Dus eenige
droogen en te bczakken
gelegen, en genoegzr.ame
bezakken gElegen,
gcnoegz:-.ame vastigheid
ter verdert!
vcrd,~rt! b~werkinge
bewerkioge gekreegen hebbende,
hebbeilde, wordt de !lotTe
ll()lte
gt'llct'den,
Il'tt e"den, w?~r
w~~r toe men
me!l zich v~n VroiJwsper{"uoncn
Vrouwsperlooncn b"dienr.
bedient.
gel1o;;~nd, or.d:!r
Met vi,;r,(~r,tt"
vit'T;(~r,k pial.l·;jes,
p;aJ.l";jeS. Tr,e~o"den
'ir{"e~of"den gClJo;;:nd,
onder de voevoe·
ten V3~'
ge ::1a::kt,
al tr:Jppekndc,
v~~: g(
:~n::kt, gaan zij, 111
tnlppelendc, zijlin'!s
zijlin!!s uit; 'L wtdk
wt:lk
lij
lii eC!lige
eC!1ige reizen h~rh:dell,
h.::rh::~len, lOt (bt
dat de Veetlfl.
Veenft. ft'.:
fi~ de noodige
V8sthei-l h"".f,
vasrhei..t
h"·.f, i."t:ko(",mec.
i.'l;ko"!1]('c. Vervo!!~e!'s
Vervo!!~ers c!::ez(,n
~::ez(;n dus gerreeden
getreeden
grond
grt>fid eCi'i,:e
ee!'Ï,~e dagen
d:JgefJ ht:btJc'ïde
hebheiïde I~nte\!
l3ntel! droogen,
t1l'oo;jcn, vervo<'gcn
vervo<'gen zich,'
zich,.
\lall nieu·.t
wt'd,~rl!m met p:lllll!i'~s
"au
nieu",\ s, de
cie VrouwlicJcn,
VrouwlicJclJ. Wt'ó,:rutll
p:I!lll!j,~s ondcr
onder
de Voet~'·
Voer~(" , O;J
0;'1 d"
d:.: 1l,)1Te,
ft,ltTe, om, door lniJdel
m;Jdel van f;:herpe
fi:herpe til
tIJ breI:bree·
ters, G'".:UlveI1
(,',·.;tQven gcnllamd
opp,rvJa1:te des
de ijijtt:'rs,
gen~~md,, dé~
de gehedc opp,rvlafne
Tur["ekl:;,
Turf.. elds, van het eene einde tot het an<:ere,
an{'ere, io fl,la:lc
fl,la;lc rie·
ri(!·
mr:1'. Ier
m,,".
ter brcld:e
breld:c der dj1ne
dilne v:m
V:l!J t'<'l'en
e~N:n Turf, r~t
t~t O;'
Ol' d~n
grr,nè
grr.ncl v~n 't veIJ,
v.~i.i, door te lIeeke".
ileej~e".
Deeze bewcridng
Deez,"
bewrrï.ing llu"mt
Ilû~mt
Dien
JIlcn Bi~fJ/(n,
Ria/Jen. om
vlll dat de oppervI2!;te
opperVlakte lich
zich als in lang"
lange Rit'Rit,·
teld~n

,ü·"
1J;~.~

TURF) TUSSCHEN MAAS

E.N

WAAi..

{IS
(IS

men ge[needen
wed~rom
gefneeden voordoet~ Thans laat men de noffe wed<!row
eenigetl lijd
eeniger!
tijd droogen: waar naa
nu de Vrouw.·p~rCoonen
Vrouw"p'!rCoonen dezelve
flilrken;
flilrkell; dat wil zeggen, insgelijks
in~6eJiJks door middel V.1n
van f,)ortge":'
foonge';'
lijke Grallven, de gemelde RiemelI overdwars doorlteeken ~
zo dat het veld in vierkallte Ruiten v.:rdeeld is, en de Turf
nu, overeInd;!
bJlre gedaante beeft
~ekoomen. Thans
overeinde (laande. hJlre
heeft \>ekoomen.
Ia::t men haar zo lan~
lau
laIl~ droogen.
droogen, lot
tot dat zii,
zij, door de Turfma~kflers.
ma~kll(!rs, kan worden o.'Jge/;/olren..
o."gelJlolren,. Zij neemen naameliïk
naameliik
tWI~e
.. en op, en leggen ze plat op de
twell
twee rijen ftaande
llnande 11ur·
un'en
àe twee
naast (laande rijen neder. Dit geCchiedt over 't
'c gehecle veld,
zo dat 'er telkens een fmal pad, tot eellen doorgang. ovcrovatblij
ft~ De bovenfeggende
boven leggende Turf, eenigzins geàrool!d
blijfr~
geároogd zllnde_
zl\nde.
i!1 èe gemelde
geUlelde paadd.:!s
pla:ltst
wordt
paadtks onder geleid; en men pla:::tst
worde in
'er
h~ar einde fivude,
Ilundt, boven "'p.
'cr de ouderlle.
ollderlle, die nog op haar
"~'po
Vervolgens nu en dan eens gekeerd en lllChlig
un rijen wat
luchtig 23n
haoger
hooger opgeilaperd zijnde, worJt de Turf aan groot!! r,)IJde 7
of ook wel aan langwerp!~e
langwcrpl~e ViCrkanten
Vierkanten op het veld p,eleid,
p,eleid ~
OJl nnderhand in groore
en met rlct
rIet gedekt. OJ!
groote Turffchuuren
Torffchuuren
opger.agen.
net g:m~f(:he
opger.agen, cn
CD van dur door liet
gan~ft'he land verzviic!en
verz0nclen te
worden. --- - llijkalls
Bijkans de zdfde
zl'1fde behandeling ondergaat de derde
{oon,
cl:!t dezelve in
vrcrlia:1té
{OOft, of de SplJ11ttl1[, uiegezundi'rd
uiegezondi'rd dat
irr vlcrlia:\té
Bakken gektieeJ en bearbeid wordt, voor dat men de Veenfioffe o'.er
over de velden
velde:1 uictiJH:idt.
uitlpH:idt. Ter voorko"ln;Ïl:ge
voorko'ln;Ïl:gC' vall!
.all
fch::arsheid
fcb::aTsheid deeier
dec ier s8ngenaame
sangenaame en nutte bra\1dfil'ff~,
brandllt'ff.!, i3, \':111
\'1111
wegen '~Lands Sra.lIen,
S!a.1ren, liet
het verzenden eler
oer Tur;' na andere
tanden, zonder uitdrukkelijk verlcf
Admiraliteiten, ~er':
verlet" der Admiraliteit.'!n,
ver':
lioo!!cr!.
/.:fooècrJ.
Zie Tf!!.rnu'o
.• rdige Staat rlé,. Vei'iir.lg.;
TI'~rnll'otlrdige
Vedinlg.;
dIJ
de NeJerltJr.d~n,
Nederltlr.d/m, veel IV
IV;~

Splmtu,r,

TimCHEN MMS Lrl WAAL, kortht!id5halve Maar e11 IFaa
genormd·. is ecn
genormd'.
een distrikt, bi; den oaam
naam "an ,1ndJt beke:1d
beke;'ld
10
GeJder/atd,
aldus ~e
ia Gclder/an
1, in de Neder Betllwe.
n,'trlw~. Het
Hee w.rdt
wordt aiJus
beeren,
bè·
beèccn, om dat het ,usfcher.
lusfcher. dl:'
df! tweè
[wee ge'lopmde
ge.,opmde R.i',ieren
Ri-tieren be·
il.(\(Hen
fl.(\/)'en legt. Het r~emt
rtemr ZIjnen
Zijnen IUlDvan6
I1IIDVan~ bi'j het Rilk
Ri1k van
NUUW1/'lt!f;tn,
IVl cIJwme.<.en , en flrekr
(trek, zÏl;h
zich tlit
uit tot 110
alD de 'f,.-Ier~
T,.·ler~ en
eo de
BO;1im'"lerwaart. Men ontml;~t in dit Ampt veJlchelaèn K:mt
K:mi.
Il(1X.
lih b hb bh ti- h b'la'
por;
Il'~lX. nHJ1.
DELI;,

6&

TWERB-ERGBN, TWEttO,
TWEtLo, TWENTE.

eeriigen .derzelven behooren
pels en Heerlijkheden;
Heerlijkbeden ; eettigen
bebooren tot
rot het
bet
Bovtn _ Ampl,
Boven
AmpI, andere tot het Beneden
Reneden - All/pI
Al1Ipl van Tus{clzen
Tus{che"
Maal en Waal. De Dorpen hebben hunne afzonderlijke
afzonderlijke~chouten; alle welke gezamentIijk
gezamentlijk onderhoorig. zijn aan den
deo
S.chouten;
Ámplman, eene aanzienlijke bediening,
Amp/man,
bediening. welke,
welke, gemeenlijk,
eeD Lid uit de Gclder[che
Gclderfche Ridderfcll3p
Ridderfchlip -bekleéd
'bekleèd wordt.
worde.
door een

en

TWEEBERGEN ,

Ser"tltIS, gelegen
een der elf Banken van S. Ser"aas,

in en omtrent MaaSlr;cht.
Maas/richt.
TWELLO, een klein GeJ-dersch
Gehlersch Dorpje, in het
bet Landdrost.
ampt van Peluwe. 't Was reeds in de Dertiende Een
W tj doch
Eeuw
ander den liaam
naam van 't Pi.~enlo,
P'l'enlo, b~kend.
b<!kend. De Hervormde Gè.
Ge.
meente,
bellaat, heefe,
heeft, nogtbans,.
nogtbans ,_
meente , die uit .weinige Lede-maaten bèllaat,
huren eigen Leeraar.
Leeraar•

Zie GeflichJen
Geflt'chten van Deventer, Deel
D-::el f.

T~l!.NTE,
T~RNTE, een Iandrcbllp
landfchllp en Drostampt , in
In het Oostlijk
Oosrlijk ge.
geOr •. ·i/slel,
-i/sfel, leggende als benooten
dedte der Provircie valJ
VIll Ol·
Drostampt Sali~n:J.
Granffchap Ben/hem,..
tusfchl!n
Sali~n:J > het Graaffchap
Benthem ,.
tusfchen het DroSlampt
l!Iur.fler ói
het Bisdom van 111un/fer
di het Graaffchap ZUIfen. Eertijd'
Eenijd'
voerde het den naam van Tfunta,
Trunla, en behoorde aan
alm de U'.U';fchoppen van. Utrecht. die het bewind daar over,'
over .. onder verver.
khiliende benaamingen,
fchiliende
belJaamingen, aan bijzondêre
bijzolld€re Heeren opdroegen.
Het geheele Lancirchap
v~rdeeld in negen Geregten::
Geregten:
Lanàrchap wordt v;)rdeeld
V/(wlMal,
{)J(wJtlaal, Oot1l1llCl"felll,
Ootmlle;fem, Almelo, En/chede, Delden.
Delden, Kedingen, Bonze,
Bonze. fla~:x;óergen
Ha~xbergen en DiepetJhcim
Diepenheim Volgens zommigen zou men, in dit Landrchap, moeten zoeken het volk,.
Tubanlen
en het Gewest vlln
v:m
Tuhanlen geheeten, bij .TACITUS
TACITUS vermeld, cn
dezelve zijnen nRlIm
naam omleend
ontleend hebben. Doch,'
Doch, veelligr, is voor
deeze meening geen andere grond, dan èe
de gelijkheid
gêlijkheid van den
eenerlet.
klank der benaaminge. De grondgelleltenis'
grondgefleltenis' is ni~t
nict eenerld..
Hier ontmoet men Veengronden, elders Zand. Door de toel1eemende nijverheid der L:mdzaaten,
L:mdz:laten, hl:eft
lIeemendl!
h~eft men het een en·
eB·
ander, meer en
eu meer, ten nutte weeten aan te wenden.'
wenden. Daar.
Daarenboven zijn de Twentfche
Twent[che Linnenreederijen alomme vermaard.
cnboven

lk:c
lIet

't~VENTE.
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T.'fl!t,?
l~.Iie,/t,? is zeel'
zeer !lar,zienJijk,
jl:lr;zienlijk, en wordt ~
av,;r
der Ridllers van Ollerl)sfel
du.;c eer.~n dcr
Over/Jsfet bekleed.
l\1il'd",r,
Mil'd~r, e~r'~r,
e~[er, zijn th3n3
thans de vo,)rdc::!i;rJ,
vo!)rde~l~lJ, c!aar
G3ar aan v<.rknogttl
vulmogt 11
d~n tcn tijde dci'
zo genaamde DrostclIdie;;fteiJ,
eiJ, bcfl1!1lide 111
dei" zo
ccni;(!
ccni;~ vcrrigiingen, wc!l;e de L:tnc!licdcli,
Landlieden, tcn
ten b :hoeve
:!Joeve val]
Heefe, om niet moesten \\':l2r~leemen.
den Heere,
\\'a2r~lecmen. De meesten onzer
Leezercn zullen l.ich \log hcrienercil, de moeiten en bewee-gingen,
oncfiaan, over
ginl1;en, nu tien jaaren gelet:dtn
geleedtn oniftaan,
ove.r de nf(clt~ffitJlJ
afii::lt~ffi!lg
deezer Drostendiclifien;
Drostendiedien ; als mede, hoe d..:cze
d<.!eze bewçegin~.ell
beweeginv,CIl
begonnen ~ en voorts ten einde gebragt wierden; voornaame~
lijk, door de bewerking van
\':m wij!:::;1
wij!:oa den Ovcrijsfeifche
O'lccijsfeifche Ridder
JOHAN DERK, B'~i
Bil; Oll
011 ,.'al/
,,'/111 (.(1"
UI" c';pell,;m,
CJpelt.::l1, Heer vtm den Pfll.
Pol.
Zo wel over het Omwei
Ontwei p, als o,<:r
o,t:;r den uitlJag.
uitOag. waren allen
niet even eens gezind. Eelligen
IJÏet
I::cllÏgen lanktl~n
laakt~n den Ridèer, de m;:ês'"
m;;és~
teil preezen hem deswegen. Onder de ba,ft~n lh;Îien,
lh;Îicn, boven
alle 8ndt::ren uit, de Lalldlieden van T,;lelite.
T,:.Ielite. Om den wakblijdfchap en èal,kbaal'heid
keren Ridd;:!f
Ridd2r hun genoegen, blijdfehap
àallkhaarheid te be...
tuip;en,
tui~e!1, over hunne omh,.ffi:1g
omh,.ffi::g v:m dienfien,
dienften, welke, naar hunne 1:!CC1!Î'1;J,
",t 's menrch~n
Ill1llgeboorer.e Regten •, en vooral
1:lCC1!i'15' m
m:t
menfch'~n anngeboorer.e
.,met
met d."!
d~ Vrijheid, op welke de NeLier1anders
Nelierlanders ro('m
rot'm àln:;gen,
dr:l:;gen f
onben,~:.hatr W:lren, d\!e,!c'l zij, dour
dovr den H~;;:r H')LTZIlEY,
H')LTZIIEY,
een~!l zim:ebeeldigdl
zim:ebee;digdl gouden Ged:!nkGed:~nk- en Eer~penning vet..
vnaniieen,
aall den
vaardieen, om VOOrts
voons aatl
d':11 Ridder te worden ICf
tcc hand ge..
fldd. A2'1
A~.'l een gnu,Jt:n
F,nuti"n K::teo
K:~[eo hing deezt:
deezl;: P~nning,
Penning, en voort.
een Rol vail Peï~:~mel1l,
Per~:~mei1t, waar op men, met cenc
eene fr~2i~
fr~lIil! h'Jnd
h'and
ger'::lret'vcn.
ger'::lret'ven, het Vo!,;cJ,de
Vo!,;cJ·de i3S:
J3S: " Tcl'
Tcr eeuu:ige en C;1jle·'f1ijkt
" G'
G ,jagt,
jagt, :dSfi! ,',m ,/PrJ
dPrJ F.delllJocligjlrm
EdelllJocligjlrm Ridder JOHAN DERK,
" n,~RO:'<
vrm Gt:ft
B,:RO~ VAN
V.'1N DER
DE:: CJ\PI::LLEN.
CI,PELLEN, Heer VfJil
Gt:tJ /'01,
Pol, Atdtern,
At::!tern,
" Airfol
st, lla:ren,
ill de Rid.':infcltap
AitfoJSt,
na/ren, Cfia.
cr.z. Bc/~hreeve,'J
BeJ~hreeven;1I
Rid.:r:;fci1t1p
'1',;1/ Ovel-;fsJd,
Ove,.;jsJd, l'1J'l:.
caz, --- Die, in navolging del'
",. V,.f:/
f1J'~. Cl:::;,
Cl::;;, e;Îz.
det
" aloude waan!
waare Riddt:!ren,
R idd.mm, den onnf'rdn,'uen
onr1rrdrr,'uen bijfta:1d bi~den
biedenh èe.
èe, door wijs beldd, onvermoeid"n
onvcrmoeid"u viijr, fiandv3stige
nandv3stige verdlwring, veragting en overwinning veel<!r
" duuring,
vee/<!r weclenvlI~rdighe
weclenvl1~rdighe."
" den, zonder dat zijn groote Geest bezweek,
beZWèek, dt:
de Vtijr.eid
Vrijlieid
"" vaa
V:ltJ den L~:'uman
L:1: 1 dman in
ill Ovcrijsfd.
Overijsfd, tegen het llaGffche
Ilasffche juk der
" Drosa:ndiel'fien,
Drostl,ndiel'ften, met GOD s hulp, heeft
heefL verjcedi~d
verdeed/lid.•
•, Di~ ook, door regt
vaardige uilfpr::ak
ûer Edel Mog.
,.
regtvaardige
uilrpraak Jer
Mag:.
u He;,ren
He_.ren Stallten deczer PIO,lincie, Befchermers
Berchermers van Regt C!I

Het Dnisrampl
DiOSlampt van

gemc!~niiJk,
gem'! !oliJ k ,

Hij
h h bh h b 2-a
Hhhhbhhb

"" Vrij-

tj,g

TWENTE.

"n Vrijheid,
Vriiheid, het wit zijner loflijke poogin~en,
poogln~en, in de gel1eele
" UÎlrooijing
Uitrooijing van de harde en veragtelijke Dienstbaarheid heeft
" bereikt.
bereikr.
,. Voor deezen Regtgeaartcn Ridder.
Ridder, den Roem onzer
bebben wij Huislicden van Twente, met algemeene
" Edelen, hebben
" toejuiching, deezen Brief, als een Gedenkteken onzer
'J'a Dankbaarheid voor zulke voortreffelijke daaden opgerigr.
" Zijne
ZijDe Edelmoedigheid, die onze voorgenomene dubbeId
dubbeid
""verfchuldigde
verfchuldigde kostbaarer vereering heeft
heefe afgeOagen, kan
kali
" ons niet weigeren, dat wij Hem hier
bier bij tevens een regt
" van altoosduurend verblijf in onze
ollze dankbaare
daDkbaare harten op" off.:ren;
off~ren; eene dienstbaarheid, die wij aan braave Regenten,
" welke alle
olie ilaaffche
l1aaffche Dienften
Dienfien van een Vrijgevogten Volk
" verfoeien.
verfoeien, toekel1nen.
toekennen•
..
" Wij wenfchen, dat dit Gedenkteken bij zijn laate Nage" flacht, eeuw uit,
uit. eeuw in, gezien en onze erkentenis daar
" door vereuwigd worde.
,. Wij hebben deezen door de Boer - Richters uit elke
",. Boerfchap doen ondertekenen; en om dat wij geen Zegel
" gehruiken,
gebruiken, eenen
cellen Gouden Gekenkpenning , met dit Op" fchrift:
De niivre
nii"lre Landman
LlZndman juicht, 3;;n Vrijheid ;s herJleld!
!terfleld!
CAPllLLllN
zegepraalt op Baatzucht en Geweld!
CAPl!LLEN z<'gepr{Jolt

;,
j, aan een Keten van hetzelfde Metaal hier
bier aan doen hangen.
bangen.
ge~aan in Twente, in bet Jaar onzes Heeren
Heereu
"ft Aldus gei/aan
" MDCCLX XXIII. op den 25 September,"

Op de
cic Voorzijde van den gemelden Gedenkpenning zier
ziet
ues Ridders, eenvoudig, zonder eenig
men het BJrstbecld
BJ1'stbecld des
Optooi
JOJ1M't
optooi zeI , in zijne w~refl
w~rell gt'd~~nte, met dit Omfchrili: ]OJ1M't
D~'RK

VAN

DIlR
nllR CAPELLEN
CAPeL1..EN

TOT DJ::N
Dl;N

POLL,

D.

BESCHR. IN nl

lIID.!).
RID.T)., VAN OVERY,~SEL.
OVERY.~SF.L.

Op de tegenzijde
bet liIoven(bande
tegt!llzijde leest men, naa het
~ovennllande tweetwee-regflig versje:
regelig
d~ 1. N/JY.
Nu'" Ao. 1781
Bovea
BOV9

TWENTE, TWIKKELO, TWIST(.
nVISK.
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Boven aan ziet men de Zon der Vrijbeid
Vrijheid,, hd1:raalende
htdl:raalende des'
dei
Ridders Wapen, van eenen
cenen Eiken Krans omgeeven; en aan
aalt
den Voet, eenig Bouwmans Gerecdrch~p, benevens dea
deli
lIoorn des Overvloeds.
Gevoelig aangedaan over dit blijk van dankbaare boogagtis,.
hoogagti~
:ondt de Ridder, n:la
nna het ontvangen van het
bet Eeregefchenk, een Antwoord, 't welk van een getroff~n hart. en't
en fe
welk over zijne verrigtinr,en voldaan is, de treff.!ndlle
treff.!ndlte kenmerken draagt. Gaarne plaatll:en
plaat/l:en wij hier dien brief, indien
Qns
QOS hellek
bellek zulks gedoogde.

~e,

Zie Nieuwe Nederllintifok,
Neder/llnrlfokl 1aar/Joelrtn,
1aar/Joe/ren t
1784,
17 84'
TWIKKELO, een aloud, zeer deftig Slot of Kaneel,
Îll
Ka(leel, in
Twente, niet verre van Delden. Van binnen ontmoet men
eene menigte zeer fuaie
fr:lIlÎe Vertrekken, en in
iu den omtrek lustige
Plantaadjen.
Twildelo behoort thans aan het Gellagt
Plamaadjen. TwiHelo
GeUagt van
vall
WASSENAAR.

TWISK, een Ban en Dorp, in bet gedeelte van Noordholland , de net'
net" - Noorder
/Voorder - Koggen geheeten, niet verre en in 't
'e
Zuid wenen van Medenhlilr. De uiegellrektheid
ZuidweHen
uitge(lrektheid des Bans vinden wij ('lP
(lP vijfhonderdzescien
vijfhonderdzestien Mor~ens en vierhonderd driedrie.
ënzestig en eene halve Roede begroot.
begroor. Volgens die zelfde
opgave zou het getal der Huizen, zims
toc in
zints het Jaar 1632 toe
den Jaare 1749,
J 749, van tweehonderdzevenëntwintig
tweebonderdzevenëntwintig op honderdëndertig zijn verminderd. Het
Her Dorp, gelijk de meeste in
io
dien oord, is in de lengte gebouwd, langs eene fireek van
meer dan vijfhonderd Roeden in de lengte, die, in 't midden, van een klein Watertje wordt doorfneeden. De Kerk
der Hervormden is oud, en heeft
beeft eenen hoogen Toren,
Toreo, beneden vierkantig. doch
doelt van boven in een Spits eindigende, en
geheel van fieen
Ileen gebouwd. De Gemeente der Doopsg-zinden_
Doopsg"zinden,
welke met die van het nabuurig Dorp Abbehcrlr
Abbekcrk eenen Leer:w'
:lar gemeen heeft,
heeft. is vrij talrijk. Eene
Rene biizonderhcid,
bijzonderheid, de
H h h hh hh h
hl
·3
!iraki
tlraka
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( WILLEM) enz.
TWISK, TYBOUT, (WILLEM)

Gezinre beErelf~nde,
betreft'~nde, welke hier eertijds plaat.
plallt'
firaks gemelde Gezlnre
kUDDen wij niet nataaten,
nalaaten, hier aan te tekenen. Te
badt, hanen
\Veeren • 't was in het laatst
laarst der voorgaande, of in tt
't begin
hegin
weeten,
Doops."..
der tegenwoorJige Eeuwe, dat van de Gemeente der Doops
gezinden.I eenige
eenlge leden zich affcheidden,
affcheldden, en afzonderlijke
gezinden
bijeenkomfl:en oprigtten,
oprigtten. lol /ligling
fligting en
cr; oplJo,..."Ît.g
opbot.whg des Gemoeds
Gemocds;t
bijeenkomften
~ij hielden hunne Vergaderingen, eerst ti;
huiz.en om,
~jj
i-~; de hu/z,e"
(ioph
narierhafl.i op gl!z~lIe
gt:z~tte pltJlllzlJft.
p!natzlJ1I. des Zondags naamidPoP" na!ierntJ1I:J
dcr Quakers. met welke zij, yoat
'loot tt
't ave.ove.,.
dag, op de wijze d(!f
ri,rt'. de me,;!,Sle
me~Sle overeenkoms
ov·ereenkoms t hadden. "Zij zaten,"
zaten ," zo als
rftre.
~ij zich uItdrukten
u:tJrukten.I "" in fi;JJjgheid
fbligheid neder, en waglten
wagtten op den
Jij
"ti Heere, tot dat 'er, zomtijds.
zomtijds, twee of drie perfoonen (zo
l t ' wel Vrouwen
Vrpuwen t!Js
als Mannen) iets tOE
tot fiigril1ge
fiigtinge en opleidinge
opleidillge
,,-wel
iuwendiî?c lee ven , naar hunne opening, fpralten.'t
fpralten."
" in het iuwendiî?t'
de f'érgadering
Bij den naam van Il"rienden
y,ienden van tie
P'crgadering waren deeze
welm::(!ti~'llde
welm::e'it'i1de luiden bfkend.
b~kend.
Tyg.lUT, (W1LJ.EM)
(~V1LJ,EM) een Nederlander, doch onzeker op·
op.
Tl%mT,
wel:':e plaats.
pla~ts, in den
cen .Taare
Jaare ,626
gt-;booren. Hij oetf;!nde
oeff;:!nde de
~626 gc-;booren.
wel:'e
me:!stal uitgefiorlfcl1e
glasfch:lJ-.'ren, en ver~
Jhans me:!scaJ
uilgefiorvene kunst van glasfchild'.'ren,
dtRr dov.
d00i 'een
·een uer beroemden naam. De glazen in de
worf dcar
grootê Zsal
Zgnl van de Dod€:
LeirIe" wierden door bem
hem begroote
Dode te Leide"
fchU;i~id met d~
cl,) afbeeJdiI:gen,
afbec::Jdil:gen, teil voeten
voeren uit, vaJl
vao de Hol(chiJ.i~id
landfche Graaven,
Guaven, naar de gelèhilderde
gelchiiderde paneelen, die nog.
l.ndfche
lIeden in het Stadshuis te [{/lar/em
[{(lar/em bewaard
bewnard worden. TVBOUT
TVBouT
lleden
pverleed[ op den vierëntwintigGen
vierëntwintigûen Julij des Jaars 169,9,
1699, m'
in.
pverleed,
drieënz!:vendg jaaren.
jaar en.
den ouderdom van drieënztlvendg
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,TAAL~,
V
AAL~,

g('d~elte

Stll~t5
St,,~ts

een
van
Lllöd
cen Dorp, in het
Llliid vfln
VIlf1
OverUlaaze,
LtltuJ Vil/I
VllIl .,
Overmaaze. he. Ltltld
'$ l-lc1'logcnrade
[-lcrlogenTade gena~tm'.l,
gena~\m'.l, een
eNl kidil
uur gaans
gllllns van J"Uen.
A/.:en. V/I.1/S
Vt1.ÛI is een kbin
kbn Dorpje, van tien
of twaalf Huizen; dGch,
dc.ch, r.Îwemiu,
r,iw~miil, ze.r wel\T~arelld".
wellT~arel1d". Oe
De
reden hier van is, om dat de Pnt~staTJtÎch~
PntOstalJ!ÎciJ~ Op{'!'ttcr.:nen
Op~f!·ttcrcnen
der na!iuurfcbp
na!iuurrch~p hier hunne
hUllne Go.Js~ie;l!ilp~
Go.1s~i<!;lnlbe Vcq;aderplaar('~11
Vcrpderplaart.~11 of
Kerken,
e!l vrijheirl van Opcnbaare
Opcnbnare (jodsdit!:,st
Kerken. en
<Jodsdi~=,s[ u~{f"li!)?:e
odf~IJi!Jge
hebben. Men heef.
naamelijk. ljeVelJS
hCl gemelde
beef, 'er, Ilaamelijk.
lieVCIIS hCl
r:emelrle get;ering getal van Huizen, eene
eelle Kerk van HO:.1gdUltfche,
Ho:::gdUltfche, e~ne
andere van Fot;f.;he
teIl :'ienFn!:ft:he GerefûrmeerJen,
GereformeerJen, en eene derde [Cri
:iie.nfie der Lutherfchen.
Lutherrchcll. D~ Prl:iikanteli,
Pr~ijkanten, wt!lke
welke deele
dee.!e Gemeenten bedienen, hebben te Aten,
Aten t B')ïChu
B'I,chet of elders hunne
bunne
woonplaatzen , van waar
woonp!aatzen,
wau zij,
z;ij, van tijd lOt tijd. ter vcrrigtinge
van den gewijden dlell,.r,
dlen"r t zich na raf"'.
ratds b~geeven.
b?geeven. Behal ven
de gemelde, heef,
hccf( men 'er ook eene Vefljllt''!rplaBts
Verga:.l'!rplaats voor de
Doopsgezinden.
Doopsgezillden. Te {adf;r
rader met die vaJ J!..f.'JtUtricht,
]l.i·.tUlricht, plagt.
nog voor e.enlge
eellige wé!inigc
w;~inige jaalen,
jaa!en, de Gcm. t!me
t!uce in deezen oord
eenen Leeraar
eenell
Leeranf gelleen
gemeen te hetlbec
hetlber: t en hij te B(m:nel
B(Jrcltet te
woon~n. Doch dit hu:ft
hteft thans
woonen.
thallS ge::ne
ge~ne flalUs
plaats meer. De Doopsgezinden in den omtrek van l/iJiJ!s
I/aais zijn, meestal, uÎ(gellorven.
uitge!lorven.
Intuslèhen
Imuslèhen is de gelladige
geftadige tO~Vli)::d
to~Vli)::d dl:f
der Prot'!stllnten
Protestanten te raaIt
raals
de oorz9ak
oorz1ak van den bloei en welvaart vau
van dit DO~I)je.
DO~I'je.
Hoewel de fland
lland der Hervormde en der Roomfche
RoomCche Kerke,
Dallst
Daast elkander.
elkander, op tene kltine
kkine boogte.
hoogte. een blijk van weJer2ijdlèhe
zijdlèhe verdraagz~amheid
verdraa~z&amhcid fc:Jijne
fC:lijlle uit te leveren,
leverea , h/'1blt
hrlblt zulks,
cg,er,
eg_er, flegts
llegrs ju blooten
blooren fchijn. Meermaakn
Meermll3hm 1.IIg
long men.
me.. , van de
~ijde der Roomschgezindl'Jl,
Roomschgezinc!l'n, boori)ven,
booriJ'/en, hunnen valfeilen
valCcilen ij ver
\lcr
Hhhhhhhh
aanH
h h h hh h h 4

ae

72

VM_LS,
VAALS,
'"~

__MD__

~

___
• ______

~~-mn.

______' ' ' '__' ' ' ' '

13nkondigende,
lllnkondigende, en die, t' een1gen
een1~en tijde, zo hoog
boog Iiep~n.
liep~n, d:;t
dllt
ze. van hoog er handt
hand. moew.m
moest~n l)eteugcld
beteugeld worden. Zie hier
eell
jon!!fie hewe~gingen.
bewe~gingen, 't
Ot Was in
een kon berigt wegens de jongae
den Jaare
Jallre 1762, da~ eene RoomCche Vrouw, opgeUookt
opge!lookt door
een en Priesl\:r,
Pries,cr, het ondernam, de doopplegtighcid
doopp!egtighcid te fiooren,
aooren.
bediend wordende aan ecn
een kind V:ln
van haaren broeder, gehuwd
aan eene Protemnlfche
Vrouw!', Dl!
Prote~tanlrche Vrouwt'.
De Vrouw hier in te leur gefteld.
gelteld,
doch ('vcllwel
was de Grootvader van het
bet
t'veliwel J(evongen
~evangen geoomen.
genomen, WlIS
geq,jopte
gea,jopte kind,
kiud. in 't wederkeeren na B,
B "het,
rehet. alwall'
alwaar bij
woor.ode> feilfl>omlijk
woor.ooe>
fcoTl>omlijk mish?ndel:l
mish~ndeH door 's Priesters K~pellaan
K~peJlaan on
Qll
i<,oster.
j{oster, en door de hulp vatJ Ptotesrl!!1fen
Ptotest:)!l!èr. V:jft
V~ft den dood "ver7
·ver~
lOSt. Gewisft!Jijk
zou rie Vrouw de verd'l!nde
verd!~nde firaffe niet ontOOt10SI,
Gewisft!lijk iou
laan heboer.
behoer,, ware zij niet floor
rioor het gl aauw,
a~uw, geholpen vaQ
frar
fcbe S"lrla:l[en.
uir het hui~, waar
F'rar-ièhe
S"I<!aacen, uic
wa:!r in zij bewaard wierdt,
elJ op vrije V(J('ter.
V(lP./en ~efMd.
j!elleld. Zo dra was de Luitenant
verlost eu
Dros[a2ft
r,1dr: van deezen moedwil en het
Dros[aan van 's Ik
l/.!' loge,.
loge" r,1dc
têhelJcten van het SIA;;l:(chc
Slli:n(che GroJ1di':cbied
Gro_l\d~ebied· nict
niet verwittigd,
verwittÎbd, of
fchl:naen
bi] gaf 'er
!t'r kennis
bi,
ke/lnis va:.
Vll:. aan de Algemeene
A!gemeene Staalen
Staate~;; die voorts
eerlig
eer.Îg Kr.ijGsvolk
Kr.iit::svollc ril
ra P~!'Ih
Pa !1t r zon,jen,
zOfhien, om de moedwiIligen
moedwilligen tt
lleteu'l'e!I:!I;
~eteu-te!c\1; met )aft
la,'! l'aIJ
pan den Gl:'zagvoercler
G~zai\'voercler der gewapende
gewapende:
!:Jende,
"ende, om
oni de o(-ff-mng
oE'lJ:-n'ng van den Room[chen Godsdienst
Godsdknst Ie
dr "n
.:D llilftaln
rOt d3t
d~t qe
geme:de Vrouw in de handen {des
Ides
(liJftaan ~ tOt
de geme:d'!
p't'~egcs ZOla
ZOu herfteld
~a·a ecne
van
p'l"~egrs
berfield zijn. l\Ja'a
eene korte tm[chenpoos nn
fl/st,
rIJst, hervatreden
ha:rvatteden de domme ijveraars onder de Roomschge~inl1"n hunne
~inrkn
bunne woede regeT]
rege'l oe
<ie Protestanten, terwijl deeze, ter
yerpgtingt: van hunnen GodsrJiem
yl!rl"lglingè
Godsdienst,
tt na en vlIn
vlln V
1/11/1/s
aa/s aan en
af
giugelJ Onder andere gehcurde
het, in den aanvang des
ar giugeo
gel-curde het.
Jaars 1:,64, dat de ProteSt3men,
Ron/ut wrderkeerende ~
Protestanten, na Rorcher
InJ~ zeker ;)orp.
horp, do~r jongens en
et! metr
meer bejaard gepeupel, ge~
f~hold~n.
met fiei!ren
Ileel'en gefmeeleo,
en .oder·
'~boJd~n, md
gefmeeleD, met drek bevuild eri
'lIder·
:ios
~io6 mb
mil banaeld
banctel" wit:rden;
wit:rden j zo dat
d2t een V2n
v2n bun
hun alln
aAn zijne
zjjne won·
~en overleedt. Tha··s.
Tha,s, van hOl)ger
bOGger hand daar ~e gelastigd,
deedt de Luïter.aot
Luiter.ant - Orosfaard
Droslaard van 's Hel"llJgenrnde
He1·'IJge7lrnde de Room(che
V,ols en op nog vier andere Dorpen lIuiten.
eche Kerk te V.als
OP
Ç>p las I '1"an
• .0 hun Hoog Mogenden bleeven ze eell
een jaar hIJg
hl1,g
ge{)ooten, eu wierden niet geopend dan op het V:er~oek'\
Ver~oek,
~c.tlrirt der
Roomschgt'~lnden, verwouende
boe de Openbaare
~l:"brirt
de~ Roomschge~lnden,
vertoonende , hoe
Oodsdlen'toelfeoing
Oodsdlerultoelf'ening der Protestantett,
P.roteltaDttll, geduurende eenige
eer.ige muu·
maau. den)
den J
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den, geene (toornis of belemmering hadc
badt gelet'ticn.
gele.>-:lcn. B'j
Gen,
Iq d~
Y'erlof1i,ceving
yerlof~eeving verzuimden de AJgemeene
Algemeene Staatcn
5raacen nier,
niet, zwaare
i)cdreigingen
Ge~stlijl{heid, in !;t!vall::
bedreigingen te voegen aan de Ge{'suijl<heid,
bt:vaU(! der
herh:t:llinge van diergelijke moedwilligbeden.
herh1:llinge
moedwilligheden.
Zie Nederland{cT,e
Nederland{che jaarh,eken,
]lJtlrb,eken, 1763,
1764 en 1765.

V4ART;

(De) zie VREESWYt{,
VREI!.SWY"t

V JlASSEN,, een Dorp, ln
VAASSEN
in het
bet Landdrosrnmpt
LanddroSl':lmpt vIn
van de T'e/tJl,j,'(!
re/uwe,t
in de Provincie Gelde,.lanrl,
Gelderland, ruim een 'uur gaans in '( Z dj.
'IJ.
oosten van het Dorp E',pe.
E(pe. Vaasfen
Vaqsfen berlaar
bet1aat uir
uit eene lang,~,
lanlt~,
breede Straat,
Srraac, ter wederzijden met Huizen belimm~rd, van
welke zommigen geen onaanzienlijk voorkoome hebben,
hebben 1 eri,
er"
;'c
't geen in deezen oord niet zeer a'gem~en
algem~en is, m"t Pannen
~ijn gedekt. De Kerk,
Kerk. een
eell oud gehou
gebou w.
w, is. voor 'c
'~ mceren..
meere~
gedeelte. van Durmeen
Dulffieen opgehaald. Rondom dt!zelve
d(!zelve ziet meu
men
~en deftig Kerkhof. Voorts geniet het Dorp
j)orp eel1ige',
eenige'l bloei.
door de nabijheid van een goed ge(al
gelal Papiermoler:s.
Papiermoler.s. die lIau
den gang gebrage
Warerbeekjes,, welke in de hoy..
gebragt worden door Waterbeekjes
holl-o
ce reluwe
re/uwe hunnen oorfprong neemen~
VAILLANT, (WALl.EltAAT)
(WALI.l!.RAAT) een vermaard Kunstfcl,HJer,
Kunstfc.,HJer, gege·
booren te
re Rijsfel,
Rijsfel , in den Jaare 1623. was een leerling V~n
v~n
den vermaarden ERASMU3
pen. ln
"t
ERASMUS QUELLINUS, van dll/WCT
dil/werpen.
In '·t
eerst hieldr
hieldt hij zich bezig met het fchilderen van POllmettt>n
Pourtrettt'n
eD het tekenen met erajon
tce
eil
Crajon;; naderhand lei de bij z·cb
z'ch ol,k
ollk l(;e
op het fchilderen op doek met het PeT/feel.
Penfeel. De eerstgenoemde kunst
rerw!jl hij
kUllst leerde hij aan zijnen broeder llERNJlRO,
IlERNARD, terw!jl
eg(er
eg.er met de laatfie.
laatlle. als waar mede hij vee I gelds verdiende,
zich voornaamelijk bezig hieldl.
hielde. Noglhans fcbijnt
fchijnt hij,
hij. eerlang.
tot het Pourtretfchilderen
Pourrretfchilderen te zijn re
te rug gelIeerd.
gel,eerd. Dus fchil1
tèhil.
derde hij, te Franlrfort,
Fran/rfart, ten
teo lijde
tijde als LEoror
LEopor D aldaar gekroond wierdt
m~ar ook
wierdt.,,. niet alleen des Keizers beelcenis,
beeltenis. maar
die van verfcheiden vreemde Gezanten en van
va!1 Prinren V111
h,~t
V11' h·!t
~uitfche
waren.
~lIitfcàe Rijk. die bij de Krooning ceiellwoordig
teieuwoordig WarM.
~hhhhhhh 5
~hhbhhhb
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(WALLERA'\T) VALBURG, enz.
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Van Frankfort vertrok VAILL,\NT,
VAILL'\.NT, onder 't gevolg van den
l\laarfchalk
Ko~
Maarfchalk GRAMMONT, na F,-m'lkrijk,
FNollkrijk, en fchildorde 'er
·er 's
'5 Ka·
.Dings
vaa was de oorzaak,
lIiDgs afbeelding. DI! goede uitOag
uitilag hier
hiervan
dat de Koningin-MJeàer,
Koningin - M"eàer, de Henog
Herè.Og VAN ORLEANS en veele
ziu<..'l1. Nna een verblijf van
Hofgrooten voor hem gingen ziuL!n.
vier jaaren te Ptlrijs,
Parijs, begaf zieÎl
zien onze KunRenaar
Kunllenaar na Alhfle,'A/hf/el'.
Jat/:,
aarlr. alwaar hij imgelijks
insgeli.iks geen geringen
gering en opgang maakte. Met
grooten ijver leide hij zich hier tue
t<Je op de Schraapkullst, of
Zwartekur.st; onder vcunv,'larde
vcor\v:larde en belofte van geheimhoudinge, zoude VAILLANT, volge!1s
volgens het verhaal van zommigen,
deeze kunst van PrinCe ROBER'l',
ROBER1', Grout - Admiraal van Engeland, als den eerfteu
eer{l~1l uitvinder daar van, geleerd hebhen.
Wijders verh2~!t
verh2~lt men. dat de trouwloosheid
trouwloosbeid van eellen
eel1en zijner
l.eerlir:gen de h:mdgre;,;pzn
'Leerlir:gen
b:mdgrc;,;p;!n dier kurst op.:nbaar
opo.'nbanr maakte, en
'alzo het
bet vovrdeelige
voûrdeelige daar van merkelijk deedt verminderen.
VMLLANT
VAfLLI\NT overleedc
overleedt te Am/lettl.'1m,
Am/letd'ltlt, in den Jure
Jaare 1677, het
vierënvijftigfte
••
Vierënvijfti&fte zijns
zjjns ouderdom
ouderdomi.

Zie

HOU 11
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VALBURG, een Dorp in Gelderland,
Gelderlsnd, in de Over - Betuwe,
aan het Stroompje de Lil1{;e.
Lint; e, tusfeht!n
tusfehen de Steden Ar1'lltetn
Arnhem en
Wageningm. Htt
Wagen/ngm.
Het plaatsje is klein, doch beeft eene
f!ene Kerk ten
teil
.dien(le
bet
.dicnf.le der Hervormden; die door den Predikant van het
Dorp Homoei
Homoet bediend worden. De Heeren
VAr.RUR.G
Heereu VAN VI\r.nURG
plagten , van ouds.
bier een Slot te hebben; 't welk men, naouds, hier
na.
derhand, ·uit
-uit de puillhoopen, beeft begonnen op te bouwen;
doch het
bet werk is niet tot volkomenh.::id
volkomenh.Jid gehragt.
gebragt. Digt bij
Yalbu1g leucn bet
Valbu1g
het Huis ter Lugt en het Slot MusfenburJ!,
Musfenbura,
weleer loc:behoord
to.:behoord hebbende aan eenen Tak VaD den Huize
TAB LYNDEN.
.Alt'

VAtCKENIER,
Vo\lCKENIER, (Het Geflagt "on)
van) eertijds
eertIjd. bij den naam
:,an
yan GEELROK
GI!!LROK bekend in audere
ar.dere Gewesten,
Gewesten. maar thans
thans,tonder
onde(
~en gemdden raam,
raam. nog zeer vermaard, vooral te .AmfIer.
Amfle,...
~am, alwaar verfcht::iden
illm.
verCchdden leden uit deezen Huize de aanzienwaardigheden bekleed bebbeu. Voorheen fchijnt
Cchijnt dit
Jijkfte waardighe4en

Ge..
Ge"

VALCKENIER. (lbt
(Ebt G~(!tI::t
G~(!tltt "/711)

1$;

-~--------

Gel1,Igt in Brflha'lt g,':'b!o~id, en van da:!r
da:!f z}-cn
z}'cn oo~rpr"rg
ondeend
OfJdeend Ie htlJoen. De relen d\;r verhuizinge I-a (ie N"o r.

landen, als mede die der veranJeril1gc
veranderingc \"all I'll~m I villdm
villd~n wij
a!d'Js verhaald. N. N. GEnROK , dien wij voor dtll Stamvaald'Js
der moeten houden, naardien de vroecicre
vroec;cre Vuorzaaten nkt
ni,:t
vermeld worden, omcreIlt
omerent het Jaar 1450, wat vl'oeger (;f
b~ter. te dl1twer
aa!,i ens t op
Inter.
.dl1t:verl~en,
1'Jen, met eer.en Heer van veel aa"ie!1s
Schaakbord fp~elelide,
denzelven ia
het Sch!\:1khord
fp~elende, raakte met denzelveIl
Î:l wOoJrden.
liepen, dat 'er een twergevegt uit ontilVlldt,
ontilvndt, in
die zo hoog liepen.
'e weH, GEELnOK zijnen
't
zij nen vijand r.ederleide, en, u.::.arenbJVell,
u.::.arelJbJVcll,
b~t
b:t or:geluk badt,
badt t dat hij in handen van 'e Geregt vervjel.
GEELROK hadt drie broeders. Voor hunnen bh)edv~rwant,
met reden, het ef/~Ue vr~eze"de,
vr~eze"de. ber:;amden zij eenen aanfla6,
om hem uit
uie den Kerker te verlos fen. Zij fha,:Jen naar hun.
nen wenseh, doch vonden zich m~t een genoodzaakt,
genoodzaakt. hun
Vaderlnl1d te verlaaten. Wat 'er van de drie lruuwbartige
broederen geworden zij. is ons niet gebleekei'.
gebleeker Onze GEEl,b:'oecieren
GEELGe!det-Iand. Hier
Hh!r wierde
wierdt hij bekend met den
ROK vlugtte na Gelderland.
toenmaals regeerenden
r~geerendell H~rtog. die hem voorts tot zijnen
Groot-- Valkeniel't en OpperJaaglórmeflSter 1I:IllUelde.
1I1mUelde. VolgeU$.
Groot
Opper - ]aaglórmCflSter
Volgens
de echtIle
echtO:e befcheiden,
befcbeiden, zou dr:cze de aanleiJing tot de herwaarts komst, en de reden der Laamsver:mdl!ringil
uamsver:llIderÎngil geweest
zijn.
GEELROK , zedert VALCKiNIER gellllam-i,
genaamrl, was getrouwd.
doch onzeker met eene Uiillii- of hierlandfche Vrouwe.
Bij
bij eenen Zoon naa, genaaml
deeze liet hij
'c huwelijk met eene ad""
ad~
GILLIS VALCKENIER. Hij traGt i:l 't
Iijke }onkvrouwe,
Jonkvroüwil, woor.a;:tig
woor.3~,ig te Campen , en verwekte bij
lijke
haar de Zl·veu
Zl-veo volgende kinderen,
diil het GdlJ~t
Gt:nJ~t verder \lebl1ebkinderen. die
ben voortgeplant:
voortge~lant:
J. EVERT GE LIS
jOl/ge, dio
die
LIS VALCKRNIER, gebijnaamd de JOlIge,
eenel1 Zoon nalli<!t
eenell
JIIII Evert.<zoon Ynlclcer.;er,
ralclrer.ier, van welken wij nietS
verder gemt;ld
gem(;]d vinden.
11. tIlurens
II.
lAurens GiII;,:Zl/fJn
GWi::ZflfJn YIi!c!:enier.
r,.!eken/er.
IB.
WILLEM GILL.SZGON
GILL.SZOO::>l VALCKt.N'ER,
VALCKt.l'mtR, die volgr.
volgt.
IlI. WILLEl\l
r;Utiszoon Yalcll''';er,
Fa/clet;;er, die in "'1 buw~lijk
huwp.Ejk tradt
IV. j:lc~h
j:lclJh f;;/ûJ&(I()n
trade
m~t FII'Jlrf
F(J'JIr~ F()'Y;,
Fo'!;, bij welke hij zijG
ZijD Getlagt
mE't
Ge1last ve;der voortzet~e.
voortZet~é.
Zij,burde
Zij, baude h\;m,
h\;l!l,
Cil1•
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VAlCKENH:.Il.
VALCKENIEn. (Het CefllJgt
CeJ!"gt
Gil/is Jaltobszoan
Jaltohszoon

Va~c1tenier,
Va~ckenier,

V.1'J)
1'.111)

die, bij N. N.

Vader was van
ElitJf Citliszooll
Elias
Cit/iszOO'J Valcken;er,
Yalcken;er, die l1aaliet,
naaliet,
Cmis
Git/is ralckeni~r,
ralc1teni~r, en deeze wederom,
Elias Yalckelli.r,
Pa/ek'''i'r, en
JAN VALCK~NIER,
VALCKI!NIER, die hier naa
nll zal volgen~
V. 'Jan
jan GiI/,'saaon
P,J!cktmier, kinderloos
kinderl(lO~ gefiorven.
Gil/iszoon ?.;!çkenier,
VI. U'Jei
U'fel GI/tisre
Gdlisfe Va//tenier.
Va/ltenier. jong geftorveu.
VU.
VII. JAN GILLISZOON VALCKENIER,
VALCK~NII!.R., wiens Dukoomelingell
naakoomelingell
vervolgens zullen vermeld woruen.
worden.
WILLEM GtLLISZOON
GILLISZOON VALCKE"<lER, boven vermeld, verwek.
te, bij zijne Ecblgenoote
Echtgenoote N. N.
I. Hans Wi//e",szoon
Wil/e",szoon Va!ckenie",
Pa/denier, die volgt.
~. Ktar" T/?;//e",!,
T/?;I/e",!, rakkenlt'/', getrouwd met jan
Lllrger "erg.
BAN"
HAN~ WILLEMSZJON
WILLEM5ZJON VALCKENIER,
VALCKENlER, Dim
nam ter
tef Vrouwe .Anna
Anna
MuM, en wierdt bij haar
hur Vader van
1. P,etet 1anszoon
yamzoon Yakken;er,
rakkenier, die volgt, en
ft Valek''';,r,
2. Anna Hans
Hansft
Palc!u";tr, die de eChtgeDoote
ecbtgenoote wierde
'ftu
'ftn w,JI"",
w,J/e", Gorr;/SzQon
GorrilS1.oon v.:;n
vlón Wouw.
PIETER
PlEUR nANäZOON
HAN;ZOON VALCItENllt1l,
VALCKENll!.lI, trouwde met Anna
Ann" Ham~
HamJtldz,
Jadz, en liet nal:
I. Pieter PieurzoIJn
alcken;er, die volgt.
PieUrzoon P
Pa/ekenier,
volgt, en
!la
Callttlr;nll Pielersfe
!2. Catltflf'ina
Piclersfe Va/kenier,
Vallrenier , getrouwd met
JilJraltam
'V,m Friesftm.
Abraham "tm
3. jar. Pitlers2:oon
Pieters2:oon Valckenier,
Pakken;er, getrouwd met Hester
HochepJtd, bij welke hij verwekte:
Boehep/ed.
verwekIe:
a. I{allt
I!ad Jansaoo"
Januoon P:Ûc/tenie,..
P~lclrenier.
b Pieler Janszoon
Jansloon Vak/tenier,
Vaklren;er, Commies - Generaal
,e Amfier~am,
Amfier!iam, gehuwd aan
aao jal:oba
jakoba van FriesJem, die hem
\)aarde
baarde
Abraha", Pieterszoon
Abraham
PitIerszoon Y"'lltenler.
Y.1ldenler.
c. Lucrelifl
Lucrttia ']tlt/lft
'J~ . . sre Pak/tenier.
Palckenier.
3. Samuel
SQmuel Ptetenaoon
PUlersaoon Yalclre"ier,
Yalclre"ii'r, jong geftorven.
geRorveu.
5.
S. Frederilr
Fretier;1r PitlerS2:om
Pielersaom Yalclte,,;er,
Yalelten;er, getrouwd met
l'elronelltl
sj'tlaa,.tI.
Irt/fllml.
6. Da"üJ
Danü/ Pieterraol1n
Pielersaoon Yt'Jlcken;er,
PlJleken;er, gehuwd lID
Ran A.,.
11"
bj; haar
baar Vader VlD
ti" Gram;ri,h,
Gram/riek, en bi)

''0

A.,.

.. jPi

VALCKENIRR.
Oef/ligt "a,,)
va,,)
VALCKENlRR. (Het Oef/agt
I.
a.

ti
d

johan Hendrik DanidS3Don
Danic/szoon Yalckmier.
Yalckenier.
b. Anna CatlzflT;na
Catlulrina Daniclfe
Danlelie rulckónier,
Ftllck,mier, getrouwd
getrouwG
met N. N. Geelvinek.
lIIet
Geelv;nclr.
PIETER I1AN!ZOON
IIAN!ZOON VALCKENIER, gehuwd aan Ida Rem/chet,
Remje het ~
.erwektc,
,erwektl!,
I. Ida.
Ida _P;elers[e
Pielers[e Palekenier,
Palclrenier, die tweemaaIen is getrouwd geweest: eern met Samuel WeJ[elÎlIs,
WeJ!etrlls, welken zij
eenen Zoon baarde, en vervolgens met Johannes Colfm;flJ,
C%n;lts,
bij welken zij geene Moeder wierdt.
2.
Abrahafft Pieltrszoon Vakkeni""
rakken;"r.
~. Ab,-ahmft
3. Pieler Pietef'Szoon
Pa/denier, Buitengewoon G
G.
Pielerszoon ralclrenier,
..
zant van wegen Hun Hoogmogende bij de Zwitzerrche
Zwitzerfche KanKan.
tons, in bet laatst
lons,
laatSt der voorj!aallde
voorgaande Eeuwe, en gtrouwd
gttouwd mee
mei
Charlolla Bec'X,
Char/olla
Becx, bH welke hij de volgende kinderen beef'
beeft
Ilaagelaaten
Jlaagelaaten :
a. Ua
Ida Cl:arlotla
Charlolla Pietersje
Pieltrsfe Palekenier,
I'fJkkenier, getrouwo
met Charles de Mont Moulin.
b. Anna Marie
Marle Pielers[e Yakken/er.
Paklr.enler.
c. Abraham Pielerszoon
Pielerszlon Valckenier.
ra/cken;er.
d. Pieter
Piellr PieltrS200n
Pieltrs%oon ra/denÏfr.
Paldenitr.
4. Anna ClllhaTina
Calhar;na PielersJe
PietersJe YakkltJler
Yakken/er,, jong gelorven.
5. Eene dogter van den zelfden naam.
rakken;er, getrouwd met Iflla"
6. Maria PieteTsf,
Pietersl' Va/denier,
I[aa"
Caelman.
Cae/man.
7, Hester Pieters[e Pa/denier, getrouwd met :llln
:Jan
7.
David Ports, welken zij vijf kinderen baarde.
8. Anno
Anna PietersJe PaMcenier,
PaJdenier, voor de eerne
eer{le maal getrouwd met And.-jes
Andries Corman,
Cormtl7l, vervolgens met Chr;sliaan
Chr;slialW
IYtll{iI'lK. en eindelijk met J
J),~n
~.~n Hegh.
Hegll.
IPallin/(.
JAN GILLI!ZOON
GILLISZOON VALCKENIER,
VALCKENJER, die de gemelde adelijke Over
Over...
ijsfelfche Juffer tot Moeder hadt, boven met No. VII. verver·
Algemeen"
meld, bekleedde de waardif!heid van Gezant der Algemeene
Staaten aan de Hoven van
VBn Deenemarke en Hoillein,
HollleiD, en was
gehuwd aan Maria TengnageJ,
Tengnagel, bij welke hij de volgend.
den
tien kinderen verwekte:
I.
J. GILLTS
GILLIS JANSZOON VALCKli:NII!.R,.
VALCKENIER,. die volgt.
2. Maria ]rJnJft
Fran'
jamft Pa/ckenier,
Palckenier, getrouwd met Fr"'"
Bent1fiksao~n
BetulfjJtSaq~" RU'Jsch,
Ru'Jsch, en bij hem Moeder van kinderen.
3'. Milt:.
M~.
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tI. MargarelrJ
Margtlrela 1ansJe
1ansfe Vdlckenler,
$'.
PJlckenler, gehuwd met Roelof
Roeio!
EgIJerlStlOon
1',-;,;, en bij hem Moeder van kinderen.
EgIJertsaoon de Y,'i;,
4. Wil/eli/.
Pa/ekenier.• en
Wil/em Janszoon Valekenier
5: Een Zoon van den zelfden naam; beiden jong gege-lorven.
ftorven.
6. jan janszooa
janszoo. Palckenier,
Pa/c1wz;ér, getrouwd, eerst met
Stijf/til
Roefy:;;.er, en, bij
StilAti, St(f,nlafs.
St({!,nzan. en daar Dal met Aaltje
Aallje HoefY:;;.er,
•ode ~erae, Vader van
a. jan Va/dln;er,
getlorven.
VaMrln;er. jong gellorven.
b. B<1{If·tje
Ballrtje YfJlcke'/ier,
P'ukkellier, getrouwd met Dr. David
,,,~,, NfJord,
1/a1l
Noord, en bij hem Moeder van kinderen.
Vakken/er, getrouwd met jan
7. C:Jtharina·
C'3tharina, Jansfe
JansJe Va/denier,
ComftJelin.
Ari1(l@rdamsch Gellagt
t:om1l1elin. van welken het vermaard Amllerdamsch
GeOagt
VU dien
VtD
uien naam zijnen oorfprong
oor[prong heeft.
beeft.
8. Corne'ts
Corne.':s .Tanszoon
.Taf/SZOOn Palckenier,
J7akkenier, getrouwd met Eva
Ev-a
8/JlIm,
SIóm, bij welke hil
hij, verwekte:
a. Phter
Pitter PtJlr:kenier
Pa/ckenier.t en
b. 'J,;n
J.'i'/1, ra/cker/ier.
J7a/clrcriier. beide jong gefforven.
;l1!-rlo Vale
ken;,,' , getrouwd met
AnlowJ U;
c.· .'lhria
c;
f7a/eken/et·;
meE AntowJ
Ha-..
r;nxhoek, welken zij kinderen ballrde.
l'inxhoek.
baarde.
cl Ma/"gal'cta
Mm'garctn 17,llcker:i~1",
/7;ûekcr:itr, gehuwd alto
a2'n Dirk
Arendszoon
ArenrJszoon Koc/f,
Kl)c,~, die bij hnar
haar verfcheiden
ver[cheiden kinderen verwekte.
e. S'n'(J
S~,.a Va
Pa:ckaJter,
,'ckm,er , d\!
de echtgenoote
ecbtgenoote geworden van
1Jef'cTlles
llercrllt's R!!'.!,
R(J'.!,"ft,J bij welken zij Moeder
Moedfr vaa
vaJl verfcheiden
ver[cheiden kiu
kill~..
Geren
meren wierdt.
9. i'r;lagarlJtll
j}lagaretll J'I1n5fe
J'ans/è rukkenier
f/illckenier,, gehuwd en· Moeder
van
YlO

kind~reo.
kind~retl.

GILLIS
V.\LCKEl\'FR. Zoon van JAN mLUSZOON
GILLlS JANSZOON VALCRENJ"R,
GILLISZOON
.ALCKENICR.
ell v,m
11:[,1, I,.
geboor.;m den vierën'fALCKENICR, ea
VJD 111,1'
t,; li:1,,gtlagd,
li!1,pl<1gd, gebooren

Iwintill-f1:en
twintif!tlen December r.fS
rits Jaars 1550. van wc".:n
w~'"f:n de Still
Stael
Amfferdam, zitting
zÎning hf:bbe!lÜè
htbbend.; in heL
Amfterdam,
hel Edel lVJogende
Mogende Kollegie
Kollegieter Admbliteic
Admbliteir aldaar, op den twinti~n(:n
twinti~nen F"bruarij
F.?bruarij 15ï6
1576 gege
trouwd met Klara PtWW,
Pml'W, en o;rerleeJcn
overIeeJcn op den zesënrwinzesënrwin~
,igtlen
tigf1:en' DtCêmber
Dtc~mber des Jaars 1613, tJ,I\:lt
lJ~dt de vOlgende
volgende ze:tiell
zeaielJ
vu wekt ~
kinderen vf.fwekt.
J. GiJl;,
Gilth':o(J1I P'
a!dmier, gebooren den twintigI.
Gillis CiIIÏr;oll1l
Pa/c./:mier,
twintig~
ften
Januari) dts
dl"s Jaars 1577,
1571, en, in
ilJ den Jaare 1597, onge
onge.
nen JanuIIri)
buWll
buwu overleedeu.
J.
ft, M,,M,,~
4

4

VALCKE~m~.

(T-1~! GI",!(Jftt ,.",,)
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~. 1I1/1,.;a
Gillis{e Voldp/llcr,
V(Jldf'IIW-, !(cbooren
j!ebooren denvijfën
2.
lIfa,.;a CiWs{e
IwiDligfl:en
d.:s Jaars
Jaus f573,
r57(;, getrouwd met J,m B-lleIwiOligften Maart dt!s
cirr, en overleeden den vijfi!:Jtwinti;;;llen
tirr.
vijfiintwillti bllcn Julij des Jaars 16'3.
16/3.
na!aatende
nalaat ende eenen
een en Zoon en eene Dogter.
3. Anna Gilt
gebooren den !!z
2Z Mai;
Gil! sfe
sIc l'../c,rt!'nicr,
rJ1c,tl!'fiicr, gcbooren
Maj;
des lans
Jaars 1579.
1579, en gdarven
g(;~orv~n den derden Od'Joer
Oct'Jber 1652.
4. Amltl
4Aml4 Gil:is/è
GiI:is/é V
Vnlkr:lliP.1',
ntkerdn', geb
geb<Joren
"oren den 3 ( Maij
1580, getro
gerro llwd met C:Hper
C:Jlper Bouwer, en gellorven
ge[1orven den 3
Oétober I(j52,
J{j52, kinderen nalaarendè.
nalaatend~.
5. Gt'fetje
Grietje Gi::i.'fe
Gi!:t.<je Va/derder.
PiJ/derder , geboorcn
gebooren den 23 lVIaij
Maij
des Jaars 1582, géuwd
mm Gen'it
Gen'U de RUI".
Rur. en kinderloos
gel:u\vd lI!In
IS CHl:ober
C1c1ober 1649ovecle,·den op den 18
overle,·den
1649.
Ad,';oiln Gilliszoon
geboorcn den gó
30
6. ArJritla1J
Giliiszoon V,lid:en;e,.,
V"id:en;cr, gebooren
Oétober des Jaars
1583, en in November van dat jaar over'"
over..
Janrs 1583.
leeden.
leed en.
.
7. L'endr
L'endl i.f
i.+ Gi/!isz?on
GiI!i5z~on Pa/decn:er,
J'alt:klJ1J:er, gebooren
geb oeren op den
jO:!fS 15(!4.
26 (lél:ober
0étober des Ja:!fs
1=.84. en in do!
d~ maand .I\uguStus
Augustus de.
de,
Jaars
Juars J 594 ;"etlorven.
?,'eilorvetl.
8. Ad,iotJn
GiIIisZfJiJn V
Ad,ia ..1l GiI!iszlJt1n
r....k!witer,
kke~;{er, gebooren op den
19 Augustus des Jallfs
Jaars II )P6,
je Veen.
~P,6, gehuwd met in/nt
iltfntje
Veen, en
overleed en op u.:!n
overlee:len
u'!n 19 Dcccilloer
Dccc1l1ber I~$-t,
I~.H, hebbende verwek.c;
verwelGt
twee dogters:
a. Kormlia
Kon/elia AdriatU,sfc
Adi;l/.üufc l'a!k1!,;;er.
j?'a!kenier. en
b. M,,,h;e!J
/Id,,,hie!t ./j},ituJ1l;fe
~U.it.{Jn:fe r..kkeni.r.
P',kkeni<', beiden onge.
oDgebU\vd gellofven.
ge(lofven.
buwd
],m Gillir:.90n
Ci/Hs::"on ralclw/;cr,
ralckef/;cr, gebooren op den 28
9. J,m
November des Jaars 1537.
IS!!], en in de maand Junij de.
dea Jaar.
Jaars
1594 overleedcn.
overleeden.
JO. WOllTER
10.
WOlJTER G1LLISZQON
GJLLISZJON VA!.Cit&NIER.,
VA!.C;;:&NIER., die volgt.
II I. Elizabe:h
Elizabah G:llif/e
C:IIi!jè P(Jtck~nier,
Pulck-nier, gebooren den 21.
~l
Junij d.,s
dl's Jaars IS!)I,
rS9I, en in de maand Julij
)ulij des Jaars 1610
ongetrou Nd gef1:nrven.
ongetrou.vd
'
12. Kkr!J
Kkr:'J Gi/tisÎe
Gildsfe Falcfenil1',
J7aldenÏir, gebooren op den 20
}llt1uarij
Jf93. getrouwd met Rans
Reyniersfe,.
Januarij des J3ars
Jaars 1':93,
Hans Reyniers[e,.
welken zij kinderen baarde, en in de maand Junij
dea }a:lf'
junij des
Ja:.r.
1661 overleeden.
13.
13- Gm'truid
Gw'truid Gillis{e
GilUsfe FIJiekenier
FiJiekenier , gebooren den 6 NoNo·
vember èCll
c!es Jaars 1594, co
eD in den Jaare 1674 ongehllwd
ongehuwd gefiorven.

,.m
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'VALCKENIER.
VALCKENIER. (Hel
(Het Gef/llgt
Oef/agt

VlJiJ)
VIIij)

14. JAN GILLISZOON VALCKENIER..
VALCKEIIIIEll, die volgt.
GiI/'IMan "aNkenier
l"aJdren;cr,, gebooren den 26
De.
15, Gillis Gil/'Izoon
l1tS Deeember des Jaars 1599, en in de maand Decemb~r 1609 ge·
fiorven.
,
16. JAKOB GILLJSZO~lN
GILLISZO,,'N VALCKENIER, za},
16.
znt, nu zijne twee
i jks vermeld worden.
gerioemde broeders, insg'.I
insg,jijks
;enoemde
Mr. WOUTER.
WOUTER Gll.LISZOON
GI •• LISZOON VALCKENIER, boven genoemd, ge-gebooren op den zevenden Febu~rij des jaars J 589, was ScheSche·
Amfterdam. in d::
dl! Jaaren 1634, 1637, 1639, 16413
164G
pen van Aml1e~dam,
en 16,1-2,
wierdt Raad in den Jure
Jaare 1637, en beklom het
J64'!' wierde
Burgemeesterlijk gel10elte
Jilare 1644, in 't welk hij
geftoelte in den Jlare
yervolgens zat in de laRren
gervolgens
Jaaren 1647, 1648 en 1650, doch de
laadie reize {legts
lijd, alzo .bij
.hij op den
]ulij
laatfte
Oegts eenen korten lijd.
den. 23
z3 Julij
oveileedr. Tweema··len
Tweel1la·len is hij gelrouwJ
l!etrouwJ geweest. Eerst met
oveileedt.
mei
Cuthtlrina van DrlJngen.
Dr111gen. bij welke hij verwekte
Culhll,;"a
GI/;LIS WOUTERSZI.ON
VALCKENII!.R, die volgt.
GlIJLIS
WOU'I'!RSZI.ON VALCKENIER,
zijnde gelreeden,
getreedeo, met Eya
Eva .dppel
Ändermaal in den etht
Andermaal
echt zÎJnlJe
Appel
",lIn,
Vader van
v:m
fIlan, wierèt
wierde hij "ad:!r
I.
JIIy:det r~ Va/dellier,
J. f(1am
Klam W,,:.ter
Plikken ier , die de echtgenootè
echrgenootè
wierdt
I,pl:r P..J:icorne.
P,I:icorne, ill
in den Jaare
jatre 1678, Schepen
Schepeli
wierde van G l,per
van Amfierdam, en bij haar Vader van twee dogtereri.
/Vollur;ZIJon Palelrenier
Paitkenier.t Commisfaris der
2. 'jbrand
'jbrtlnd ~VOllll'l';ZOOn
Stad AmO:erdam,
...er:s drie anderen
Amfterdam, die ne
ne"er.s
aiideren Zooreu
ZOOG eu of Neeven
van regeerendp. Burgemet-ner,>n.
Burgem~i·S[et,·n. tI!
PalJte weclen G'1
G '/ "'·{mdt
b"andl Pan,ras, 'jOCf/1J
'jacfI/; ae
tie Graaf
Schaap,_ op den 28 OétoGr!lllf en Pieltr Schaap
Déto:ber des }ars J648
~!ad.huis den
bel'
1648,, vin
van het AmtterJamfche
AmllerJamfche ~Iadbhuis
terilen {ken
ftt-en geleid
ht'eft. Hij was g<'trouwd
gmouwd met .Agatk.
ecrUen
gddá hl:'efc.
Agark.
Munler. bij welkt"
eellp. d;)J!ter
d:)/iter verwekte,
Munter,
welkt' hii eenp.
,{,brandina /lgatna
J"ak/cmier, in haare kind's~
.'i11J,.ondina
/lgalna J"aJckmier,
kiná•.:
4

lleids
overh~eden.
laeids overleeden.
GILLIS VALCKENIFlt,
VALCKENJPR, Zoon van !\fr.
l\Ir. WOUTEil VAI.CKP..
Dr. GJLLIS
VAI.CKP.111IER
ir> het
l'\IIER,, was een nldll
nl~[J vaIJ
vin gro'f
g'ro -r :llInzien
lIanzien en
eD gez~~, zo it>
van Amfi
Atnl1 rO'mt,
ra~m. all'
al~ in «te
de al.!emP.ene
al.!~mr.ene reiecJ
reiee.l
bijzont'er bewind vIn
G,~w(,St "all RJlland.
H-JlIan:l. D:!
ti.! IÜd~cr
Rid~er l'l1
ring van het ltel,e<,le
geheele G,~weSt
1"11
.AmbasCadeur WILLIAM
WILLlAM TEMrLlt
TEMrLl!: geUl'getIJ" .'e van
he'}l.t dat hif,
hi}',
vnn he'})
I K HOOFT,
Ïiet ~~ntfche
~~mfche bebeo
aevens den Burgem~esrer HE~'R
HE~'R1K
HOOFT, "
" het
~[ad I\m'ferc!nm,
Am'tcrdam, wtlke veel i;,vloeds op
" wind over de ~tad
,;clen Slaat
Staat heeft,
haàt.·' Hij was Bewindhebber
'leien
betft, in handen haat'"
der

-_._-_
-_._--_
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der OostÏlldifche
OOS(ï'ldifche Maatfchoppiie,
Maatrchappije, Raad der Stad Amlletdam 1
bcldc'eJde
van Schepcn,
beklC'eJde den post vaiJ
Schepen, in de Jaaren J1649,
649, ]1652;
652;
J653,
J653 , 1655,
165.5, 16só,
1656, 1658,
J653, 1659,
1(',59, 1661 en 1662, en zat ia
il1
Burgemeescers gel1oclte, in de J~3ren 1665, 1666, 1668.
167°,1(,73, 16H. 1676,1678 en J6ï9. Negenmaalen
Negellmaalen
Bur~
badt hij dus het Schepens-, en even zo veele reizen het Dur~

gemeesterfchap btk!eed. Van 's Malis
leevenshij,onderheden
gemeesrerfchnp
Matis leevellsbij~ol1derhedelJ
verfJ:t~ doen. Naa dat de Sra'!tèn
S,a'!cèn van
zullen wij nu eenig verOa~
valJ
Holland. in den Jaare
laare 1666, Prins WILLE:ll
een
Holland,
W1LLE~f DEN 111
UI tot eell
kind van Stnat hadden :lal/genomen.
:lal/genomen, viel, ondl:r andere., d«J
keuze op den Heer VALCKENmR, om voor zijne Opvoeding
te zorgen. De o'Jerigen
o'lcrj!~cn waren.
waren, WICBCLD'
WlcnoLI1 VAN DER
Ie
m:R DOES,
Hee,. van Noo"dll'ijk,
N001'dll'ijk, uit de Riddertèhap;
Ridderlèhap; ADRJAAN VAM
VAN
Heer
BLY!ó:JI;BURG, fleer "on
,.an Barendrecht, OU..l-Uurgemeester
OUJ -llurgemeester vaa
vad
BLY!':Jl:BURG,
Dordrecht; NANNING VAN FOREEST, Rentmeester der Do~
mtipen en Raad in de Vroedfch~p van' Alkmaar, en de R:radRltaelpeof1onarh JOHAN DE WITT. Ondanks deezen
dcezen post, fchijnc
peofionarh
flerk bezield
hem de zucht voor zijnen kweekeling niet zo fterk
naken, het welzijn
te hebben, dat hij, naar zijn inzigt van zaaken,
Valerland daar aan
van het VaJerland
aatl opofferde. Althans leest men.
in zekere Aantekeningen van den Amflerd~mfchen
Aml1erd~mfchen Schep~tI
Schep~1I
HANS BO:>:TEMI\l\TEr.,
BO:>:TEMAl\TEf., door den Ht:er J. WAGENAAR aangehaald,
dat t nevens den Griffier
FAGEL, de Heer GiLLIS
VALCKENIEIt
dat.
Griflier FACEL,
GiI.LIS VI\LCKENIEIt
eerfie uitvinder zou I!'cweest
de eerfte
/!'vweest zijn van het befaamde Eeuwaar bij de Stadhouderlijke waardigheid en het
wig Edila.
Edila, wanr
Kapiteill
G~r.eraalfchnp voor altoos wierden van el!n
ec!n gefclJeiKapitein - G~r.eraalfch:lp
gefch.eiden. W3re
Wue de Heer VALCKENIER in den Jaare 1672 met d,
Burgemeesterliîke
Burgemeesterliike w3~rdigbeid bekleed geweest, veelligt zoude hc'Dl
h~m de-'ze
de"ze denkwijze op de verlllllting
verla.1ting van zijncn
zijnen post
POit te
te
11.al1
ft.an gekoomen hebben. Maar, tot zijn gelt'k, was hij thanf
than.
hadc zitting in het Kol/egie
Kollegie van GekomGekont~
elders onledig-;
onledig; hij hadt
mitteerde Raad"n, ten
mittcerrle
ren tiJde
riJde als de Gehroeders DE WIT?, op
de bekende wiize, aan hun einde ltwamen.
Itwamen. Van geen gering
nut, om de vCiOagclle
vCiOagelle gemoedcren
gemoederen op te beuren,
beuren. was de
Aallfpraak van den Heere VALCKENIER in de Amfierdamfche
A:wfpraak
Amtlerdamfche
Vroedfchnp,
~el(>genheid als de meeste Hollandrche
Hollandfche Stedcà
Vroedrchnp, ter gelpgenheid
overhelden, in den Janre
Jaare IÓ?!, om op de best mogelijkIf
mogelijk/l
met den vijand
verflaan •, en hllt
hot gehet'le Land a*IJ
wijze lUet
vijalld te verftaan
XXiX.
I i i i ii ii
4a.tl
XXIX. DEEL.
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VALCKENIER. (Hel
(Het Cefll1gt
r:eJlagt Y4n)

den Koning van Frankrijk over te levl!ren.
levt!ren. Zie hier eenige
nekken uit de Aanfpraak, welke meer dan een half
balf uur duur·
trekken
duur11RlIre
de. "De nood was nog zo groot niet, om de dier
dierJ,aare
" Vrijheid.
Vrijheid, door de Voorvaderen. naa een gewelJlgen
gewelJigen tach.
tach" tigjaarige Oorlog verkreegen, en met hun bloed bezegeld,
In een oogenblik vaarwel te zeggen. De
DI! Stad Amfierdant
hmfierdam
" in
" overtrof alle
aUe andere Steden van Holland,
Holland t in v(>(>rdeelige
voordeellge
",. gelegenheid, goede Vestingwerken, overvloed van Mond"en
" en Krijgsbeboeften,
Krijgsbehoeften , en was daarom te meer
met:r gehouden,
..
" bnare
bllare uiterae
uitertle poogingen aan te wenden om de Veréénigde
" Gewesten te redden uit hUllne
hunne ongelukken,
ongelukl,cn, en van de
" dwingelaudij
dwingelandij der geenen,
geen en , die hunn'~
hunne glorIe
glOrie op de puinhoo" pen der Vrijheid van alle Natien zuglen
zugten te vestigen." Om
kragt en bewijs te g('even
g<,cven aan zjjll~
zijlle redeneu, beriep zich
Ziell de
VALCKI!.[\;IER op ht!t
bet voorbeeld val}
Val} andere groote Sre~e".
Sre1err.
Heer VALCKENIER
" De eenige Stad D,nlzlg,
Da,,/zlg, zeide hij,
bij, ha:lt
ha:!t het groote Rijk
Rilk
"van Polen, en de Stad J(o/Jpenha~en,
Kopptn/uu.en, de Konit>krijken
Konil:lkrijken
..
bet geweld hunner
t i Deene11ttJrken
Deenemarken en Noorluge11
Noorrngm VfrlOst
verlost van het
,. vijanden, die reeds bijkans van alles meesrer
meester waren. Zo
Z()
..
badt de eer,ige Stad Hamb"f'I{,
HambuI'l{, in 't midden van haare
baare
,. ook hadt
" beuijders en vijandt-n, haare vrijheid en we!v~art, van voor
" lang, (laande
/laande gehouden,
gehou!ien, en zop
ZOIl Dooit befiuirell,
belluiren, de Wet
neemen. Het aloude RtJme,
Rome, 't welk
" van anderen aan te neernen.
"zijn
~ zijn begin verfchuldigd was aan eenige vlugtelingen uit
" Griekenland, in fiede van te bukken onder het
bet juk van
" anderen, hadt,
badt, door hi!t
bet veroveren van I: alie, zich mees"ft teres gemaakt van d~ l'eheele
~ebeele waereld, en de algemeene
oot z'jne
" hperfcbappi)
hl'erfchappi) opgerigt."
opgerigr:' Hij beO
belloot
z;jne rede met de Ver" Dat als zij r:u
klaaring, "Dat
r.u het uirerf[e
uirerCre londen
louuen bfZOgt hebbebbet ongelukkig lIooëtot
"t. ben, en het
noodlot van HolI,md
Holltlnd hetzelve
laatfle df'edt
deedt nederflonen
nederllonen in eenen af" evenwel ren langen laat(lc
eItDde~, de groot~
" grond van eltnden,
groot~ en ma)!ti;;e
magti~e Stad Ar.flerdalll
AnJlerdalll
p, Dooit
nooit aan het verwijt zoude ondf'rwerpen lijn
tijn van te
Ie moe~,
zich, vóór andere Sceden.
S{eden. ::an
nan den
" ten booren, dat zij z;cb,
" vijand h:tdt
Z7C!J nhoo~ daar
"vijand
hndt overg,;geevt:n;
overg.;geevt:n; Claaf
maar dat zIj z'cn
daal'
.,
.. ,mede
·mede zoude kur,nen trl,o~ten,
tr.-,o~ten, de z\!Jtiie
Zt,'ti1e gu,,~t te hebben
..
ft genooren , welke rtH
ro r YPHnlVS
YPHF.l\lVS aan UL
VLYSiES
YSliES h.
b, wees, te wee.
"
" ••
IeR, dat
dae hij de lwae
lwlle &oude gc&ette.IJ
gc~ette.D worden,
worden ~ naa
n:la dat
"n .Il~
.11~
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;, alle de overige gasten
gASten door de Ciiclopen zouden verflondeti
verOonden
Eene gewenschte uitwerldng
uitwerl,ing deedt
deede deeze redevoe.
ring; het gemoed van
v~n meenig neerl1al!tigen
neerl1~/:tigeD Regent wierdt
daa.
daar door opgebeurd. De Heer VALCKENIER
VALCKENIF.R overleedt op dea
tesden
zesden November des Jaars r680, zijnde gehuwd geweest
:IlIn Vrouwe ]ACOBA RANST, bij welke hij
bij de volgende negeá
:lan
negert
kinderen hadt
hlldt verwekt:
r;
J. Wouter
W(luter Gil!iJzolln
GWiJzOlin Paitktf/;er,
P'aitkenier, jong geftorven.
!z.
!:z. WOUTER GILLi~ioON V.\LCKENlER.
V.\LCKENIER. die volgt.
CmiJ'! Yt'llckc.;ier,
lI'.i/c!w;je,.. geltuwd
gr;l1Uwd aan Pitte,'
3. Reheklra
Rehekka Cmi}!
Pitte,'
Pellico;'ne,
Pel!ico;'ne, Heece
Heere van Lauwenregt , kinderloos overleeden.
4. E"tI Ca/har/na
ÖJtharinfl GiJiure
GiJi,.[e F'tllc.l'ct:ier,
f"alcke1!ier, voor de eera/!
eerlIe'
maal
M4rtillllf Frataiue,
maàl gelrcuwd
getreuwd met Martinu!
Ft'a/aint, Kommisfaris van
ValJ
Amfterd:1m,
Amfterdam, welke iij
tij éénen Zoon en twee Dogters baarde;
~.~rvolgens
((Jek t die bij haar geene kinderen
v.~rvolgens met
mee Aarnoul
AlJr'l1oul de ((Jek.
verwekte.
5. At/na
Anna GiIlis(e
Gil/Is(e rak/Wller,
Fa/dunler, die tot haaren eerffeó
eerrleó
r , Schepen en Raad der
Man hadt Jacob
jacQb Yalclr.eni.J
Yalcltenier.
dcr Stad AmA~
fierdam • haaren bloedverwant, doch onzel.cr
onzeltcr in welk eenetf
ecnéti
graad, doch bij welkeu zij geene kinderen hadt.
badt. Naa dien.
overlijden hertrouwde zij met Philip'
P I:i!ips van
von der Ghiezen; ins-'
ins'"
gelijk, Schepen en Rand.
gelijks
Raad. en welken zij ééllen Zoon en twet'
nre.'
Dogters ter waereld br2{!t.
DogIers
brl!gt.
6. Jilltoha
jakoha Gil/is!e
Gil/isle PrIlekenier
I'fûckenie,.,• getrouwd met Mr.
Mr.jaan Groafiand,
GrotJfiand. zints
zinrs het Jaar 1686 verCcheideu
verCcheidell maaien'
Sdlept'n,
1705 .. Burge-'
SCllep!:'n, en vervolgens, in de Jaaren 1703 en 17°5;
Burge·'
meester van Amflerdam. Zij verwekten te zamc
zame dertien kiq.
kinderen, drie vlin welke in hunne kindsheid overleedeu
overleeden ZijD.
7- PmTER
7.
PIETER RANST aiLLISZOON
GILLISZOON VALCKENIER,
VALCKENIER. die insgelijki
volgt.
e.~. Klara Cillisfe P'alckenier,
Pnlelrenier, getrouwd met
mee joztf
CG'J'nnns,
CG'Y."rlns, Dijkgraaf
Dijkg~aaf van de Beemller
Beemfier en Bewindhebber dei
det
We~,r~diCche MaatCcbappije;
We~j1~diCche
MaatCchappije; zij wierde
wierdt bij hem Moeder "laU
viii
negen kinderen, drie van welke jong gefforven zijn.
9. Gi/lis
Gi l/is Gilliszooll
Gi/liszootz Pil/ekenier,
fálclrcnier, jong gellorven'.
geftorven'.
'WOt'TER VALCKENIER, boven vermeld.
vermeld, wierdt, in del! :faId
111~
re 1681,
1687, Rnad
de'....
R3ad der Stad Amflerdam, en hadt.
hadr, van wegen de'
zelve, z.itting
zitting in het Kollegie ter Admiraliteit in het Noordet.;
liiiiiii
k\ta't..;
Ii
i i i lii g~
k\ta'r..;
;, zijn."
zijn. ,.

'.
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kwartier. TweemaaIen Is hij getrouwd geweest.
gewerst. Bij zijne
Jaatlle Echtgenoote, N. N. Baerle,
Jaatfle
Haer/e, hadt
badt hij geene, maar bij
.Anna Maria Trip.
Trip, de vier volgende kinderen
de eerCle',
eertle', .ATlntl
verwekt:
J. Emerentia 117
lf/outersJe
Palc.+er.;cr, Vrijvrouwe
Vrij vrouwe valt
V2Tl
0 utersJe 'Palc.+er.;cr,
Wimmenum, voor de eerlle maal I!:etrouwd
j!etrouwd met Njc~laa.$
j\!ic~/aa·s
Six, Schepen en Raad. IIls
als mede K'J!oncl
KtAoncl van de nl1r~·;;ii
nllr~.;rij
van Amfierdam;
Amllerdam; en vervolgens met ..'fakob
...,dab [(oru/ilzoon
[(~ru'tszoon 1:,1k]] ,1,~
/ter, doch in geen van beide huwelijken
buwelijken MoeJer
MocJe, geworden.
2.
Anna jllcoha
jacoóa Wot/len{e
2 • .Anna
Wotlters{e Vfll·d~;,icr.
Vtlid~;.it'r, getrouwd
met Mr. jO/l12
Poort, welken zij acht kin:lercll
joan ",~n
,'an der Voort.
kinderCll
baarde.
3. 'Jul/a
julia W6utersj'c
W'6uters!e 'Pillckenier.
JT'lZckcllier. voor de eerUe
eerlIe maal
mAal
gehmvd met 'Jan
gehuwd
jan Clifton, Sekretaris der Stad AUlllerdam.
Amllerdam, die
bij haar geene kinderen hadt;
bildt; naderhand met Rogier
Rogjer van
Weert, die bij haar
baar eenen Zoon hadt.
badt.
4. GlLLIS
GILLIS WOUTER~ZCO!'l
V!t.LCKENIER, in den ]aue
Jaare
WOUTER~ZCO~ VilLCKENII!.R,
1727 Schepen der Stad Amflerdam,
Aml1erdam. geirouwd
ge,rouwd met Anna Ma.
,ia Heus, bij welke hij
bij drie kinderen verwekte:
a. Anna Mllria
Mllyia Gil/is!,
Oi/liI{e Va!ckcn;cr.
Va1ckenicr.
b. j. 1Pouter
lPouter Gilliszoott
Gi/liszoon "tJleken;er.
" .. Ickenier.
c. Gil/is Gilliszoon Palekeniet·.
Palekenie,".
PlETER
PIETER RANST
RANST VALCKf:NIl!.n,
V!t.LcKFNIEn, boven vermeld, als de Zoon
van den Burgemeester GILLIS
GILLIS VALCKEI_JER,
VALCKimIER, Bewindhebber der
Oostrndifche
Ooslfndifche Ma:ltfchappije,
Ma:ufchappije, Schepen van Am!lcrJam
Amflcrdam in de
Jaaren 1695, 1698 en 170+,
Juren
17°4-, op den achtëntwindgl1en
achtëntwin:igflen No.
November van welk jaar hij overleedt, was
wns getrouwd met EViI
Eva
Sufanna Pe/licorne,
Pellicorne. en bij haar Vader van tien kiiille.en:
kiiHie,en:
I. Gi/lis
Oi/lis Pale/wljcr,
Palckelz;r:y, or;gehuwd geftcrV;;ll.
geftcrV~ll.
2. Klara Pieters)è
Pieten)è V.Jlck,niier,
V.Jlck;;mitr, gehuwd met Mr. Jo~
Ja•
•lI"n
an van Holst.
3. GiJSper
Gluper Vt.l~k~/lier,
VtJlck~lIier. or.geiluwd
or.gciluwd overl·2den.
overkden.
4. PIETER PlETEnSZOON
PIETERSZOON VhLCKRr-;IER,
VI\LCKENlER, in de Jaaren IJ:!.:'
J73.:'
en 1734 Scbepen
Schepen van Amficrdam, getrouwd met Bregje van
Gke{el.
Ghe{el.

S. Eva Su!annfl
Palckr.;;:er.
Su{annll 'Palckcn!er.
6. ADRIAAN
V!t.LCKENlER. Raad V911 Neêrfands Indiën;
ADRlAAN VilLCKENlER,
hij i.
is tweemaal gehuwd geweest: eerst met JO/lanna
Jdanna A/ida
Alida
TIII,
TIJI,

G~/!i7gt van)
VALCKENIER. (Het
(Hel G<;'!t1gt

IJS
IJs

Tolling
C;'n"uisztl ll-Jasji.,.
Tolling,, en naderhand met Su/anno
S!I/anno Ch,.i.rtitza
Masjis.

10
In het
bet
eer!l:e huwelijk heeft hii
\'erw.!In.
eerfie
hiJ eene ècgter \'erwekt,
Su/antJa Calhorina
Cntharina AJI
Ai: ilums
;'U;tZS 1':,l,ktlzicr.
l':, l,ktTlÎcr.
SU(Q1f1J(l
7· Rebekka Jaco"o.
Jacoba.
7.
Crlthnrina.
IJ
8. Ännrl
An"" Calhorina.
I.)
lI"rJutr.r, in de Juren
J7400 en 1741 Sche9. "'DrIlcr,
Jaaren 173'),
li3'>, 174
I!ie
pen van Am!l:erdam.
Amilerdam. gehuwd met l\,~
N. N. Ho(p.
Hooft. Drll//ds,
Dantdr, i!ie
oog heden, ziots
jaarCD., h~aren El!hege:loot
E~hrgeaoot over.
overROg
zints verfcheiden jaaren~
leefe.
10. Margllre!.'1.
Margaretll.

boven vermeld, als het veerveer.
ALC[W\IER en Klflra
/{/arll Pauw,
Pat/IV, gehootiende kind van GILLIS
GILLJS \'
VALCKF.I\IER
geboe>elf.!en Julij
julij dtB
des Jaars 1596, ell overleeden deu
ren den elf3en
den eel.ën.
eel.ëntwintig(l~n Nl>vember
N<,)vember des Jaars 1654,
twiotig(l~n
11554, was gehu\vd
gehuwd met Maria ICr Walt",
Wall en verwekte
verwekee bij dezelve:
J. GILLIS VALCIl:ENIER,
VALCIrENIER, die volgt,
volgt.
I.
2.
PaJckerder, gehuwd,
gehuwd. voor de eerlte
~. /<10'".1
K/a'".i Jamfe
jam!1! Yakkerder,
eerfle
W,Jlem dl!
de Vopcl,
VO;JcI, welken zij twee dogters baarde;
maal met W,Jlr:11I
vervolgens, mee
met Jlln
Colijn. bij welken zij geene Moeder
Jan Colijn,
wierdt.
wierde.
0
3.
Mori4 Ja1t.l!e
V,;lckel;/eJ', getrouwd met AbralJ",.
g. Maria
jamfe V.Jlclm;/e,',
Abra"".
Faóricius, welken zij ééne dog
ter ter
Ier waereld bragt.
brugt.
Fabricius,
dogrer
4. Ca/harina
Catharina JilnS{e
P"lcICtn;er, in baar.
halr eerlle
jansji Y"lclc.nier,
e~!fie huwebuwe1!1k
nu (ftens
diens dood
lIik de echtgenoote van Mattheus Fijt; en nu
hertrouwd met jan He'Jkoop,
Be,koop, bij welken zij Moeder wierdt
wierde
van vijf kinderen.
GILLIS VAf..CKENIER.
VALCKENIER, Ilraks
huisvrouwe
arak. vermeld, nam ter huisvrouw.
AJ/lonia T"lJink,
Aillonia
Tl4llink, en hadt
badt bij dezelve vier kinderen:
J.
j,m Gilliszoon Yalclrenier.
Pa leken ier • Schepen der Stad AlkAlk.
I. jan
maar, gehuwd aan Emelia Heykoop.
!l.
PIllekenier • ,etrouwd met CaCl2. Antoli'j
Anior.'} GilJiszoon
Gil1iszoon Yalekenier.
tharina S
Ix.
charina
Six.
3. IFillelll
IFWe/1i GiltlszMn
leken ier , eerst getrouwd met
Gillliz~on P.I
p'llckenier,
'Van der BU'iJ
CallJarina Hey.
N. '!Ian
Bu,g en naderhand met 'JohannQ
jo"an"a Cal"ari"a
Heykoop.
4. lIfar;tI
Maria Gilfisji
Gil/isfe Villckenier,
"'llcke"ier, getrouwd met Jan
Jall
WDulel ti z?on YlIlckenier. hier nu
naa te noemen.
W,UII1&Z9fin
JAN GILlISZOON VALcKENrO:R,
VALC!tENIIi:R,

Q

,

liiiiiii 3

JAKO

VALCKENI:&R.
VALCKENI~R.
(w.-.-:.
HilI _GffllJgt
GlfllJgl
"411)
, _ _ _ _ _(Ht!1
_ _ _ _ V411)
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JAKOB VALCKE~ER, broeder der iiraks gemet. Je!',
lel' , jonglle
jongfle
Zoon en kind van GILLIS VALCKENIER t'n
t>n J(/ara
J(lara Pauw,
Pauw. wierde
wicrJt
Bebooren
Ui02, en tradE
geboQren op den twinti~Qen
twinti~flen April
Apr il des Jms
J1ars 1(i02,
trade
in 7t huwelijk met Hiliegonda H(~Jfel{lar,
Htl.fel/JlJr, bij welke hij vijf
kinderen v('fwekte:
0
J.
I. K~!n.Nf.LIS
K~!RNEl.JS "ALe({ENIER,
VALCKENIER, die volgt.
ll.
11. !\i,.ttz,
lii,~"I, ongehuwd
ongehu'Nd "..,erleeden.
o'Y'erleeden.
3. ClJllttJritill,
CIJ$lttJritill, getrolllflu
getrolll'nf met
m~t AbmJ,am vtm der
rourt, 'welken zij
zjj vier kinderen It:r
,~r wat::
wal>: eU bragt.
4' J,dtoó,
y,droó, gehuwd met A/'lna
AM/a l'aZ
l'a:.. I.'cnL7-,
J.'enL,' , dogIer
dGgler van
den boven vermelden beroemden Burj:lem",-,ter
C/I#s WOtlBurj:lem(."ter Gims
WOttlerS1lfJon
lerS1llJon Palckenier, doch welken zij gl!ene kinderen (er
eer wae,.
wae~
"cid
feld heeft
beefe gebragr.
gebragt.
5. Woutçr,
Wouter, Bewindhebber der OO!lïnd!fc1:le
Oo!tïr.d!fc~e l\raatfc:,'p~
l\laalfc:,!p~
rl.'t Kamer Amlterdam,
pije tl.'r
Amflerdam, tradt.
trade, voor de \.!Crl1e
\.!crl1e JlIalJ, in 'ç
l'1!1welijk
~!1~elijk met KIJrnelia Om/ier, en verwekt~
verwèkn hij haar:
a. J.'Ik()Ó
Jakob 1T.tlckenier,
IT,dckerder, olit:\etrouwd
ongetrouwd gr:Cwtllen.
sr:f1:or"en.
il1:Jfi,1 Gillisr~
b. lan Pa/cku/ier,
Palcket,ier, getrouwd met 111:111:1
'Fnlclrenie,.,
rokkenie,., boven vermeld, bij welke hij Vader wierdt va~
,wee
ZOQueu:
~wee ZOl>nen:
0
( I) Woute,. •, en

( 2) GilUs YlJhkm;f'r.
YlJhkmif'T.
I

c. Gillis Ydckeni<r,
Yclckenit.,., oli6ehuwd
ongehuwd overleeden~
overleeden!

Nu
\ve. hertrouwde hij
Nas het overlijden zijner eerlle
cerCle Veo:!
Vro:J\ve,
Jllçt
JIlçt (d4 Hochepied, en wierde
wierdt bij haar Vader van
UQ Irou/~rJ/e
Irou/~rJje JT,.il:km;er,
}T.il:kmier, gehuwd, voor
~e eerae
Pakket/ier, wien zij
de
eerlle reize, met J4KrJÓ
JaXr.lD Jilk()ó,zoon
JllkrJó,zoon Valr:1retlier,
geene kinderen baarde; en andermaal met Joh111mes
J0!zalznes Vi.,jcner,
V;';cher t
Leeraar onder de Hervormden te Amllerdam, die kinderen
~ij haar verwekt heefr.
heefe.
KOI,lN~~rs VALÇK,El'iffiR,
KOI,lNlL-,IS
VALÇKENffiR, 1lraks
araks vermeld, wierde Raad
R.aad der
~tad
~ead Amaerdam, in den Jaare J678.
J678, Schepen in 1680, en
15115, 1691 en 1692;
vervolgens in de Juren
Jaaren 1684,
1634, 15!1S,
J 692; beklim.,
beklim..,
mende voorts de Burgemeesterlijke waardigheid in den Jaa.e
Jaaie
~696, welke hij vervolgens nog eer.s bekleedde in den Jure
Jaaee
~65?9.
~6Q9. Hij was getrouwd met Kl1lkarinQ
KalkarinQ 'tlln He'J,;ingen.
He'J'jingen,
en zal, waarfchijnlijk, geweest zijn
zjjn de aanlegger der Hoffie~
Home~
~~~
naam van I'olfk
!Ç~ na,
noc heden
beden ten
leu dage beken4 bij den naalD
l"nl;tk en
He,-
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Ht'Jninc,
He'Jninc, aan het Oude Gein, bij Loenderlloot.
LoenderOoot. Hij verwekte drie kinderen:
I.
J. j';j"fJlltlf4
Jtjanna Jakoba
Jtlkoba Val;·t'mier,
VaLkenier, getrouwd met Cw'l.
G14illiam PeJs, eerst. in den Jallre J 704, Sch~pe van Am!lcrJam,
en vervolgens Ontvanger van de Getne~ne Lands 1'l'1iddelen.
Hij verwekte bij haar verfcheiden ki:ldcrcn.
ki:Jdercn.
~. JAKOB K0RNELISZOO:'/
l3.
K0RNELISZOO;>l VALCKENiER,
Vi\LCKENu:a, Raad der Stad
Am,llerdam,
Am,lterdam, Schepen in de Jaaren 1700,1708,17°9,1713,
1714. en wegens de gemelde Stad Afeenardigde
Af?,enardigde in de Verga.1ering van Hun Hoog Mogende de Stuten Generaal der
Veréénigde Nederlanden, in d"
Jaaren
de J
aaren 17 18 , 1719
17 1 9 en 1720.
J 72Q.
Hij Wa9
Cathal'il1f~ Be&ker,
was getrouwd met Cathar/ila
Be.ker, en bij haar Vader
yan
van
•.
a. Ko,-"elis
KOt'tlelis P..hker.ier,
P..ldrer.ier, ongehuwd ge!t'')rven.
gefl'>rven.
b. Jakob P""j,ken;"',
P""j,ken;,", getfOuwd met /Ja YûJclte.ter, doch heeft geene kinderen gehad.
c. David,
David. insgelijks ongehuwd.
or.gehuwd.
d. Wouter V.,lclollJier.
P.,lckellier.
e. Catltariua
..kkenier.
Ca/nar/ua JUltina
ju>tina V
Videkenier.
3. BilJegonda Yûlr;kenicr.
rukkenicr.

Zie

1I00GSTRATEN, en WAGEN AAR , Yaderl.
Hiporie
Bcfckrijviug "tJn
Vlln .dl1Jjler.
AI11j1er·
Hiflorie en Bcfchrijving
dam.
dIJm.

VALER lUS , (CORNELlUS) gebooren te Oudewater, was eea
4er geleerdll:e
der
geleerdfie Nederlanders van zijnen tijd, vooral beroemd
door zijne bedrevenheid in de gele<!rde
gele~rde taaIen. Zich buitenslands inzonderheid geoelfend'
geoeffend' hebhende.
hebl1ende. wierdt
wicrdt zijn naam
alomme vermaard, en hem bet
het HO:Jgleeraarampt
HO:lgleeraarampt in de Griekfche en Llltijnfcbe laaIen, aan het verma~rde Hoogefehooi te
Leuven, opgedraagen; 'C
'C welk hij Cot
COC zijnen dooj toe heeft
bekleed.

Zie v A L.
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VALK. (PIETER)
( PIETER)

VALK. (PleTl!R)
(PIeTER) Als een nieuw bewijs mogen wij deczeIl
perfoon aanvoeren.
a3nvoeren, hoe het
het. nog heden.
heden, even min als van
euds,
Koopvaardiifch'ppers, niet loude
zoude untbreelteu
Guds. onder onze
olJze I<oopvaardiifch'ppers,
ulltbreelteu
aan Helden, bekwaam om den Vadcriande,
Vaucriande, in ccr.en Oorlog ter
Zee, de Idoekflc
Idoekftc dienfien,
diellfien, tot 's vilan,;s
vilnn:i5 afbreuk,
llfbrct2k, te
te bewijJen,
Jen. indien zij vlijtil{
vlijtig opgezogt, en behoorlijk te werk gefield wierden. PIf:nR
PIf:.n:R VALK.
V./ILK, Ilaamelijk,
r.aamelijk, voerde, in den
Jaare 1773,
I773, een Koopvaardij!èbip
Kou;ilg "an
Koopvaardij!ebip,I de Ko;liilg
van '<ipatlje
.<iplltlfe
genaamd, voor Am!lerdamfehe
Koomem~e uit, of
Amllerdllmfchc rekf·nir.;;.
rekF>nir.;;. Koomendc
befiemd na de Middelandfche Zee,
be!lemd
Zee. ollt:noette hij, op den
GibflJlvierden Juni; des gemelden jaars, op de hoogte van Gihrllltar.
lar, twee .Algierfche
Ktlopers.
Koape:-s. Op hunne
bunne overmagt vemougenaamd,genaamd,
wf'nde. gaven ze hem de Jaag, in het VISt
Vist vertrouwen op
wrnde.
eene fpcedige
fpot!dige vero'Jerhg.
veroverhg. Doch hier in bcdroogen zich de
Roovers. .-De
De moedige HolJlInder.
Roovcrs.
Hollander. verlies van fehip
fchip en goedaarenbO;ien de Oaavernij
tlaavernij voor oogen
oo~en hebb.:nde,
hebbçnde,
èerf'n.
dert'n. en daarenbo,'en
J>ttl)ot
btll:.ot (haks
fhaks tot
tOt een moedigen tegedhlnd.
tegel:fiand. Onder begunfiibegunlUgi!')!
bet gevegt een uur
gir)! vaD eene frisfehe
fr1sfche koelte, hieldt hij het
gaande, en den vijand van hem af. Thal's
ThaI'!) wierdt het dood
fiil. een gUl·ftig
gul'ftig voorval voor de Kaa pers. als welke, door
Riemen. nu gelegenheid hadden om den
middel van hunne Riemen,
BoHander te naderen, ondanks
lIollander
onoanks het geweldig fehieten, waarin
det'ze !leeds
dCt'ze
fieeds volhardde. En inderdaad, een der Kaapers klampbadt nu r<!eJs
vijfënveenig
Je QI,zen
orizeD Schipper aan boord, en hadt
r~eJs vijfë!lveertig
JIl3n op rlit'f1s
dl! anlIIan
rii""s fchip doen overgaan, wanneer hij, alzo de
~ere bdjooten
zelv~n en de zijnen ten dnurlle te
bcfJooten hadt, zich zelve!!
vetkoopen,
genoonzaakt wierdr, door het gewelJig [e:,ieten
,,~rkoopen, genooclzaakr
fc~,ieten
van het Hollan,Jtèile
Hollan,Hè:ne fchip, af te houden,
hOllden, ('\1
ril te
t~ krel'gen.
krt!l'l.len.
Zijn md,ker,
md{ker, di.
dil vertcem<!nde,
verJ;eem~nde, naderde hb'c'p
hiti'C'p den HollanHoHan~eJ
~el ; d,oe'!,
d.lC'l, hoewel hij tot Iwecmaaleu
Iwecmaahm toe zijn fchip
f.:hip enterde,
wiel'dt
gt!noodza~kt, af ie houdell
houden;; deinzende wijwierdt hij telkens genoodza~kt,
.iers
~erll zo verre af, dat hij het l{oopvaard!jlci1ip
Koopvaard!;\i:t1ip met geeneo
geen en
RJgel bef.::hieten
.chtponds K.>gel
bef;:hit!teu konde. De m,'e]l'j~
m~'e]l::e VALK
VALK zich
Jhans veilig agt::nde,
Ggt:::nde, cn zich met de zij!'e:l
2ij!,e:l v\.!rheuger-de
v:.!rheuger.de ill
Îll
~e ontkooming aan het (lrcigc:,de
clrcige:,de "cvaar
f;cvaar., \i\\ lerdr,
ierdr, in deeze
biijdfch~p, gefiQOld door eene fc:.roomli;ke
fC:1roomlLke ol;[,lekkiJ1g.
ol~t.jekkil'lg. Doer
Docr
blijdfchpp,
';; vijands fcllieten,
fellieten, of door eigen vuur, was 'er br:lnd
brllnd ont-·
001-,
fillan
r"an
çle Kruidkamer. Onmiddelijk deedt hij de .sloep
cje
.:iloep uit~
ui[~
1
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l'!euen,
~etten, en van boord fieeken,
fleeken, met al zijn volk, 't welk, van
een vrij aanmerkelijk getal, tot op dertien was verminderd.
'rtr
'rt:r goeder uur was dit beOuit
belluit genomen. Weinig verder. dan
twee fcbcep~lengten,
fcbeep~!engten, was de Sloep van boord, of het fchip
vloog
vlong in de lucht, met eene fchroomlijke uitberfling.
uitberfiing. lmuslotusfelIen
fch';!n was VALK met de zijnen het gevaar der Oaavernije
Ilaavernije nog
t.i~t geheel ontkoomen. De Kaapers
t,i~t
K:I:lpers zonden drie llarkasfen
Barkasfen
op de Sloep af, om dezelve te agterhaalen. Doch de Ho!flellende, ontkwamen.
landers, alle hunne kragten
krag ten te werk fiellende,
gelukkiglijk
gelukkiglijk,, de handen der Roovers, en in de Haven van
~Mflrbel/a
Jt,1arbel/a behouden binnen. Van daar keerden zij te rug na
AmfterdatN,
Amflerdarn, alwaar de moedige Schipper VALK, oll,:anks
on,lanks de
geleedene fchade, door zijn.:! Rceders met blijd[chap
blijdfchap ontvanOntvangen, en, om zijne betoonde dapperheid en beleid, met lof
!'r;:n
;!n agting bejegend wierdt.
wierde.
'

Zie EuroPifche
Europifche Mer&tlrius,
Mer&lIrius, 1723.

VALKE, (JAKOB)

Staute der Provincie ZItZitRaadsheer van Staate

>t welk,
land, was een lid van het aanzienlijk Gezantfchap, 'c

in den Jaare
.laare 1585, van
Van wegen de Veréénigde GewestClI,
Geweste:l, na
FrankriJk
Frankriik wierde
wierdt gezonden, om de algemeene heerfchappij
aan Koning HENDRIK DEN IV op te draagen. De zelfde
zelfJe eefe
genoot de Heer VAlKE,
VALKE, in het zelfde jaar, wanneer, op de
weigering des Frallfchen
Franfchen Konings, hier
bier te Lande wierdt
wierde be-flooten,
flomen, het zelfde aanbod te doen aan de Koninginne van
E,lgtland. Zeden
Er/gtland.
Zedert wierdt hij, naa de overkomst van den Graa.
ve V.\N LEICESTER , tot
eot Raad van Staate benoemd, en liet
zich, in den Jatre
Jallre 1587, overhaaLn,
overhaal;n. om andermaal een Gezantfchap na E l'igeland
zam[chap
r;geland te volvoeren,
vo!\'oeren, tot het do(!n
do~n Vlm nadere
poogingen bij Koningin ELIZABETH, met opzigt
opligt tot de ~ooge
Overheid deezer Lande,
Lnnde, wellLe haare Majefteit,
Majefieit, bij eene
voor
voorba:mde
l1:m dezelve, hadt van de hand geweege weeba3nde bezending 113n
zen. Naa zijne wederkomst uit Enge/and, liet zich de Heer
VALK!!.
VALK!> gebruiken tot het do::n van eenen
eellen voorOag, waar uit
lliet onduidelijk was af te leiden, hoe veel hij in het veruiet
~r8ijWen
Grla'lc VAN UILl!:I~riuwen van den Eogelfchen
EDgclfchen Landvoogd, Graa'/e
liiiiiii
CES.
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CESTER ,deelde.
eESTER,
deelde.

VALI(E,
VALKE. (JAKOB) enz.
Nevens

JOOST VAN M&NYN,

Pelllionaris
PelJfionaris van

Dor'b'u"'t, decdt
Dor·/"eclt"
deedt hij.
hij, in naame des gemelden Landvoogds ,

ter Vergaderinge
Ver!!aderinge van
v~n Holland den voorflag
voorDag ..
" of het, indien
u men gcenen
.,
geenen kans zage om de Ver~énigde Gewesten te be"J' fche;m~n,
Voor ondoenlijk
fche;m~n. gelijk
gelÏ!k de Landvoogd zulks voor
,. hield!,
hieldr, niet geraaJen ware, op redelijke voorwaarden
voorw:lardeD vrede
,tJ' te maalsen
maa~en met den Koning
KO:ïing van Splnje." In den Jure
J S94.
S94, vertrok de Heer V,\LU,
V.\LKE, nevens den Heer VAN BREDEnonE. verzeld van een aanzienlijken aoet van Nederlandfche
Edelen. na Sch1tlfJ17d.
alda&r. in naam'e
Sch.t/ar:d. firn
uro alda:r.
naame der I\lgemeene
Staar en , te
Sturen,
re Oaan
Ihan als getuige over den Doop van den eertlen
eerf1:en
Zoone van Koning
Koni'Jg JAKonus, van welken de Koningin, ANNA
"an DeCnCHUJrke,
D:!
DeeneHJ4rlte, bevallen was.
~·as.
D.:! Gezanten
GezaDten hadden last
van bunne M;!esters.
Meesters, om den jonggeboorenen eene Pillegave
ce doen, bell:aande
be{l:aande in twee gouden Koppen, nevens eenen
eeneD
l.ijfremebri::!f
l.iJfreDlebri~f van vijfduizend guldens in 't jaar,
jaar. leggende in
eenc
eene gouden doos. Het laatfie
laallle fiaatsbedrijf,
fiaatibedrijf, welk wij van
den
deo Heere VALK!,
VALKE, die nu het ampt van Rentmeester van
Zeeland bekleedde, vermeld vinden, was zijn Gezanrfchap
aan
KonIng ]AKOBUS,
ilO den zelfuen
zelfden Koning
JAKOBUS, naa dat dezelve, zints het
overlijden van Koninginne I!LJZABETH.
ELJZABETH, ook den trOOIl
troo11 van
vaD
Et/gd,lf/d
badt beklommen, en om zijne Maje!leit
Majelleit met deeze
Et/gd,md had!
mlgtsverrneerdt'ring
mlglsvermeerdl:ring geluk te wellfchcn.
wenfchen. Zij;:e
Zijr.e Medegezanten
waren Gra~f Ji'REDRIK
~REDRIK HENRIK •, broeder van PrÎl,fe
WlIren
Pridt: MAURITS,
WALR.'REN,
WALR,~REN. Heer vtln
van BrJdcrode, en JOHAN VA;II
VAN OLDENBARtlJtVELD, Advokaat van Holland.
JII&VELD,

",m

Zie

BOR,

en

W.\GENAAR,

Yaderl.
raderl.

Hijfr,rie.
Hif/Grie.
VAJ.KENlIURG.
VALKENBURG. ('t Land vlZn)
van) eertijds eene Heerlijkheid,
is gelegen in het StIlats
van Overmaaze,
Stoots - Land VtilJ
OJler",aaze, en grenst
ten Noorden en ten
len
len Oosten aan bet Hertogdom Gulilt,
Gulilr, [en
ten
Zuld.:n aarJ
aar! de Landen
L~nden van Daallem en 's Hertogellrade
Herlogel1rade,, [en
ten
Westen aali
aQII D~;kefJalld
L,akerJalzd en 't Regtsgebied
Reg!sgebied van Maastricht.
De gro<,tn,;
gro<Jtll.: Jt:llgte
Jeugte wordt op zes, en de groodl~
groutft~ breedt~ op
iaan. gerekend. Reeds zo vroeg, als in den
vier uuren StaDS

Jaare

Land van)
von)
VALKENBURG. ('I Lond
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Jaar~
I22, v::1den
v:nden wij Van
, onder den ti!~l
van
Jaar'! II!22,
van Vti71renburg,
Vtillw,burg, 'onder
ti!el vam
:Ifzor::1eriijk<!
tot t:iJ
:.Ifzunjerjii!t~ Hperlijkheid, gewag gemaakt. Van tij':! tOt
lijd
kk,\'am
""am de Hei:rlijkheid
He~r!ijkbeid in 'mdere g~l1agtel1,
g.:!flagten, en diende dilmnaJ
diltl!l<:aJ.•
.'[en
ten onderwerpe van oneenigheden.
oneenighcden. Geduurende
GCduurende den Spaan.
Spaanfchen Oorlog maakten zich
Vert:énigde Ge;,.
Ge;.
zieh de Staaten der Veréénigde
Y8, en bleeven in 't be.
westen meester van de Stad Yalkenbu
YalkenhUr8,
eenige ondcrboorige
ondcrhool'ige br.llen,
~it daar van, en van eeDige
Janueo, bij den
dea
M
!.u:lh:rfchen Vrede, waar mede die Oorlog een eind\!
M~r;ilt'rfchen
einde nam.
Duch
Doch vermits, zints dien tijd, over de grensfcheidingen, dik.
maals
omllonden met de Ond"rdlancn
ma3ls oneenigheden ontrlonden
Ond"rdl:men des Ko~
Ko..
nings
gefchilIen voor
biogs van Spo"ije,
Spa.,je, wierdt men te raade, deeze gefchillen
altoos
welk,t
f1ltoos te beOisfen
beflisfen door ecn afzonderliik
aflOnderIiik Traktaat, 't welk
in den Jure
J661, in 's
Jaare 1661,
'. Ilage, gcflooten
gcOooten wierdt. Volgens
dit Trt'ktaat,
Tr~ktaat, bezicten
de Aigemeetle
bezitten thans :Ie
Algemeeue Staaten , in 't Land
van V;Jlk{',~hurg,
V~ll""j!;urg, behalven de Stad en het Kal1eel
Ka(leel van dien
na2m,
na~m, de Bwken,
Bl!uken, Heerlijkheden ('n
pn Dorpen, MEERSSEN,
Himtlzem,
Geul, Ule/lra/en,
Ute,1ralen, BUilde,
Bunde, A,~ib'J,
IJ/eH,mtlzetn, IJaarm,
!Jaar!!n, GetiJ,
Amb'J t Illereil,
Kl!MMEN, Htdsl,c
EJtd.bt:'·g,
S,hjtlZlIJcr/, Eisden , Herka;r:1atl,
Her lur;r.1atl,
ren, KUl'YIMEN,
..C. Schitllmer/,
EI'dr.'1f1
l, BEf.l{,
en HEERLE; aIJala
E.Á'd!'lI11,J,
BEf,K, Ntirbeek,
Ntirheek, Be:'g, Blyt eu
meJe
eenige Leenen.
Plltltenhurg onder.
ondermede ecnige
Leenen, aan het Kaneel
Karleel van 1"at*enhurc
hoorig.
p'llken~u,g berlaat,
De Regeering des Lands van PrIlkenburg
be!laat. behalvea
bc:halvetl
de Stuten
Staaten des Lands, uit twee hooge Amplellaars,
Amptellaars, den
Voogd en den Dros!o
Dr(Js!n"rd.
•• rd. Van detz~
detze twee Amptenaars, die
door de AJgemeene
Algemeene Staaten der Veréénigde Gewesten worden
wordea
aar,gelleld, helpt de eerstgenoemde de Burgerlijke Regecring
aaegerleld,
Regtbanken in die Dorpen.
waorneemen, en is hoofd der Regebanken
DOf?en.
waorneernen,
welke a~n geene bijzondere Heeren toebehoorel1.
toebehooren. De Voogd
Dank van de Stad
Slad ralkel.burg,
Palkedurg, en is aldaar
zit ook in den nank
StaJhouder
de Leenen.
Lecnen. Voorts fielt hij aan Schepenen
Sta-lhouder van de:
en Sekretaris in de Hoofdbanken van ~letrffen,
~letrsfe", KlimmelJ.
Klimmell,
Btelt. De Drosfaard
lijmralfdii~e zaaken.
en Beek.
DrosC:rard zit alleen over lijmraff~lii~e
en doet de Crimineele Vonnisfen ten
hrengen. Hoeteil uitvoer brengen.
Hoe-rang, genieten beiden gelijke
wel de Voogd de eerlle
eerrle is in rnng,
ustienhorderd guldens, bebalven
Wedde van zestienhorderd
bebaJven eenige geldboeten, Ieder
leder hunner heefe eellen Stedehouder. WIjders
Wijders zilCea
zitcea
bellaallde
zij voor in de Vergadering van 's Lands S!oaten,
Slaaten , beflaande
git twee ~eden van de Ridderfchap
Ridderfehap en de Af&evaardigden der
f

vier
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VALKENBURG,
VALKENBURG I ('I
Cl Lllt"J
Lalld vnll)
vnn) enz.

vier Hoofdbanken. D.
D, Edelen m'Jelen als zodanigen bekend,
bckend, en
ten minnen
minllen zesduizend guldens begoed zijn. De Afgevaardigde!'
tligder der Hanken
Banken moeten van den HervormdQO Godsdienst
belijdenis doen, gelijk ook, volgens
belijdc!nis
vulgcns uitdrukkelijk bevel
be vei van
Hun Hoog llilogcnden,
lVlog~nden, de Schamen,
Schouten, Sch(p~nelJ.
Sch[p~nell. SekretarisSekretnris{en en Gemecnsmannell.
Gem~cnsmaf1nel1. De Ilurgcmee~ters
nurgcmee~ters allt:en
allt:e!l worden zo
uit de Hervormden gckoowel uit de Roomscll::;ezit:Jell,
Roornscii::;ezicJen, als IJit
Eenmaal'~
bezen. Eenmaal
's jaars wordt 'er Landdag gehouden, op be.
fchrijvi,'g
Drosfa~rd. Ai/es,
Ailes, he. älgemeene
álgcmeene befchrijvipg van Voogd ea DrosCa~rd.
lang des L,mds
Vmds hetrdr~nde,
betrdr~nde, wordt
worde hier geregeld. Schielijken
Bood alleen uitgezonderd, mag deeze Vergadering, buiten
toefremmin
Se~ate!l, geene
geelU! buitengewoone
toefremminóó der Algc!meene
Algemeene SCàatcll,
belastingen
bela3tingen ultCcilrijv..:n.
ultfcill'ijven. In den tus{cbentijd
tusfcbentijd der Landdagen,
worden de algcmee!lC
a!gc!lUee!le zaaken waargenomen door drie Kom.
Kommisfarisfen, zÎjude
zijude twee
tiVee Edden en Moen Schepen uit een der
Banken.
ZJe
Zie AITZEl\lA,
AITZEMA, eu
en Grool
Groot PlalcaatlJoee.
Plalcaathoek,

VALK!;NBURG, (de Stsd)
VALl{ENBURG,
St.~d) de Hoofdplaats
HoofdpInats der nu vermelde
I.ancl'b~e j.j- '.!, lebt auu
aun 't
I.andfr"(!t
'e Ri viertje de Geul, twee uuren gaans
'ftn
Mflf1jlf-ic:u en vier van ./lke;1.
ftn Mam/ddt
/lke;l. Geduurende den Spaanf.':hen
wierd~u 'er de Staalcn
f.::hen Oorlog wierden
Staalen meester van in den Jaare 1644, en behielden het tOt
tot iu den Jure 1672,
167!Z, wanneer
het door de Franfchen wierdt bemagtigd;
bemilgtigd; die, egter, nog
vó6r 't L:!Jde
vóór
(':!ldc! des jaars, de Plaats moesten verlosten.
verlasten. Het
Kal}eel wierdt wen
Kafieel
toen geGegt,
ge!legt, en de Stad geheel ontmanteld.
Het Stadejc
Stadcjc is klein, als bellaan':e
beftaanlle uit !leges
Gegts ruim zeventig
ongeveer hond.:rdvijfdg
hondd"dvijfdg menfchen. De
Huizcn,
Huizen, bewoond van ongevcc!f
Kerk wordt van de Hervormden en !':.-Jomfchen
P..·)omfchen te gader ge·
gebruikt; men noemt dit het SimulJaneUlli.
Simu/laneum. De Hervormden
oeff~[jel1 hunnen
oeffenell
bunnen Godsdienst des morgens, aan de eene zijde
van de K.:!rk,
K~rk, terwijl het Kerkgereedfcbap
Kerkgereeèfchap der RoomschgeRoomscbgednden,
linden, aan deo
den :mderen
anderen bilt
knnt gpplaatst,
gt>plaatst, door een Gordijn
fr_ Ten elf VI re koomen de Roomschgezinden Icr
bedekt blij fr.
Kerke, wanneer het Gor .Hjn
_Hjn wordt open gefchoo'len. Het
zelfde heeff
~I~als in de':
de~. naadenmil~dag.
nl!adenmh~dag. Eenmaal 's jaars
heefr ?I%ars
!I.logen
Slogea de Roomsebgezinden eenen ftaatclijken
ftaatelijken Openbaaren
DOlOm-
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Omgang houden. De Regeering van V,1fkl'llh-il'g
f7,1fkf'nh.'/rg benaat, uI(
u~
den Voogd, twee Burgemeesleren. zeven :ichepenen
Schepenen en
eellen
een en Sekretaris. Ook heeft mên 'er ecn
een Leenhof,
Leenhof. voor 't
welk de zaaken, de Leenen betie ~~r.de,
:;~r.de, gebr,gt worden.
VALKEl'\DURG,
Heerlijkheid en Dorp, in het gedeelte
VALKENBURG, eelle
eene l!cerlijkheid
van Zuid
holland , R 'lijr./anti
Zllidholland,
1ijr./and genaamd, grenlende
gren lende len
ten Noorden
aan de beide Ktl/wijken.
Kafwijken , ten Oosten aan
alm den Rhijn, die defcheidt, tcn Zuiden aan
zelve van Rhijnsburg
:zelve
Rhijnsóurg en Oegstgeest fcheidt.
Poo7fchooten en IFasfcncar
IFasfclicar en ten Westen aan Zuitlwijlr.
Het Dorp legt veertienhonderdzesëntachtig Roedcn
Roeden van Leitien,
honderdënveenig van Katwijk atln
den, vijf
vijfhonderdënveenig
aan den RlJijn.
Rhijn, driedrie.
honderdachl!ntachtig van Rijnskurg,
honderdachti!ntachtig
RijnsQurg, duizendënelf
dllizendënelf van Oegstgeest, negentienhonderdvierënzeventig van roorfclloten,
raor/cllo/en, en tweetwee·
duizendënzeven Roeden van WasfenlJtzr,
WasfentJ.'lr, langs den kort!1:ell
kortllell
weg door 't Duin, of eenentwintighonderdëndrie Roeden. in',
in-·
dien men den weg over 't
'e Huis ten
tcn Ddt
Dei/ neemt. Van oude
tijden af is het wel
'e fchijnt.
fchijllt, niet
w~l zeer vermaard.
vermaard, maar, zo 't
groot geweest. De Oude Lij~t der VefP':mdingen
Verp0ndingen van
vnn dea
Jaare 1632, meldt van
vnn zevenënzeslig
zevenënzestig Huizen,
Huilen, en op de Nieu'Niell'we van den Jaare 1732, worden negenënvijfdg Huizen es
zes, zo Steenplaatzen als Kalkovens, gevonden.
gcvonden. Onder YaJkenburg worden vijfhonderdënelf Morgens en tweehonderdkel1burg
tweehonderd·
lIangeteekend. Hee
Het komt niee
niet 011'"
011'drieëndertig Roeden Lands aangetcekend.
waarfchijnlijk voor, dat dit Dorp zijnen na::m
na~m kan gekreegen
hebben van
vnn den Burgt, die hier ongetwijfeld gellaan
gellaa!! heeft,
als mede van de Valkenjagt en Vogelvlugt, die hier kan geweest zijn. Want wij vertrouwen, dat wij onli niee
niet behoeven op te houden met het wederleggen der beuzeItaale,
beuzeltaaie , al.
als
of de benaaming
bennaming van Yalkenburg
J7alkenburg haaren ooriprong
oorlprong zou heb.
ben van den Zoon van den verdigten Koning EZELOOR , kwans~
wijs FALe geheeten. die hier een Kaneel
Kal1:eel zou gebouwd hebben. Egter moet men toefiaan, dat Yalkenbtlrg
J7alltenbtlrg onbetwistbaare tekenen van hooge Aloudheid heeft, en bezwaarlijk kan
men ontkennen,
omkennen, dat de gemelde Burgt door de Romeinen,
zommigen willen door nRUZUS,
iJl
DRUZUS, gellige
gelligt zij; en niet alleen in
vroeger tijden, maar zelfs in het begin der tegenwoordige
Eeuwe,J zijn hier nog verfcheiden' Roomfche Gedenkpennin·
GedenkpenninEeuwe

gen
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gen opgegraaven.
flondt; volgen,
opgegruven. Dee::e Bn~gt
Bu~gt der Romeinen 1londt;
volgens
zommiger gevoelen, ter plaatze daar naderhand de Kerk gege·
I1rekte zich uit van het Marktveld af, onder
bouwd is, cn 1lrekte
de Huizen heeDen
heenen en tot onder de Kerk en Tooren. Andep!(latzen dit Gemgt
Gefi:igt met veel waarfchijnlijkbeid
waarfchijnlijkheid nader lIan
aan
ren plnatzcn
bet Huis Toorenvliet,
het
Toorenv/iet, omtrent eell boogfcheut weegs ten
teD
WeH(n den Rijndijk. Men wil zeggen.
fá/lten!Jurg
Wemn
zeggen t dat Yal/renlJur,
voor};:-en
heeft
voor~::en ecn Graaffchap geweest is; maar mooglijk beefe
men door de gelijkheid van naam deeze Heerlijkheid verward
f'4Jlrenhu,-g, bij Maastricht. aan 'e
met het Stedeke
Stedelte ra/ie""u"g,
't welk
Geez~
aeezi: Titel toekomt. De Kerk te VaJket1burg
Va/ke""urg llaat
(laat reeds beMaartens
kend in den alouden Blaffen der Goederen van St. Maarten,
tc U/redt,
meermaalen gezegd hebben vaD
van
Kerke te
U/ree/u, die wij meermaaIen
Duifileen en het
den Jaarc
J~are 266 te zijn. Zij is ten deele van Duiffteen
l1'Iaakzel geefe
geeft
overige van gebakken Steenen gebouwd. Het 11'laakzel
Parochie...
te keunen; dat zij, in de Roomfche tijden, een Parochie-,
Moeder - Kerk WliS.
was. Het Gebouw heeft aan de Zuidzijde'
(Jf Moeder·
()f
drie Gevels, en a:111 de Noordzijde een Pand;
het
Pand ~ dat buiten bet
IIoofdgehouw
uitlleeltt." D~
lIoofdgehouw uÏl(leeltt.,
De Tooren is laag. maar hadt voor.
hooge Spits,
Spies, die, in den Jaare 1665,
i665, door
maals eene
ecne zeer booge
den Biikfem
Blikfem verteerd is,
is t zeden
zedert heeft
beeft men 'er een laagen Kap
op gezet. Hoe deeze Kerlt
Kerk door Graave
Gruve WILLEM DEN 11,
nadeJhand
nadel
hand Roomsch Konin!!
Koning,• aan de Ridders der Duitfche
zij,t en vervolgens een Kapel van de Kerk
Orde gcfchonken zij
van K~,twijk
K"twijk geworden, laaten
laaIen wij verder onaangeroerd, als
tot d.:
,L Kerkelijke
Kerke:lijke Oudheden der Roomschf!czinden
Roomscbf!czinden behoorende. Het zal g.moeg
gt!J;oeg zijn hier aan te tekt'l"cn,
tekel'en, dat zlj, na de
Hervorming, eene vereenigde SWl1(!pÏ3acs
Stlli10p13alS g<!weest
g~wcest is met de
v~n zij, r.a den Jaare
Kerken van heide
beide de Ka/wijken,
Kalwijlren , waar Vlln
Jure
bedièrd, door een bij1619, wierdt afgefcheiden en 'leder!
zedcrt bediend,
:zonderen
Kla~Gs van Leiden
Predikara t die on1er de Kla~fis
Leide" en
zonderen Predikam,
Neder - Rt'jnlatid
Nede,.
RijnJat.d behoort. Hij bewooud het Hui s, dat voormaals den Kommandeurs
Kommandcurs der DuitCche
Dllitfche Orde toekwam. Het
Hee
groottle
Yalkenbtlrg na
grootfte aanzien, dat YalkenlJtlrg
Da d,~szelfs vro~gere
vro~gcre oudheid gehad heeft,
heeft. en nog in deezen tijd heeft, b~(bllt
bdÎJn t in de
beroemde Paardenmarkt, well[e.
welke. zo \vel
wel als die van 17601'·
P60rfchoten,, tot een tijd van betaalinge van Erfrenten wierdt ge{cItoten
Slomen. Mooglijk was deeze Markt nog grooter dan die van
roo/"lÓ8r-
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Yoorfckoten:
aa"r.rr~eken:J vindt,
Yoorfchoten: naardien men in een Tol!ijst
Tol!ijsr an"I!N"ekend
vindt.
dat
dar 'er. in den laare
Jaare 1554, op cer.e
cete cnkdè
cnkd" lVlarln,
Markt, driedui
driedul'i
voornAam.
zend ~én
lén honderd en zes Pa:lrd~ri vo!rtold
v~rtold zijf).
zijn. De voorn~am
fte dag deezer Paardenmarkt
ftc
Paar Jen markt is tt'gcllwoordig
tt'gellwoordig des daags voor
't Roomsebgezinde Feest van Kruisverhl'ftil1g,
dar is. den
Kruisverhefting, dat
dea
veertienden September,
September. cf,
of, ind:"n
ind:en dit F-!cst
~est op een Maandag
voorvalt, dan komt de Paarder;markt (wee
twee dagen te vooren ,
en levens
tevens wordt 'er dan een }aarm'lrkt
Jaarm:ukt gc!1oudrn.
gehondrn. Voorheenen begon de Markt acht dagen voor St. Lmr.loert
I.tlmbert en ei'1digde acht
IIchl dagell
dageu naa dien dag, welke j,:arlillrs
j,:arli!!,s Of'
of' den zevenlÎenzeventienI'ailullburg wa.
den September valt. De Hcel'Ejkhdd
Hcerlijkhdd van Yailmlburg
eertijds vereenigd met de HeerliikheiJ
Heerliikheid van beide de KOIwijKtll"'ij4eiJcr., volgens Oktroi der
len,• doch wierdt Vlln
ie"
van dt:zdve
d{;z,.;:ive gefc
gefc"eidcr.,
StIlaten
Holland en Wcstfrit'S!ûnrJ
IPcstfiies!and van den rweeëDtwinIweeëntwin·
Sloalen van HQllllnrJ
tigften Dec"mber
tigt1:en
Dec;;mber 1615; naa d:lt JOHAN DE BARTOGE
HARTOGE van Osmale, die gekogt hadt van de Prillr
Prin[ ~[<!
~r\! van Ug/;e. De tegen.
woordrge Beziw;,r
Beziw~r is de Heer WILI.E.:\I
WILl.E.~ VEER:\IAN. Te Val.
JT4/woordfge
kenóurg is een Schouw.
kenburg
Schouw, om Pa::rJen
PaarJen ell
en Rijlui;:t:n
Rijlui;.:t:n over den
Rltijn te zetten. De Ingezeetenen hdy)en
Rhijn
hdYlen hun be!laan
beflaan veel
Steenpla:tlzen in of omtrent deedee.
al uit de Kali/branderijen
Kalhbranderijen en Steenpla:ttzen
ze Heerlijkheid.
Heerlijkheid, en wijders uit de Landbouwerij,
Landbouwerij. BehallTen
Behalveo
'/ HU;f
Huit te To()renvliet,
To~renvliet. het welk voor weinige
weirJige jaar
jaaren
en gebeel
geheel
afgehroken,
afgebroken, en welks grond in bouwland v<!randt'rd
v~randt'rd is, was
'er, in de Heerlijkheid van J7olkenburg,
ralkenburg , nog ee:t Heeren
Huis,
Zonneveld gena3md, dat, al zedcrt
Huis. Zotme"eld
zedêrt den Jaare 1396,
als een Leen van de Graaflijkheid bel,ct.d
bel{er.d is gew~::st.
gew~t:st. Van
VaD
dit Huis wordt gemeld.
gemeld, dat het door de Oorlogen is ver.
t1:aat aangeteekelld.
aangeteekeod.
woest, zonder dar
dat de lijd van dit ongeval ftaat
woes!,
Zekerlijk is het naderhand wederom Opgt!bOllWd,
opgt!bOllWd, en het
hel wal
wIJ
voor eenige jllaren nog in laamlijit
no
laamlijk aanzien, doch begint DIJ
reeds bouwvallig te worden. Van den ouden Illis:ei,
Illis:e" dien
b"fpcurcn uit een!.
eeni.
het gehad heefr,
heeft. kan men nog de tekenen
rekenen b"rp~\Ircn
Overblijfzelen van de Waterjiraften
ge OverbJijfzelen
Waterj(raften en vijve:s, zwaart
zwaar.
Muuren ea
eu grove Sleenen,
Steenen, waar mede het
b~t gemetfeld
gelDedèld was.

Zie

OVOAAN, ROfl",(ch~
OVDAAN.
Ronm(ch,

M"genh,id; J. LE LONG;
{(alW.
f(aIW. Uua/reden;
Oudlteden; llllf'tJ.
RIlT'tJ.
~'Stlfl
'111f1 Rijnland.
~'Stlll "11"
Kabinet;

A. P.1RS,
PARS,
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J\LKENIER, C
(ADRIAAN)
ADRIAAN) gefproolen
geCproOlen Uit
uit een aanzienlijk ge~
!lage
Onderfl!lge te dmfle,.do1l1,
dmflerdtl11l, voer, in den
deo Jaare 1725.
1725, als Onder·
koopman na Balavia, met het Sch;p. Lrmdfchooun.
Lrl11dfchooun. Door
zijne verdier.11:en
verdier.ften klom hij, in weinige ja~ren,
jnren, lan::s verCchclverfchclden mppi!n,
mpp~n, op tOt
tot de hoogfie
hoogfte waardigheid. Terfiond
Terllond het
jaar nalt
l19.a zijne
zilne komst in Indiën wierdt hij Opperkoopman , in
den Jaar~
J~ari! 1727
17!27 Opperboekhouder ,• drie jaaren daar naa Buitengewoon, en nog drie jaaren laster
tengewoon.
Jaater Gewoon Raad van IndUn;
diën; in den laare
Jaare 1736
J736 bekwam
bekwa:n hij het Ampt vlln DireCteurDireéteurnaa,t dat
Generaal van den Koophandel, het tweede in rang,
r:lOJ{, naaH
van GOuvcntfllr,
GouVCMlellr, en wierde op den derden l\1ai(
Maij des volgenvolgen.
den jaars lOt
tOt de aanzienlijke waardigheid van GouverneurIndiën verheeven. Toen, in het voor~aande
Generaal van lndiën
jaar, een even groot getal Leden vnn
van den Raad zich voor
hem en den Heer ABRAHAM PATRAS verklaarde, was het Lot
telt
teil zijnen r.adcele uitgevallen.
De !.\J::a:CehQPpij,
l.\~;:a:fchnppij, welke zedert hee
het voorgaande Jaar 1736;
vierënv\!crtig fcllepen
vierënv.!ertig
fehepen uit de Indfë'l
Indfë1 hadt
hade t'huis omvangen.
ontvangen.
leedt in de voorgemelde maand lVhij,
Maïj, in welke v ALKEN
ALKENll'.R
IER tot
Gouvemeur
fchadc, door het
GOllvemc:ur w.s
\V~s verkoozen,
verkoozen. eene zwaare fchade.
verlies van nog acht thuis koomende
koomendc fchepen; del'zen
det'zen wier.
den, op den It winigllen,
wil~[igaen, 's daags vóór hun vertrek van de
Kaap è.:!
d~ GaJe Hoop.
Hoop, van een
eeu zo verfchrikke1ijk onwedet
onwe:le.
overvalIe!! , hoedanig men aldaar nimmer hadt
hade beleefd. Het
overvallen,
wierde toegcCcnrecven
roegffcnrecven aan eene Aardbeeviug
Aardbeevillg onder 't
'e Water,
(en minnen op dt Reed<),
dewijl de Wind, [en
Reld0. niet
nict fierk genoeg
waaide, om het tot eene zo ver!'aazende
ver hanzen de hoode
hoo~te te verheff.!n_
verheff~n.
en eene zo geweldige bewepgkg
bewet>git'g tP. v('ro:Jrza:ken
V(·iO~rz3:ken. dat de af·
gronden der Zee met de b,.aren
Cehecnen zomen
Cpannen
b,;aren fchecnen
zemen te fpannen
om alles te vernielen. Nogth;,n,;
.'11 d-:
cL: fellepen
Nogth:.ns Wècr!1'J1,d
wecrl1.JIIc1'lI
fchepeu het
geweld der Zee tOt 's anderen daa;{s
da:t;{s mor;:e:ós
mor~e:;s lUsfcncn
lUsfchen negen
en tien uur
uuren,
andere tegen de
en • wanneeer zommige zonk,:n,
ZOlJl:,~n. ::Ind,'re
klippen verbrijzeld of op firnnd
llrand ggt'fmeeteo;
Bij ge.
.. fmeet!?" wierden.
wierde:1. BIi
daag~ te vooren een Sloep van
v~n iedt:r
luk was 's daag'
iedt.'r fchip m:t
volk na land gezonden. om aflèheid te neem
en, Viln
Deernen.
V'Hl uvcn·
uven·
honderdc!nveenig koppen, met welke deeze licht
honderdënveertig
achr fctl:
Cctl: pl:'n
p"n bebe.
mand waren, bleeven 'er niet meer dan tweeh.)l1der"ë
tweeh.)rider~ë 'Ze'iC:1;
'le,:e~ ;
ook wierde een goed ge'.leelte
ge'Jeelte der laadingen
Jaadillgea getlûrg.:n.
get>urg.:n. Ecn
t

di~r~
di~r·
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diergelijk onweêr, gevolr:d van
V:ln eene geweldige ovcrftroomin_
ovcrftroominge, aortte
fl:ome Bel1gfJle,
Bel1gû!e, in November des zeifden jaars, in een
toeUane.!. H.:t
let;!s zo hoog,
hoogt dl\t
dllt fcheaHervreesJijknen
aHervreeslijkfien toeiland.
Hèt water rees
pen vtin
v~n zesrig
ton';;en, ovcr
over de
roppen van hooge
boomen:!
zestig tonnen,
do toppen
hoogc boomen;
twee Mijlen landwaarrs
landwaurrs in gedreeven wierden.
wierdciJ.
vQorna!llDfie gebeunellis,
gebeuncnis, onder het Opperbewind van
De voornaamfie
den Heer V/lLKENIER
VALKENIl!.R vourt;evallen,
v00ft;evallen, is de vermaarde Opltand
Oplland
én
ç:lineczen tc
en Moord der Ç;Jineczen
te BtJtfwia,
Bat(~v;fI, in den Jaare 1740.
174<>Leezeren gconen
geen en ondienst te zullen doen,
Wij agten onzen Leezercn
met hun hier een berige te geeven van dit altoos
alwos merkwaar~
dig voorval. De verft:heiden
vernaaIen, hier van voorhanverfcheiden vernaaIen.
d"n,
d~n, fpreeken eCl1paarig
ccnpaari 5 van eelle iamenz>veering,
z"amellzweering, ree,,h
reed3 zeden lang. door dit
dere
di~ volk, ontworpen, om zic!;
zie!; meester te
maaken van het Eiland :lova,
.'/olla, ,naa
naa alvoorells
alvoorens a:l\!
a!ll! de Euro~
penanen vermoord te hebben. Niemand moest gefpaard wor·
peaanen
worden.
daiJ aileen
alleen àe'
de' Gouverneur en de Direét UI'
ur - Generaal,
Generaal_
den, dail
(oe het draagen
v:tn den Zunl1e1cherm,
wdke gelèhike
gefchikt waren. toc
drangen van
ZUllnclcherm,
de een
eCil van den Landvoogd, de ander van de Landvvogdesfe
bunuer Natie. De Rnadsheeren
R2adsheeren moeHen geëmp:tleerd, de
hunner
oude Mannen en Vrouwen verbrand worJen.
worden. .be
De Heereu
Heerell
]'MHUn' en TtIEOERS,
]'MH0n'
TtIEDERS, welke zij als hunne doodvijanden be~
peicnou
knou .:rden,
;;;den, z0udcIJ
ZIJUde!J zij in
ill fiukken f!ehakt
~ehakt ht:bben,
ht'bben, om ze
vt:rvolgeJs op te eeren.
ce ten. De jonge Dogters zoaden
zonden hun tot
vervoigeJs
Bijûtten verll:rekkell;
vedirel,kell; zommigen moesten dienen ter vergrootin,~'~ van
VRn den
Eoill:uct dcr
o\'erige!l, als
alstin:;'.!
dêll I-ioill:uct
der LlInovoogdes[e;
LlIllovoogdes[e; de O\'erigen,
llkOC
l1kÓt: de JÜllt.:iin~ell,
Jo"g<:iin~eu, zon
ZOII men
men !Ot
tot Slaaven en Slaavinnen
Slaavinncn gege-nlaclk~
nlaJk~

heobei.·,o
heobei',.

Z ,;danig wat"
Z.:danig
wu~, volicns
voliens de erkentenis det
de~ Chineezen
Chine,~zell zelve,
zelve~
het lligemee;,c
:tlgem~e,.e plan deez\!r ver{cllrikkeliJke
verfchrikkeli]ke zam~nzweerhlge,
zam~nzwee:iJlge.
"~t welk reeds in dc;:n
clc::n Jlàre
JJare 1734 ontworpen
ontwilrpen wns,
was, èoor
dt'Of een
\Tan hunne ILiigshuoiilen,
f:e" ol,,:ei.:
van
Kdigshuoi,len, NJLOCO
NILOCO genaamd; doch ec"
oH'cr:
wr.~tI! d,)o·J
d'JOiJ b\!!l:!tw
bdt!w: h>:!m
h~m, iets
rhe. l'j"len
zlj;,,~n'
W:l5t1!
iet.s lTI..:er·
lTI>.!Pof· Ie verrif:.t~n,
verrif.t,~n, 01"
Zvon
~I1{()Eil:ONG, ecn',
Chine;~Echt Kapiteh, tot d("
Zelon ;SIKf)ElCOl'\G,
een', Chinc'JECh'
di;' ui, voer;r,~
voer;(~
van helz,;lve,
Ede, re
te verpiigten.
Verplil!teTl. Iteul'
VeL,,> h,
h. Irje il
ht!rulve. onder Eej\~,
>l
zijnc:1 aanhang
zijne:1
a:mbang vier van zijne 13roe,lé'u,
I3roe,Ü'u, NJC"!,",;HO~(;
NIC"!,"',;liO~r;
['r'l-1-'
lmRK,)NG
,c\.;J,ll ;it'
tJ')..l; d,
<h .,.",
.'...
ll!!.RKOriG. NHJETIW::-;G en
en i'Il
NI f[WEItOl<G'.
rrWE.KOI>G', ,c\.:l.ll
;1(:: [l'V.j,'
ier EeJgenooten
Eo:!"lgenooten bC,0Pdt
b\!'Jcrdt zich ,en
Ecn 1':1D<110epr.
I <1D!110ll!Y' ., 1O-o(!f:.
lC'" !T:, ,1'l
wil, de Zoon
ZOOIl cei1e~
ceile~ KeILers
KeiLers van C.'IÎ1:
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:~1'; 1;,;,1.
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Kroon van dlt
dit Rijk gedongen; doch zich iIJ
III zijn oogmerk te
leur gefleld
ge[leld vimlende
vindende,, was hij genoodzaakt
genoodzaaltt de vlugt te neemen. De misnoegdheid der Chineezen op 'Ja"(1
ja!'a fcheen hem
bem
gerchikte omftandigheid
omftandi!;heid ter begunfh~inge
begun[l;ginge zijner allnOteene gefchikte
gen. ZljDC
Zlj:Jc dicnstaanbiedil:gen
dic!'!staanbiedir:gen wierden met blii::!rch~p
blii:!rch~p aange
aan ge..
nomcn,
nomen. cu
el1 hij in het
bet volbrengen derzelven
dt:rzelv~n geI:loedigd,
ger:lOedigd. door
het denkbeeld der hooge waardigheid, welke hij ter belooni::ge zou
ZOIl ontvangen.
D"cze
D.:!cze b~lling,
bnlling, wiens n:1am
n:lam was TAYOEWAN SOF.'l
SOEV OEY, was
aan het hoofd cener
een er bende Muitelingen in het Bovenland,
van wm hij hdmelijk verftand hieldt
bieUt met die zich in de Stad
om'ig~enè.e land onthielden, u:tmaakende
en h~t
ht:t om'iggende
u:tm::akende een getal van
6wigdllizcnd
dertigdllizend mal'.
mal". Een zijner brieven.
brieven, aan den Kapitein
TOAI.ANG
onderf.-:hept,
TOA I.ANG gefchrecvcn, en vervolgens onder
f.-:hept, kan een
de!:kbe;;ld gee'Jen
geeven van zijne St2atkunde
St2:1tkunde en gevaarlijke aantla·
ge!'. Zie hier ccne
cene vertaaHr,g
brief.
vertaalir.g van dien blief.
" Hoe groot' de
de! 'Stad lJlitlJvia
lJ/i!lJv;a ook z1jn moge, kan
kau zij,
" egtcr, gewonnen word:!n. zo uwe harte!) vereenigd zijn;
" doch zo z!j
z1j r.lct
r.:et overeenilemmen, hoewd God almagtlg
altnagtlg
" zij.
zij, moet (lp.
de ondm-;eemiug
ondcrr,eemillg mialukken,
mislukken, en in rook verdwij"fleo. W~.·,t
W~,~,t fC:lOon èe Keizer van China tcn T!lrtaar
T:maar is;
,.
rUilt :):.ófiendig,
'0 nogtha:H
nogtha:Jç is zijn rujft
:);.ö!1endig, vermi:!s
vermids hij goede gevoegevoc" ler.s tce;';.
ooderdt:men mct
tee;';. de gering!1:en
geringl1en zijner ooderdll:men
met zagtheid
d:Iarom van hun bemind wor de. Ik heb onder
" bch:mdelt,
bch:;ndelt, en d:tarom
"ot mij, i. het Bovenland, zestigduizend ma".
ma;:,. China i.
"ti een
harten niet
t~n groot en uitgebreid Rijk; indfen,
ind;en, egeer.
egcer, de h:men
" opr(;cht
opH;cht ;:;,in,
;:;j!1, kan het
bet niet beilaan.
be[l::an. Bata~'la, daarentegen,
" is zo k1eip.!
k1eir.! hoe ligt Batal-In,
zou " dan valkn het te verwoesten,
" in w:v:t:Ie
w:v:!:Je 'er
'el' geene eerlijkheid en oprechtheid
oprechlheid van harten
hareen
't
" g~vo;"d':11
t~~vo;"d':ll worden. De Chineezen worden hiér,.
hier ~ op eene
"ond!:l~~ci:jke
"Ondl:l~bci:ike wijze, mhhandcld
mbhandcJd en onderdrukt: hierom
" heo ik I";j. uit medelijJen
meJelijJen,• aan hun hoef.! gefield, en
IJ
" 1;(11
};cn bijeen ve: 2:!:neld
za:r.eld om BiUavia
B,1tfnJ(1 te beftrijden. Ik danlt
",. God. dat
uat ik.
ik, èeu vijfdendtn.
vijfdenàn, voor de eer:le
eerne maal
maal,t opge" trolilw'ü
trolike'ü z:j"',:è, de v\nei'wh~l1ing
,,:i'wh~ning behaald hebbe; dit g~eft
",t mij Tf!':en
rf)}ell om te d::lJ.en
d~'l;ken J dat God mijno
m"jno hulp
bulp lijD
u
enz.
t' zul,"
~nl," enl
lt
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De onderdrukltig , vnn
~:m welke in deeien Brief melding word&
wordli
iett'aakt;
~efl,1llak[; was een valsch voorlYendztl
voorwendzd;j daar op gegrond;
gegrond, dat
dae
de Regeering
R~geering,, niet
hiet langer kunnende vcrdraagen
verdraagen de dieverijen
dieverljell
en moorden,
moorden. welke de Chlnee.zen
Chinee.:ten dagelijks pleegden;
pj~egden; dlenfilg
bacit geoordeeld.
vaD vijftig perCoonen, van dief.
hadt
geoordeeld, eene bende van
fia! overtuigd of verdagt gehouden,
Cei/gll te tenden.
11:al
gehouden 1 na Cd/Dil
Deeze weg van zagtheld,
zagrheld, Welke
welke ten oogmerke hadt om deelE!
dee2ieJ
Rooveis zo veel te gemaklijker op ecne
eClle eerlijke wijze aan
brood te helpen;
belpen ; wel verre van de overigen tot hunnen pligc
te doen wedetkellrell;
te nouwedetkellren; dieode
diende alleen om hen zo veel tê
ter te doen worden op hun vloekverbond , waar van de uie..
vocrlng WlIS
was bepaald
Oetober, het jllarlijksch
bepa:lId op den negenden Oétobet,
j.arliiksclt
AI OP
feest van hunnen voornaamClen
voofnaam!len Afgod. Al
oP den tes!ntwin"
\Iler· Chineezen. LiMTtigilen der vootg~3[de
tig(len
vootg~an.je Maand hadden vier·
LIMTSOVK&.
SOUKE. OEY - 'tfIEIW,
THE.KO, OYET·
OYET - soMrto
soMlto en KHOUW- TSIl'!KO
TSINKO o(
KHOO - TllSINGSEIlN
KHOO
TllSINGSEI!.N genaamd, der Regeeringe kennis gegeeven ~
dat zommigeu
zommigen hunner Natie een heilloos oogmerk voedden.
Doch, hoe waarfchijnlijk dit berigt
zijn mogt; men kOIl
berige ook :tijn
jer bezwaarlijk geloof aan
a/lU f1aan;
flaan; zo zeer was men vootinge_
vootingeEen opzigre
<let
Mmen
nomen len
opzigte van de nattmrlijke
natilurlijke beiëhroomdheid
beichroomdneid det
Chineezen. en de ger:.!stheid,
Chineezcn,
gerustheid; welke men met reien mogf
mogt
voeden omtrent eelle
eene Natie; welke men als een bondgenooC
beCchouwde, en die, zedcrt
zedert :to
zo veele jaaren. onder de be..
fchermlng
fchermillg der MaatCchspp:je,
Maatrch~pp;je, alle mogelijke vrijheid hadt ge.
neoten. De vO(irzigtigheid
Dcoten.
vOüu;igtigheid wilde. -egter,
-egter , dat men tegen al"
al'"
lerleie voorvallen cp zijne
zij!1e hoede was. Op den gemelden dali
da~
kwam de Raad, 's a ':onds
'londs tfD
ten acht lIure bijeen j en fcl1eidde
fclfeidde
ten elf t1ure.
uure. NJKOEKOl'1G,
NJKOEKOl"G, Iüpitein
K~pjtein der Chineezen; wlerd'
wlerd~
ontbooJen
en en ondervraagd
ondervr:a:lgd nallr
naar de Zalliett*
Zaä1en~
voor denze!ven ontbood
2weering;
zweering! hij verklaarde 'cr
'ei' niets van te weeten , en be[Ujgd~
betujgd~
zijn everwondering, dat men hem van verraad
verdenken...
vetraad kon verdenken
M~n liet hem gaan; en gaf voorts bevel aan alle de OJtîcieMen
OJttcieren om naauwe
na.uwe 3/!t
a!!t te geeven op de veiligheid der Stad 11 del
Hoofdwltgten te vertlerken;
Hdofdwl1gten
verfierkelJ; en te van een genoegZlamed
genoegzaamed
voorraad van Krijgsbehoeften te voorzien. Tevens wierde
wierdt
hun belast, geen
geCllen
te gunnen, en .UUf
vaut
en Chinees den doortogt ce
te geeven op een ieder hunDer
te~enfiand mag'
hunner,, welke hun te&enlland
bieden.
Dfd
I'kkkkkkk
~kkkkkkk l~
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Den zevenëmwintigllen
zevenëntwintigClen verfpreidde zich een~ algemeene
verflagenheid
vernagenheid door de Slad,
Stad. ce
te meer daar men zeven of achtacht·
duizend Chineezen in de S·ad;
Stad; en meer, dlln zcsti3duizend
zestÎJduizend in
haare nabuurfcbap
nnbuurfcbap telde, die zich bijeen verzameld en in verfchillende meer of min talrijke benden wijd en zijd verfpieid
verCpreid
hadden. De VFeeze, om van binnen en van buiten op 't on.
verwagtst van dezelve
dez~lve ce
te zullen overvallen WOl
wOlden
den •, was oorzaak, dat men, tot op den tweeden O€l:vher,
OGtuber. alle nachten
nachtell
geregelde wagt deedt
deed! houden. In dit tijJverloop wierdt het
eerUe
-welk men van de ZamcIIzweering
eerfte berigt, ·welk
Zamcnzweering hadt omvanontvan.
gen, bevestigd door dat van den Heere 1110RNTON, Opziener
van het Stads - Weeshuis,
Weeshuis. inhoudende, dat eene olltelbalre
omelbalre
menigte gewapende Chineezen zich
zicn op zijn Landgoed
Landtoed hadt
neêrgelJagen
neêtgei1ageoww
krijgstJeDen zesden wierden de buitenposten van volk en Ii:rijgsoehoef
boeften voorzien, en omcrem
omtrem den middag deedt men door
Geregtsdienaars en openbaare Omroepers afkondigen, dat men
geenen Chinees overlást hadt aan te doen, maar ze allen hun
verrigten, onder bedrdgieg
werk te laaten verrigten.
bedrdging van doodil:ralfe
doodl1raffe in
gevalIe
ge\'alle van ongehoorzlamheid; doch [en
teil negen uure in den
avond wierdt hun verboooen.
verhooden, hunne deuren te openen of
buitens huis te koomen, althans zo zij zich niet
uiet in 't
'c gevaar
wilden !lellen
van.éoorrch00cen te wo~de". Vervolgens wierfiellen van.doorCcho.:Jten
den twee Compagnieu
Compagniell Kooplieden, F~èloors
F~doors en KomtoorbêKomlOorbédienden, ieder vr.n
van tweehonàerdllchuien
tweehonderdachuien gewrpende
gew~pende kor
kOF pen ,
in verfchi/lende
S;aL! verdeeld, indiervoege
verCchiliende oorden der S;au
indiervo~ge dat
zij, lies
Jes Doods,
noods, elkander
ell{ander konden te hulpe koomen. Den
nacht zOIlQer
zonder oproer verloopen zijnde, liet men ze 's morgens
na huis gaan, met last om op den eer!lcn
eerflen trommelIlag
trommelilag onder
de wapens te verfchijnr:n.
ver[chijnr::n.
Terwijl men dus arbeidde om zich binnen de Stad in zekerheid [C
kerh(;jd
te nellen,
fh~Hen, en
tn toebereidzeIs maakte om in het Bovenland het hoofd te kunnen bieden, verzogten deeze trouwloovrie::fchap, van de Regeering
zen, •onder di:'kzel
diO'kzel van vrietfchap.
Reg~ering verlof
om.
om J va/eens
voll!ens hunne gewoonte. vierëntwimig
vierëntwintig 1/7,lijeanp,s
1I?'lijetlTl{!,s of
Tooneeien
Tooneel~n te mogen oprichten, door middel van welke zij
voorneemens waren, hunnen
hUllnen wreeden
wrecden moed te koelen. Doch
voornL'Cmens
hun verzoek wierdt
wierde afgefJagen,
IlfgeOagen. en de Toonelen,
T'JOilelen, welke zij ~
zon~er verlof, reeds htlddea
hàdden opgericht, argebroken.
afgebroken.
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. Op het berigt dat tien of twaalfiiL~izellJ
twnalfdllizend ChiJleezen
ChiJlcezen,, op den
~l-ierden
maand, tOt
T<1n'li4 - A,J{mg,
A:}(zng, een Dc~pj~
vIerden der maand.
lOt aan Tamil/.
OC!'pi~ an~I\t zIj
derhalve
d~rhalve mijl ten Westen der Srnd,
SWd, war(:I}
war(:11 /(t'nadl'rd,
~t'l1aa('rd, dm
zij
VAn
zich
zich te PlIl'lingaran.
PallÏngaran, aan geene zijde van
Vlm het Disutél:
Distfttl: van
Grogot, drie mi.ilen
mijlen van den weg van Bafovill,
Batov;a, gelegcr.d,
geleger.d, en
GrogoJ,
aldaar eene
eelle Verfchan~fi!lg, van Schutgevaane
Schutgevaarte voorzien, hadden opgeworpen, zondt men na dien
dier; kant den Kaphein
Kapilein JAN
B-IHOFF en
onder het geleide van de Heeren IMROFF
GewooD,~ de ander Buitengewoon Raad
de eell
een Gewoon
lndiën, met tweehonderd Europeaanen, erlijke Compagvan Indfën,
.nien
ers , Mocasf:.r/l·
Dien vrije -Bali
Baliers
Mn.c~srars· en Lal:dtroepen,
La::dtroepen, behalven eenige
van de aaDzienlijklte
aanzielllijklte Chineezen
Chilleezen uit de Stad, we!ke
welke als AfgeLandgenooten te
vaardigden moesten dienen om· uit hunne Landger.ooren
verneem en de beweegreden van zulk eeDe
eene W8lihoopige
walihoopige oudt:rverneemen
orJd~r
neeminge, en wat zij verder in den zin hadden. Het amantwoord was, dat zo hunne Landgenooten.
Landgenooten, welke men op CelCeihieldt, 1liet
gefielJ wierden,
wierden •
Ion gevangen hieldt.,
lJiet op vrije voeten geftelJ
..zi.i
zij be{]ootçll
beOootêil hadden, zo lang te vegten als zij een druppel
bloeds in
jo de ader.en hadd~n.
.bloeds
Cbineezen niet op m~t op het p'!atte
p'!3.tte
Midlerwijl hielden de Chineezen
Land te ftroopen
firoopen en het
hel Vee weg te neemen ; doch vermids
de Troepen, van tijd tot tijd.
tijd, tot lIchaienhonderd
9chttienhonderd man,
man. zo
Voet als Paerdevolk, aangroeiden, beflooten de Opperhoofden, op den achttien
aehlfien van genoemde Maand, den vijand aan
am
overrehot van dien genoodz:aakt
te tasten, wordende het overfchot
genoodnak.t in
io
zieh wèwe'de bosfehen
·de
bosfchen zijn heil te zoeken. De Chineezen, zich
dèrom
Balav~a op te trekde-rom vereenigd hebbende, begonnen na BaIQ"~Q
ken, overrompelden en verbrandden de Post de Quat,
fJ.!Jal, welke
vijfden man bezet wii!rdt,
zij den Sergeant
door vijftien
wierdt, van welke zii
van
SoJdaatcn doodden. Eene andere bende vao
nevens twee Soldaaten
Tat/gezevenentwintig man, gezonden om de Bezetting van TQngezang te verfterken
verfierken •, en aangevoerd door .den
den Vaandrig REN:/lang
'g vijands
GERS, verviel bij Cfldouwang In 's
yijands handen, welke den
wijze. in ftuliken
ftuIiken hakBevelhebber, op eene .onmen&chlijke
onmenschUjke wijze,
man op raderen plaatten, en den Sergeant nevens elf mlln
fien;
ontvlugften; de overige hadden het geluk gehad van te ontvIugten.
VAN OOSTEN,

VAN AARDEN,
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1>:.:
II}lli1g v..,
Chif1eezen hadt men reeds
V:: 11J-11i1r,
v", de J/":d.:rbag
J,·:d.:rbag dt:r
der Chirreezen
in de ~Iad,
rug "01119'
~tad, vóór de te lug
),.01119' der lwe~
twe'.! Ru,hbeen;n,
Raalhheer"n, wel.
ÎIltrl!ede c!eedp.n
ke eene zegf;prQal~n./e
zegtprl1aJ~n.le iotrl!ede
cleedp.n met
rnl:t :dlc hunne
bunne TroeTroe·
pen, bellalveu
Gran.Rliers eo
behalveo de Gran.aliers
en een groot getal Ba!lers,
Wt'; ...~ zij te Tflnna- AblJr.g hadden gelaaten,
gelalten , onder bevel Vla
van
dell
den Kapitein VAN {)():;'TEN.
{)()~TJ::N. Die
Dir was een dO:ldcrfiag
dO:lderfiag voer
J'lllWEKAlIiG.
dr:n Heer H.~Z!,
~lKOEKANG. Hij bevondt zich toer.maal.
toer.rn:ulls bij d,n
H.~zt,
Voûrzltt~ad
Voûrzltt~nd Schepen en Kolonel der Durgcrije;
Bucgcrije; doch bij Wil
was
JO aangedaan,
lIangedaln, dat men htm naar
nalf de reden vraagde. Ma
rIep
riep hem Eer zijde; men Z~l\je hem, dat hij door zijne Eed..
gcnooten
gcnOoten verraad en was; men voegde 'er bij, dat, zo hij
bij
zijnen AauhllI'g
Aanba"g wilde ontdekken, hij nog op vet'gitfö!uis
vergiffeuis moge
h,)opcn, doch Ond!!f'
nnder. den
vreezen hadt.
h->upcn,
dtln wreedllen
wreedflen dood te vrcezen
Hij v~rkla.lde
re hehben,
behben, dat 'er eenlge
v~rklaude alleen gehoord te
eentge Wlwapens vçrborgen
eB
v~rborgen waren bij een
ecn Chioeefchen
Chineefchen Kistemaak~r,
K1sremaakt!r, eo
op veel:: andere rla'llen, welke hij
bij nocm:le; doch van de
ZaDlenzw:'erjn~
ZaDlenzw~'erjnll: beu~lgde
be1lligde hij,
hii, op nieuw,
nieuw f geene verdere kenni.
kennÎl
te hebben.
bebben. M.:n
Mi!n vondE,
vondt, dat zjl'1l'
zilr:t> 1Il!!!wijzilJ~
Ill!!!wijzillg ten aanzien der
W·?"rp.1'
\V.?~l"p." Nlllr
N'lIr wlIarb('fd
wltarl!('fd \III!~,
"l!~, f,.'haiven
J,.'halven cllat
cllol '~r nog ,.enige
..enige aofJ.:r-:
Q.:r.-: -:".
'l.'.!~
!):I\'
:118 ir. cel'
ct!iI GOOt 0['
0[' hel
h~l (lalt
(lak ....'\'f.n
'n zijn buis verborgen
W:l...·ll. Nhm bn5:
bra5: 1~ op het Sllld.Quis.
Sllld.ouis.
Wljl 'err
lerr Icrn·!t
Icrn·:t m!l) ... :ti v . J.:It and<lre b !Dden
!nden Chineezen
d~
dil Fl)rrltn
Fl)rr~D 7""j.,\·,;.;0;
1"fI"j.,\·...;t; eli
el, iVir/~w~ll"nm
iVt('/~"Nndnm r.~dd:n
I!:tdd~n tangetuc;
ungetlSt; ma.r
maar
fÎilf
tli, ,llr·per
~ar 1.ti,
,·Ir·per :otl,.Oa'~~'n
:ot~pf1a ~~'n ziinde,
zijnde, zic'1
ZiCl gewend
gewcnd badden n.
na
cleu k'l·' "ad
~a., ,t'"ltlt,ti',:
p'WJnIt,
,1:,1# (I,.,d<1 1:11
el' 'i,4J}O""
'i ,u'jo,,'!. PI"
,ok, d.:cb
d.-;cb inlonderinzonderheit' n.
bij nacbt
over~
na TIl",
TIlIf'.... - dban{!
dbaR;t en n"rtJs/'J,
R',rqsl" alwaar
alwur zij hij
nacht over.
VIllen .. , vermoor .1 haddl!11
haddl!IJ cJ<!1l
rJ<!!l Luiter.a:u A:Ui:rms, den Vaandri:_~
dri:~ llOMPEI.,
llOMPEL, etlllke Onr.e~-Omcle~cn
Onr.e~·omcle~cn C!l vijftig Soldaaten; dat
si;.
gt'pleegd,
~ii, (Ind!'\,
ondrl' andere ~ruwcl,
~ruwch n O? alle deeze plaatzen
plaalzen gepleegd,
tw"e inwooners • AIl"'otD
tw"o;!
Aar.O!.D DE GR'JOT en SALOMON
SAL0340N lJERl\ISON
HERMSON geJ1llalQd,
naamd, vermoord badder,;
baddtn; (l~r. .1"
,I., V
Vrouw
tOUW des eerstgenoemden
~icll
fchullje gel-,ergd
ge;',~rgd hadt en na Ot Eil3nd
~ich in een (cbullje
EiI:md Eda", geVIUllt \vas; dat dj rle F.chtltenoolc
F.cht/tenoote van den anderen
aDderen met haar
ltlna
"IDa b.)~ch\\'llm6
b.)~ch1ll'amli g!'voerd
gl'voerd hadden, die aldaar
_'daar twee of drie
dagen badt do(,rQehrar.t,
dO(jrl.!ehra)!E lot
tot dit
dat zij uit hunne
bunne banden
handen verlos.
verJos.
wlerdt
Kapitein VAN OOSTEN,
eeRe ebi·
wierdt door den KapItein
OOST!N, welke
w~lke de eeae
ebi~eefcbe b'lId.
b,nct. ,.dQod en do
dO IIIdere
-.adere op de vlugt
vluSt ,eJlagd
,eJaagd
7
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Op den !elfdell
zelfden dag olDtrent den middag
miJdag deedc men, bij
openbaare uitroeping. (l·!n
(I.!n Chineeien
Chineez\!n bck:!ntl
bc1:.~nJ maaken, dat nie.mand
OIJI f;ua
r;ua ZOl1nenondermand hunner zich hadt te vertlo!llcn
vcrrrou.cn om
Zonnenondergang zijne venIIers
ven lIers te openen, geen vuur noch kaars te ontaan zijne deur te 1ban
fieeken, veel minder Ilan
ihan cf
of op {haat
lh-aat te
koomen, onder bedreiging van den cloo.1.
cood. T
T~n
~n vier
vi(!r uure mB
n~a
den middag
midJlIg wierde
wlerdt eene
eenc d~r
der gemeUe Celnp:l~ni(!ll
Cemp~:;oi~,l geplaatst
geplamt
,;re Poon;
voor de Nieuwe Kerk, teGen over de Nieu
Nieu;'le
POOrt; de
andere wlerdt verdeeld op de vier
vi<!r Bastions van h~t
het Klili!el.
Klfl:eel,
tegen over 't welk de Burgerij, zo te
re voe~ ah
a!! te Plerd,
Plcrd, segeposteerd wierde. Ten zes uure
ume in den avond wierdt dl!n
d\!n
dr,[ de Chineezen eene der
Gouverneur - Generaal berigt, dnt
Stads Poorten.
Poorten, de Diestpoart
DiesrpoQrt genaamd,
gena2md. met fucHe fenrecden
fchrecden
naderden; dat zij, in weerwil vnn
van het vuur, welk op'
op ·hen
hen
gemaakt wierdt, de Valbrug tragtte in brand te fl~eke;),
a~ekeJ, en
dat
dac zij !icl!
zich gereed maakten om de Burger - Wagt tegenover
tC3enover
a:1!1 re tas:e!l.
tas:e!'l. Vermits zij all;!s
all~s Wlt
het
bet Bastion Zeeltwdia
Zulantlia aan
httn
bnn voor kwam verbrandden, en men reeds den brand ontdekte aan den kant van de
d~ Poort Utrecht, trok e::ne
e:!ne der
Comp~gnien, onder bevel van den Kapitein
K~pitein VAN
Hollandfche Compngnien,
DER LINO!!N,
LIND!!N, uit het Knll~el
p'Jst voor de H·.>llandH<.>IlandElER
K:lll~el , en vatte P?st
{chc
fche Kerk, om het oog ce
te houden op de zulken der ZamelL
Zamell_
gezwoorenen, die in de Stad woonden. De andere Compagnie week eerst van haare pInats ter middernacht, en verfprcidde zicb
zich bngs de Bolwerltcn
B()lwer!{cn van het Kaneel, terwijl vijflÏg
vijfdg
man na de Nieuwe Poort
POOft trokkeo.
trokken. Ui:
Uit vreeze voor een aanwas van brand, wierp men niet alleen tienduizend pond Brispoeder, welke in de Molens van de Waterplaats
W:tterplaats voorhanden
vaa
waren, in 't water, maar daarenboven nog acht tonnen val!
het zelfde kruid ~ benevens eenige kasfe!l
kasfe::J met wapenen, G~a
naaten en ander Oorlogstuig. Ten zelfden tijde zondt men
Da
IJa het Bas:ion
Bastion Ze/ontlia
Ze/anrlia het Burger- VoetVoet· en Paerdevolk,
onder den Kapitein MOr.L. Hij raakte handgemeen
h~ndge!lleen met de
Cilineezen,t die wakl,eren
wakl{eren tegen{\and
baoden; doch vermlt!!
vermlt;
Cilineezen
tegenfillt1d boodell;
g~kwetst wierdt,
bij, door een Snaphaanrchooc
hij,
Snaphaanfchooc in het hoord,
boofd, g;!kwetst
wierde,
e~ni~e!l der zijnen. l\lidlerweek hij te rug,
rug~ met verlies van e(!nigea
wijl vertoonde zich de Luiten.111t
Luitenallt HERY,l~;GSON,
HERY.I~'GSON. ge~'olgd
ge"olgd van
.ecne Complgnle
Comp~gnie Grau:miers.
Gran:miers. Deeze k\Ve~~ zich derma:lIe,
àermll3te t
Kkkkkkkk 4
dlt
dit
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dilt hij den Chineezen eel}ige (lukken
GeCchut ontwelnil!dc;
ontwelrli!!de;
dat
fiukken Gefchut
wiel p hij
~n de GraglclI.
Hunne overmagt in gl.'t;l!
gl.'t;t! ('ecdt
Gragtcil. HUllne
('eedt hen tot drie
Uure in den morgen !land houden,
d(;.)c mUdel
houdcn, wanneer zij, dv.)r
vIn zes kldne Veldllukjes • welke de Oud -llcn'.·pen
vIn
-llcn','pen THORNTHORN •
.TON,
de Land.TON, cp last van den Gouverneur
Gouverncur _ Generaal over dc
aanVOl'ren. en van het vuur. 1t
lt
hadt doen aanvoeren,
troepen gefield, hade
welk uit
~;efc~ut van het B:Jltion
R:1,tiun Zelandia
Zelondio en de
uie het grof G€fc~ut
Die&tpoort gemaakt wi;!rj[,
wkr jt, gell('oc!zaaiu
gellPo(lzaakr waren de v)ugt
vlugt te
te
Die5tpoort
neernen, .agt.:rl~(ellde
.agl.:rl~(ellde 1I"~e
tI"~e \i ('!dJlui' k,m en drie Standaarde".
In bum,eu óÎcûgt !h'ien
Ilu'ien zij ';"0 Ofil!d
Of.lId in Je omi\!gg,mde
omjl.'~g,mde Hui.
zen, d.:,:
dcr: 4,m
~'!il een aanval
aallval op de Waterplaats, welke zij !lor.
frorr erl131ld zogten in te ceemen,
menrlerltaud
neemen , en decden
hun best om tot
men
liecden hUil
K, JiCil",:c.ls ouM
wal,kere doch
de K,.JicilJ.,:éolS
OOM te dringen.
drin~en. N.a
N.;a etlijke
etfijke Wdl;kere
vwg'looze
aa;":V'ii It!1I , wierdt
wierde uit twee fiukk~n
fi\lkk~n Gelèhm zo
vrut,;'looze aa;:v,i1t!lI,
ge ,v~ldjg op h('n gellllurd, dat zij op de vin:;t gedreeven
gedreellen
wierden; die i., 't vluglen àt:n
den huop
hvop minst konden volgen,
lVierciell in de pan gehakt.
lYiercien
T~r\Vijl,
Cumpagnien KOlTlpt'1o:
T~rwijl. op den negenden, de Compagnien
Koropt'lo: beo
rug kwamtn,
kwamen, en bt:lig
bezig wnrrn
warm m.;!t
dienden in de Stad te ru~
m,~t op
de Basti01lS
Kaneel post te vatle1,
Basti0tJs van het Kafle\!l
vatte1, Hakèn
Hak.:n de OJinee.
~en den bra, d in de vier hoel:.:!1l hunner Huizen. Eene
Ecne ComStads huis derwaarrs gezonden, wierdt
pagnie Burgers, van het Stadshuis
valJ hun met geweld IJ
tJ keer ge~aa!l.
Hun oogmerk W3$,
van
ge~:ta!J.
was,
!iat.
~at, de vlam lOt
rot de Timmerwerf over
overOn!;lnde,
lande, de br'anrl
br.nd een
algemeenen opwer door_tie
door _(Je Stad
Sr ad Z'JU verfpreidclI,
vel fpreidcn, en dat zij
1llgemeenen
zich hi<!r V3U zouden bedjroen om te iliwooncrs
te v<!rmooriliwooners te
den. Deez..l
ni~llwe en verrchri:~l1jke
a~lln.g was
Deez~ nii!uwe
verfchri:~l1jke a~Il!1.ig
wns als het zein
vuur de ChristeiJen, om op het b~houd
behoud van hun eigen leeven
lee ven
,?vor
èn
or.d~rgang van alle de mü:t:::1ingen
mu:tcHllgen in Rotfll'ia
el! op den or.derg:mg
Ratapia beeen~a aqnvang,
èagt te zijn. Dus nam de Moord eenul
Il'lnvang, welken de
Raad wettig.:!", cloor eell
eell niet minder geft""ng dan lloodzuk.
lloodzaak.
~"aaren, dan alleen
\iik Bevfl, om niemcnd der Chin::ezen
hunne Vrouweil,
VroU\v~i1, B!j\;;ijllen.
B!j'."ijllen, Slaa'~en
SJaa·~en cn
en Kmderen. Men liep
hunne deuren (j,l~;),
fLepte h~n buiten hunne huizen; eu
en de
lmr.ne
U.:l~;), il~epte
flagdng was z·)
ZJ groot,
ter hoogte van de Engroot. dat
d:1t het bloed, Ier
îr.lau'.\·e~
de frrlliten
tie Rivier
.. e~ op oe
firm!ten fraande,
fiaande, in de Gragten en de
'klau\
~r!~OI:1de.
~r!~OI:lde. AanmelkeJijk
AanmelkeliJk is hec, dat dette luiden, in weerwil
van

twee aerzelven
Gerzelven voerde hij na de Slad,
.wee
Stad, twee andere

te
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van h nll getal en de menigte hunner wap~nen, zkh,
zich, zonder
we(!r!hnd te bieden, lieten lIim3aken, even als SC:1Jap~n. die
,t.::r fl~gtlWJk
(!p d~t'zen
(]~g!IWJk g 'l\!id worjen. Niemand oml,w::m, (!p
è~g der nlgemeene woede, dan de l.ulkclJ, die op de
dag
dl! ,j;,ken
o:Jtwijkinge van de [cge:1woorhurner huizen vlugtIen
vlugtten,, ter omwijkinge
[ege~;woor
rliglJe;d
cener menigte Europf?~~en,
Matroozcn, mindi~.'1e;d eener
Europo~~en, meest M3trooz'~n,
d;.r
!lil, op mo,)rden dan op plondere!1.
der tuk
Betreff
:nde NlKO!':KONG,
Bctrcff:lldc
NlKOEKONG, hij hadt zich, nevens zijne O"men
O"men.•
's morgen~ tcn zes llure, na het Kaneel doen bren;;en.
bren;:;en. Deerehelm, wiens geveinsd gedra'g.
gedra'g, geduurende alle deeze
ze fchelm,
v~rwarringen, oorza~k was dat men geen vat cp hem konde
Icci'gen, hoewel hij van trouwJoo~ heid zwaar verJagt gehouIC'Ï'gen,
den wierdt,
wierde, klom vaardig in zijn Rij:ll!g, zonder aDder gevliar,
d~n dat door de Wagt op de B,'ug,
Brug, tusfcnen
dl! Plaats
Vii
ar , dqn
tusrcnen de
Ka!rrel en de Stad, twaalf Sr19phaanrchooten
Srmphaanfchooten
tegenover het Kalh'el
op hem gelost W:lren;
w:lren; doch deeze mi)[~n
mimn hun doel. In
zijn huis te rug gekoomen zijnde, verzamelde hij aldaar drie
of vier honderd gewrpende Slaallen ; dit was oonaJk.
oorza~k. dat
men in den o.;tend zijiJ huis niet durfde aantasten.
aalltast~n.
D:!wijl,
Chineezen het leedoor een r.liGl1ag der plonderaarer, veele Chincezen
V:;ll bçh~uden
hçh~uden hadden, Ibken deeze den LJrand in hunne wooni:1t,en in verfcheiden oorden der Stad; dit deedt de vlammen
nht,en
derm:ate
toenl'emen, dat men voor de Stad bedugt was. Men
derm::ate tOent'emen,
k'.'J!lm
k~v:lm de naasrgeleegene
nanstgeleegene huizen der Christenen te hulpe,
hlllpe,
behouden bleeven.
\\aar door ze allen gelulddglijk
\Har
gelllilkiglijk hehouden
's NaamidJags kreeg eene Compagnie Komptoorbedienden,
a:mgevoerd door
dOOf ha~ren Luitenant VAN SUCHTELEN, bevel om
:oangevoerd
uit het Kaneel te trekken,
trekkeIf, zich met de Ruiterij te vereen igen, en het huis van NIKOCKONG te omfingelen. De Kapitein
v AN OOSTEN hadt aldaar insgelijks post gevat, met de Comp~gnie
p~gnje Cranant;ers
Cr:ma:lt;ers en twee !lukken Gefchut,
Gerchut, met oogmerk
om clditit huis plat te fchieten of te verbranden, en bem dus
n~vens zijne Slaaven
S!aaven te noodzaalcen
noodzaaken deeze fchuilplaatl te ruimen. Zij deeden verfchehi<!n
verfcheh1;!n uitvallen, doch wierden telkens
(lapper
gegalm door de Burgers, Soldaaten
SoJdallten en Malhpper te keer gega:lO
troozen, die hen van alle kanten inge{]ooten
ingcflooten hielden. Zo fas
ras
1l1en
n'!en bemerkte, dat zij, door hun verlies, genoeg verzwakt
Wlmm.
waren. ba~nden
ba!Jnden de Timmerlieden, met de bijl in de hand.
Kkkkkkkk 5
en
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en gedekt door de Granaatiers , zich cell
ce!) weg tot in de kamers, en riguen aldaar eene
ce:.e nieuwe f1;gtir.g
fl~gtir.g aan.
aall. Kort daar
nu floeg
brand. Zommi:;en wilden olltvlugten,
Daa
Ooeg het huls in brand,
ontvlugten,
doch wierden ge.icnd;
ge.icod; anderen, get!ne ui!komst vindende,
fneuvelden in de vlammen, of ben~men z~ch zelven het leeveu: veelen wierpen zich in de rivier, en wierden door de
Matroozen afgemaakt.
afgemukt.
Het fellieten
fchieten dUllrde
dURrde den ga'Jtfchen
naamiddag tot 's
'5 andegn'ltfchen naamidd~g
rendaags.
rendaags, zonder dat men durfde doordringen tot in het binlIenfie van het huis de. Cbineefchen Kapiteins, alwaar eene
menigte voorraa~ van oorlog, even als in eene verllerkte
plaats. voorhanden was.
w.~. Men vernam,
veruam, dat het buis van zijplaats,
in de nabuurfchRp,
nabuurfchap, in brand {loodt.
nen Broeder, i!l
nondt. Het brandde.
n!lJ~re. tot op den grond af; waar door
de, benevens veele anJ~re,
Vi'rh'!;ellhe:d ontfiondc,
ontllondt, alzo men geloofde.
geloofde, dat ze algroote wrlt';;ellhe:d
len ondermijnd waren. Men hoorde 'er, indedaad , omtrent
mid,\ernacbt, een geweldig g€kraak, gevolgd v"n
win een ander nog
midJernacht,
gewe1Jiger"9 't welk eene menigte 1l:eenen
gewelJiger
fieenen in de lucht deedt
fpringen, ll'llIr
\'E'llIr door eenige
eellige perfoonen gekwetst en veele vet!ver.fters en daken, cp een aar.merkelijken
aanmerkelijken amand, verbrijzeld
wierden. Onder allÓ're
all~t're C •• ineefche huizen.
huizen, waarin men
mell brandbaare ftoffen
fioffen en OprClllect,
OprClllcct, wanrfehijnlijk gerchikt om de
Eronnen
BroDnen te vergiftigen, vondt,
vODdt. was 'er één, wiens dak met
driE' kleine fiukken g",fchUt
buis wierdt
drie'
g,:,fchUt gewapend was.
was, Dit huis
geplonderd, en 'er al wat leefde afgemaakt.
Naar matte
malle het moorden afnam ~ nam de brand binnen en
builen
buiten de Stad toe; met dit ondcrlcheid, dat men zich in
B(Jlavia met voordeel bediende van
doch.
vin de Brandrp:licen
Brandfp:licen , doch,
daar men dit hulpmiddel miste, alles tot op den grond toe
afbrandde. Dit was het lot der Voorlieden
VoorftedeD aan de Zuid- en
Westkant van de Diesrpoort
Dieatpoort tot voorbij de Utrechtfche
U,rechtfche
Poort.
Op maandag, den tienden der maand, zag men de 1l:raaten
firaaten
der
met Lijken als gevloerd,
gevloerd. NILIERN:LIERtJer Stad en
cn der Voorlleden lDet
ItONG.
KONG, een der Broederen van den Chineefchen Kapitein,
Kapitein. geftaande om iil
eene Bark buiten de Nieuwe Poort te
reed 1bande
iiJ fene
vlugten , en de Luitenant T4N
- SJANGO, in zijn
zjjn tuin verborvlugten,
TAN-SJANGO,
C~il, wIerden gevat en gebonden na Balavia gevoerd. In
hun
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hUil
bun fielde de Regerring
Regerriog en het Volk minder be!:i~~
beb~~ àa:cia:- 111
In het
weU~~n men '"
'2 Pli
~Ii;'i:ds
gevangen Di:emen
neernen van NIKOE-KOi'\G,
NIKOI!. - K01\G, wel!~en
:-Hds CIl
en
in den nacht vergeefs gezogt hadt. Hij hadt Z\C\l
Z~Cll i:,
i~· een af.
eeleegen
(':cll"egen hoek van zijn huis verfchoolen; doclt
doch ÎJ~(
Î1~( 21 ~J:;r
~J5r [liet
I.iet
langer kunnende uithouden, meende hij 's melrge:·s
mClrge~'s te l;unnen
kunnen
oDtvll1gtèn.
ontvlngtèn. verkleed in het gewaad eener Vr\..uwi',
Vr ... uwi', en ver.
mengd onder zijne flaaven, wien men verbooden hlt
hl! het
1<t dvor den 1It;'~r
Iceven
ontè-i?1(t
lee
ven te ocneemt'n.
bcneemt'n. Doch hij wiedt ootèe
H,:,~r
VAN DYK, Vice - Prcfident
terwJjl dceze
deeze zich vaa
Prcûdent Schepen; terwijl
vao
zijn perfoon wilde verzekeren, fprong hij in 't water, waar
U 7[ een Bedieude
oph,alde, en den Vice.
ll:t
Bediende hem met geweld ophaalde,
J>l"cGJent
pl"efi]ent in banden fielde. Men vomie
vomle hem terU"t;:1
tetfL,\;:i 1.t
1.8 't
'e
Kaneel,
eD zorgvulzorgvul.
Kafteel, waar bij aan handen en voeten geboeid, en
dig bewaakt wierdt.
opzoe1len en dooDe gantfche
g:lDtfche dag wierdt befieed
befteed aan het opzoéen
den van de zulkeIl
zulkeu der Chineezen, di"
cli<> den m~·c.rd
m~·~.rd 'Jan
'/~n den
voorgunden avond ontkoomen
O~CTI"'ke
omkoomen waren. Teil
Ten zel!:1en
zel!:1er. OClCTl"'ke
rl!edt
uedt eenig PaedevoJk en eene Korr,p9gnie
Korr,pagnie Gr~I~<a'i CTS
~'S o"i,.:n
b.di.:n
Stlrt, rondom w:!lke
de Stirl,
w~lke nog eenige hoopen der Vlci!kveNlanVlc~k\,t'r""an·
ten z
zworvell;
worven ; doch deeze bezaten zo weinig
wl!inig mccJ~,
m()ed~, è"t
èOiI zo
ras 'er eenige vlln
dl.! V:Ur~t
vnn hun fneuvelden, de oveilgen dl!
V~Cr~\ :1a·
:1am'!n.
m~n. De brand, mldlerwijl
midlerwijl,, verre van te verminderen,
verlI!indi!r~n, ver·
verCMtfe. en de letJel{hrMt.
LeM>/(j,(J.jt.
fpreidde zich in twee Straaten, de CM/fe.
Ook fprong 'er eene Mijn; het SuikerSuiker· en Touw Magazijn
blaef, door middel der brandfpuiten,
bl~ef,
brandrpuiten, behouden.
tloeg het ge mee·
Het vuur op den elfden gebluscht zijnde, lbeg
ne Volk met zo groote woede aan "'t p~onderen,
p!onderen, dat zij el.
el·
kander doodden. De Officier WEERMAN zondt twaalf man
om de ongeregeldheid te keer te gaan;
gann; doch zij,
zij. wierden,
door de plonderaars , genoodzaakt te rug te kt'eren; ook
werkten de Granaatiers •, en ecuige burgers te voet en
eu te
paei d weinig uit. De K
K:tpirein
:tpirein VAN
V,<.N OOSTEN, teil la:mle. met
paeio
eenige manfchap, onder het gefchal
geC.:hal vlm
van fluit en tro!D'tIel,
tro!TI'lIeI,
aangerukt zijnde, kGndigde
kGr.digde het Graauw ell den Mat;cozen
Mat;('o~en
nan. dat zij zich hadden Ilil
Slan.
tUI te houden,
bouden, of d:t
d::t bij 't
'e hun
II'1ders
anders zou doen berouwen. Eenige Musketfchooten
Musketrchoot~n in de
11lcht
deeden heil bdhlÏ.
b~Oi.li.
lucht gedaan bragten hen in wanorde, en deedell
teil,
TIaren 101der belofte dilt
ten, hunDen
hunnen buit te llMen
laMeD Tluen
diolt 't geen
zij

I'OS
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.z~ aan
aau W'mUDt
f.OIl,j ca
gfmUUt (.011-'
ea zilver, (lf:IAn
of ~An klp.il:oodien
klp.Ï1:oodien gcpJonderd
gcplonderd
hadden, onder hen zou vcrdeclrl
goederen,•
verdeel rl w.),·den.
wol,'den. Dceze goederen
.of liev~r fellaeten,
wieden
fcltatten, wier
Jen na iJct
i1ct ,s!ldshuis
,s!adshuis in bewaaring ge.

bragt.
lu
!lelde rust
10 we~rYJiI
wc.:!rYJil v::n de her
herRe!de
rllst bill!'cn
bim'cn en buit:!:]
buiten de Stad,
onder d~ wr.pens, en
melJ hidd~ r.aau
r.:Jau.."k~urige
bleef e'k ouder
ca mell
',vk~urige wagt.
De Kornet C!JITS.
2i;llde op kondkond.
C!JITS, cp den el[.J.;n,
elfJ.;n, ui:gctr.;kk.:n
ui:gctr,;kkçn 2ijnde
fchap in de ra ,uuri;.:;:
rns·t~ met de zijileól,
,ullrig;: n~CC':~ll.
l1~ccl:ell, tani!
Zijnc;), op den
weg van S')#,d'l:Ir,
S"t.d,i,lr, C'!.II:!
C·!.It! bende C~;I;Cal!lI
Ca;l,ca~11 aan,
aail, vert!oeg
vedoeg [weetwee_
boc.:!.:rd
boc.:!~rd van tlezelvè.
tlezelve, en verovel
verv'lel ue vijf S:lndaarden,
Standaarden, een
Snapha:m.
Snapha:m, nevcr.s
lIevcr.s eeuige
e(!lIige 81J,lel'e
81J,lere z· getckl:llS,
gl:tcKt:I1S, welke hij den
Gouverneur in lla:ldc":
ha'hlc-: fl~I.1e.
Il,,! ..le.
Ze'!crt
,Ic men een begin gt'mankt
gt'm aak t met het
Zec\!rt den elfden ha
baJe
wegneeme.1 dl:r Li!~.ell
cl,: heli
hLlizen
Li!~,ell uit d.:
zen dèr Cbil1eezcn,
Cbil1eezen, vall de
fhaaten
Vol!;ens eene gedaane optelling,
fllaalen en
cn uit de graften.
gr2f:cn. Volsens
beli.cp
al.
beli.ep het i,'~ta!
l..~ta! dei" ongelukkigtm,
ongelukkig!m, welke Î!l
i!l en zeden den al,gem~e;;en m'.J'.>rd,
m'.J ..>rd, binnen en bllitell
buitelI de S.ad, gefueuveld wa.
waren. tif:lIdulzend
tiC:lIdulzend mer fchen. Onder Oli;er
Oli;::r dan veertig Standaarden. welka de Cl1ristellen,
die Treurtoneel, ver·
Cl1ri~tellen, gduurendt: dit
verhaddell~ wierden 'er vijf g.:
..m, w!larin men deez,e
overd haddell,
g..: ..ond
ondl!n,
Zinfpreuken las: N:>. J. P",illar,d'lg
P'"illar,dilg in dl! ollde
oude tt'ouwe.
tt·ouwe.
No. 2. DI!
kebze 'Vtm
'VIJn grm/U!!e
Dl! tebze
grmllipe dagen
angen en gduge'1e
gdeegelle ti;den.
I;;den.
No. 3. De groote
gr(lote d,1g
d'1/% van jQoSJe
jfJoSJt in
;n de m.'land
fll/lond Odober.
Ottober.
flan onze OngeluUigen en O/zderrJruktcn.
O/zderdrukten.
No. 4. Tot hulp van
r~o.
No. 5. O"ze
Oue eell/!!e
eetd!!e hoop in God.
Op den
dt!n achtt:enllcn
achttienden kreeg 11len
'IJlen berigt, dat het
bet gros der
Suikl.!rmoJens
Chineezen zich verfc'tuilde iu
in de Suiker
molens op den
delJ weg
vin TI1fI.~f.·alll·g,
van
Tt1fl.~f.'alll·g, er. dat de gaande en koomende aldaar zonder oudt!Jf,heU
olldel fdleid gedood wi'!rdcIJ.
wi~rdcn. De Rcgeering, hierop ver·
vergaderd, nam h: t eellllemr.Jig
eenLlemr.lig beOllit.
befluit. dat de K!lpitein
K~pitein CRU!\fCRU:\fJUL zou gl?:lut worden.
'Ieren. en, het kos·
worden, de wegell te zui
zuiveren.
koste Wat het wilde,
wilje, dit
die get1agt
gellagt van OJlgeloovigen
Ougeloovigen aan te tast.m
ta5t<!n
en lIit
uit te roeien. Men gaf hem
bern eene
eelle bende EuropeaaneD,
Europeaanen.
]lIlliers
Paerdevolk, gezamentlijk uitl\1.;c~sf:,arcn en Burger Paerdevolk.
llaliers,, M,;cllsf:,aren
maskende ûmtrenr
twaeduizend man; doch die merkelijk ver·
ûmcrenr Iwaeduizend
vermaakende
An/rte, waar de
!lerkt
fierkt wierden in hunnen
bunnen oplogt
optogt na de Post Anlrd!,
I.uiter.ant
I.uiter.aDt GERNJTS
GERNITS z:ch met een Korporani
Korporaal,, vierëntwintig
Soldat:n eD zes Timmerlieden bij hen voegde. Van daar nam

het
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bet J~eger
Moolrrrvaa,.t.
het
I~eger zijnen weg na P:(in.~
P. lln.:! en 1~r.I(~
1~r.I!~ de Moolrrrvaart.
De Bevelhebbilr,
Bevelhehbi!f, uit twee Vel fp:eders vernomen he'1bend~
hehbend~
dat de vijand de Muien
Molen Ca7,u.t
der~
CaT.u:t verHerkt hadt, zondt derwaarts
ecne hende ond.:r den K:lpirdn
wa
arts eene
Klpircin MI
MDI.L.
H.L.
N~a drie
rlrio
uit;,alien, welke aïic
uitllalien,
ailc nadeelig vonr
voor {~,~
t~.~ Clliucezcn
Cllillcezen afliepen.
liflicpen.
wierut de Molen afln~ct;;st
wierdt
a:tn~w;st en in
io de asch
asen r,ek;.:d. De Molen
CapfJlr (londt drie Ilanli
Il3nv;,!len
..!len door, f'1I
Pil Qnd
QndCT'!,!.lg
. . r'~:llg het zelfde
lot. Vervolgens zondt me;)
me:1 i\fJc:vaardigden
AÎJevaardi~den aan den Gouverneur Generaal met vier Standaarden en het hoofd van eenen
Vaandrig, die,
die. ('tU
('m zijne ui:rustinf!,
ui:rustinlr, gehouJen
geholden wierde
wit!rdt voor
een van de hoofl.!en
hoofden der Zamengezwoorcnen.
In het
helt O'!crig
V:IO het Gewest vertoondCln
verto(lnd~n zich
zicb
ovcrig gedeelte van
niet dan kleine hoopen,
hoopcn, die op het ?:,.zöl!t
g"z;J.:t der
de!' Trot'p~'n in de
bosfchen
bosfehen vlugtten, daar
Jaar m::1\
m~n hen uiet kou'}e
kou,.ie vol)!;p.'1.
vol~p.Il. Van den
Luitenant IWRI::NtltlR
EORJ::NAAR vernam men, dat zes Snik, r:!Hhms
r:n.· .. I<!ns langs
de IU"ier
... t h.
Ri"ier van Chill~e1.en ltri,·j,il'n.
Itri~· .. ;t:n. Men bèllo
bello._,t
b. rtr. uit deeze
Molens te doen verhuizen. Naa
Nla cenilc
cènile hevigc fd,crmutze·
fd.ermutze.
Jingen met den vijand.
vijand, gelukt\!
gelukt~ het den onzen.
onzen, de Cuineezen
Cnineezen
bosehwaarts
bosehwartr~s te jaagl:n.
jaag.:n.
Cr. doulnmg
zijn.:le, kreeg aldaarHet I.egerte c.,.
dOUWfJ1ig te rug gekoO\l1('n
gekooll1en ziin.:le,
van TangeZtl~~
TangeZfl~K eene vertlcrkin,{
verll(rkin~ van
vlln Ilchlënveertig
lIehlët1veertig Europeaanen, benevens eenige
eeni~e KrrjgsKrljgs- en
ei! lYlor.(jb<!hoeftcn.
lVlonclbl!hoeften. Kort daarue Tolk JaN
SlMONS • met twed affebrifJAN SJMONS.
affchrifna verfcbeell
verfeheen alda~r de
ten van eene Aéte vau
van Amnestie.
AlT!nesri~, w.:lke
wdke de Re~eering
Rc~eering hadt
badt
goedgevonden op dèl1
dt!t1 twel:ëntwinlÏgJen
twet:ëntwintigJen dier tn:!and af ce
kondigen. Zij was gefeluèl!v::n
gefchrèi!V';i1 in dl:l
d~ Hollandfcllc
Hollandfcnc en l\'IaleiMaleifehe taaIe, en bchel~de een verbod
vcrbod :Ian
aan de Trocren
Troeren om de
vijandIijlt :lao
zulken vijandlijk
:laD te tasten, WClk,!
welk;~ de W~P\!l1S
W~P~"s zouden neVervolgens wieràen
wieruen de('ze Affchrif!cn
Affchriflen openlijk
derleggen. Vcrvolóens
aangeplakt, op dat ni<:!mand
"i~mand o!.kuIJdl'
o!.kulldp zou m(·gen
me·gen voorwend(!n. Door cieeze
d::n.
deez~ IItle
Aéte veigllndt:
vCigur.dc de Rcg.:erir g mm
min . 'Ie
tIe C~·:
C~·~
neezen , die,
die. 't zij door vree ze of docr
door gl~\\'clJ
~H~\\'cIJ {o;enoopt,
é;cnoopt,
zich onder de Muitelingen mogten bevinden, den
dell tijd van
cene
c:ene maand om
Oul tut de gehoorz11llnhei.i
gehoorz~amhf.!j.i der MmÎchappije
Maatiehappije
weder te kerren.
kerreo. Men belt;.)jile
belul)f<te ver ,,:fi'!r:is
a~n een en iege..:lr~!iis aon
lijk, die den Bevelhebber der Muit,
Muit'-,iirl,.:e'!,
.. iil!~e", leevcr.dl!
leev\:r.d.: of d.10d,
zoude overleveren,
bcnever.s eelle
bt'lol'J1ing van duizend
~lujzcnd
overJe;,ercn. bcneve,.s
eéne bt'lot\l1ing
KruoRell in het eedte, cm
Kwoaen
~n van de
cle !ielft
hillft dier fvmma
fumlDa in hec
bet
tweede

II~
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tweede geval; en insgelijks vijfhonderd
vljfbonderd Kroonen.
Kroonen, behtlven
bebtlven
vergiJf\!,j!S
ver!',iJf~,;!S voor het voorleedene •, aan een ieder, die een der
Hoofden,
Hoofden. leevendig
leevCDdig of dood, der Maatfchappije
Maatfcbappije zou in hanban·
de'l le'1erel'.
Je'1erel'.
On.it'rll's(.·l;{lft
On,ierll'sr.'h~ft was het Leger
Leger,t tot aan ht>t
bt"t einde der maand
moaad
Oftobcr.
t!adig bezig met het opzOfken
Oétobcr, g,
g'" ftadig
opzot-ken en verdrijven der
Mll:tI!Er.;!c'1;
Mu:tl!!:!:;!C'1; zommigen
zammige!) van welke zicb
zich bedienden van de af.
gt!toll,;i::;.le
,eko/l.·:i~.le vp.rgir.o!ni~re.
vf;rgir.~Di~re, en tot hunnen
bunnen pHgt
pUgt wederkeerden f
doch .;,)
doclt
.:~ metsten
metSten van we!ken in hunne misdaad volhardden.
Uit b~:
b;!: !lUld
lnud va!1
va~ Bllelll!1.
Vit
BOCIII!" alwaar deeze lalltl1:en
Iallt(l:en bijeen veul·
verzameI:!
meld ",nren.
",nren, verfpr~jdJen
verrpr~jdJen zij zich door de landen van 1Ila,.,,A/anv66,
1ji,"g ell
binnèl1
tie, Tji'''8
('11 7'oegoe; dit noodzaakre de Christenen, binnen
eG bU'I"n
boe.
eB
buÎl"n de Stad, tegen
ttgen een tweeden aanval op hunne
bunne hoe.
c1e rc
ele
tQ zijn.
Tu~!èhen den zesden en zevenlten
LulTUf!è:hen
zeventIen November, gaf de Luitenaot
Tanjot.g Par:10k.
PatJol,
tenallt SOHtE!tS,
SOUtE!:.S, Comml11dact
C~mml1'datt vao
vaD het
hrt Fort Tlmjot.g
hier \'2!J
\':lll b.!rigr,
b.!rigt, met deeze omllandie:lerlen,
omllanJie:1eclen, dat de Cbineezen
Chineezen
zich hr.tfJe"
br.,fJe'l "~P..g"
{h:!':'l iu
ju zes Suikermolens
"~~'g" {h:':'l
SUil:ermolens,• tusfchen d"lA"Ijol en S:nri
S~nri~.lI,
~.1I, Iwee
twee van welken zij verûerkt badJ~n,
badJen , door
het graaven van ce:!e
C~:JC G:lIst
G::!;t tef
ter bn'edce
brt'edte van otntll~nt
otntl~nt twee
Roed(''l... ror..bm dt'zeh"e;
Roed!'
d~%el\"e; dat de wegeo
wegen bclemml!rd
belemmerd Wllre!l
ware!!
.door fil'1l;ken
fil'1l:ken van boomeD,
boornen, en dit zij, over9Ioed:~
overvloed:~ van wawa·
pens v?orzicn
v'lorzicll zij~d~,
zij~de, bet land te vuur en te
[e zwa:rd
zw~rd verwoemer..
woemcr.. Door eene anl!.:-re
and,:'re tijding
rijdiog kreeg men herige,
herigt, dat
de n
U"H.::",
.. H.:!", bij
bIj da Tu:n,o
Tu;o,n vin
van den Dir.
Dir, a"'Jr
él:"'Jf Gendllal
GeOdllal en den
deo
NOLTlil1~IUS eell!;terd.
ben verdreeve
veri'.reevellt ) en cp de vlllf,C
Vhlf,t
H('er NOL'rHl!~IUS
p.ele~erd. hen
gcflagen
d!:t tw;:eJuizend
JeE:zer Muir::lIl.gen
Mt.it::ljl.gen be::c~
geflagen haJ.:!:m;
haj.~~il; d't
tw~aJuizend deezer
be:~ce
rig wa:e:I]
wa:,,!) zic:t te c,ndcrw\!rpen;
c,ndcfwl!rpen; dat zij
zIj de oUdertc',e!ling
oUdertc~e:ling van
VlD
hurm-'.ll Kapitdn
Kapitein Cl)
Generaal verhunn",!)
C'l een vrij geleide vlm
van dcn
den Gen'!raaJ
ver·
zogl"r.;
zogl"r,; dat zIj
zij j;. ,!at geval terliond
terl10nd zOl1d~n
ZOl1d~n gehO()fZlllmen
gehOf.)fZaamen
en de wapens tlcd
.. ïlcggen. Men zondt
zor.dt hun. vnn
vtm we~ens den
r.eJ\.Ïleggen.
Gou·.r,rneur
d3
Gou".r.rncur Gcr.eraill en den Raad. et'n Vrij@'elêibrief,
Vrij~elêjhrjef, Ïll
hl dJ
lar.':!'2ate
lar.~!"'J.ale gefcbree:vell,
gefcbrec:ve!1, hun aanwij
aanwijt('nd.~
tl'nt!,~ , (lP
~p t.oEdar.ig
t.oedar.ig eene
eeue
k<Jnden wederkecren
c:ïJcr,\.'erp~n.
wijze ~ij k.:mden
wederkeeren en zich
zlcb o:1Jcr,',!"(·rp:m.
Misfcl.ien dat
Misfc:l.ien
diit veela
vaele <mderen
<mderetJ,, van h"t
hC'r z·.l:"de
z'.h"de J,:j: "'1)(.1,,"
"'1)("<'11 al,
alt
hUline Lan.!gtllooteu
SO\1KO)
Lan.lgc:nooteu LJMTSOUKE,
LlMTSOUKE, OiY THP.IW.
THF.IW, uYI,'r - 80\1K"
mi;t~()UwdD _ en r.:, t dl!::
dil:": ,J;:.
en ItHOUW TSINl!O bet Piakaat
Piakaal mi,t'()Uw~1,,::I,
Jl;·
licr
bi:ter verzl!kcriog
Jbp wilden \\uten.
\\aa~en. Dit bliike
tia bi:tor
verzl!kcring dien filip

ae·
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volgendci1 Bri~r,
Bri.:f, door hen, te
genoegzaam uit den volgenden
re deezet
Kl?iteitl 1'1O')R
gezonden, en door
MO')R gezonden.
gelegenheid, aan den K'lpitcio
EVERTSON, eerUe
eerfie gezwooien
gez',voorcll Klerk van de Kamer van Jullilie
Jurutie
EVItRTSON,
iu 't Hollandseh
Hollandsch vertaal".
te B:Jtav;a,
B!ltavia, uit het Malcisch in
Kapit(!in MOOR nederig voor een Pa" Wij bedanken den I{apit~in
gemc(!n gemaakt heef[,
heefr, en waar door lal1
aan
" pier, welk hij gemean
'geringe fehepzelen,
fchepzelen, vrijhe:d
vrijfte:d wordt gegecl.'eD
gegeellen na Bil" ons, ·geringe
B.
0' tav;a
favia weder re
te keeren;
kecren; doch wij fcnroomen
fchroo:nen daaria ons
ot
aeJl"n, aangezien dit Papier niets anders
ander. i.
is
" vertrouwen te aeJl~n,
hand
" dan een bloot gefchrife, niet ondertekend door de hlnd
,. van Kapitein MOOR,
MOOR. nog bekrlgdgd
bekragdgd met bet
het zegel der
It
"Maatfcbappije.
bebben wij dit Oor.
tt Maltfchappije. Om deeze redenen hebben
fpronklijk Papier of PIakoat,
Plakaar , nu
naa 'er
'cr een Aflèbrift
Aflèhrift vaD ge" fpronkIijk
te hebben, te rug gezonden met den
" maakt en bewaard re
zelfden per
perfoon
welke htt ons beefe
heefe ter bánd
band gefleld.
Da
" zelfdell
foon , wellce
gefield. DI
het Di/Idét
Diariél: of der p!aatze,
p!aacLe, waar wij thans
ZijD,
" naam van her
lhans zijn,
'0 is Ka/tcuIJn.
Kal/eóa". Hoe begeerig wij ook zijn om na BIJlIIV;"
Balav;a
't
egter, zo zeer bevreesd, dat
" weder te keereD,
keeren, wij zijn, egter.
verlaaten op dit Gefchrift of PI
Pla.. wij ons liiet durven verIaateD
..
" kaat.
dng van den Moord der CilÎneezen
Chineezen re
te BaIlIv;"
Balav;a
"Op den dag
benvaarts gevlugr. Tegenwoordig zien wij, dat
" zijn wij herwaarts
MOOit en oU;>;GS
ORMGS BOF.SSAER.
BORSSAER medelijden hebben
"ft de Kapitein Mooil
alme luiden, welke hier in clende
elende en de grootlle
grootfte
" met ons arme
ORANGS
t, ongerustheid leeven. Hierom verzoeken wij, dat de OIlANGS
" BOESSAER ons
oos verwaardige met Brieven van Vergift"IlDisfe,
Vergifft!nisfe,
"BOESSAER
zij ons
OI1S gebrngt worden door den Chineefcben
Chineefchen Kapi" en dat zjj
,.
tein; of anders met Brieven van
ondertt rein;
vaD den zelfden aart.
aart tonderK~pltein
" teekend door K~
pitein MOOR, en bekragtigd
bekragdgd met het zegel
Maarfchappije. In dat geval zullen wij ons lerllond
terllond
" der Maatfchappije.
begeeven,, vcrmids wij niet
"onder zijne gehoorzaamheid begeeven
frOUt genoeg zl)uoen
zouden durven zjjn om hem tegenlland te
" aOUt
" bieden.
u t Kapitein 1\%001,
als mede deD
den Oll'ANGS
oa"MlGS
,ttO Wij groeten n,
MOOI, al.
BOESSAEll., en bidden u
het ons te vergeeven."
vergeeven." enz.
n her
" BOESSAER,
Op den vijfdendeD
vijftienden nam de Raad eeD
een beGuit
belluit tor
tot het
bet vierel!
eellen plegtigen dag van Dankzeggingen en Gebeden ia
van eenen
KCI kcn dcl'
der Stad,
Stad. cecca
(egeo den drieëntwintigficn dor
der zelfde
alle Kelken
maan~
maand

CADRIAANJ
-----VALKENIER. ----,--_._
----_._-_._

Uil

. ...;.

maand, om God te danken, dat zij, door zijne vermogenr1e
vermogen:1e
Hulp, bewaard was voor den ondergang en vl;rlost
vc;r!ost uit de
liulp,
hand haarer
baarer vijanden; om zijnen zt'J;en
zt'~en te
re fmeeken over de
J\and
deWapens, de Landen, den KOClpha'ldti en de Scheepvaart der
Ma:ufchsppije, E'
E'nn om hem te f..aeelten om de afwellding der
geesfeJs, met welke zij, geduureudt:
geduurendl: eenige jaarent
jaaren, . onophougee.fels,
delijk getugligd WliS.
was.
verfpreid,
Den zeventienden wierdt 'er een valach gerugt verfpreid;
verzonflen
kwalijkgezilideD,, cn
en 't wc:lk (land
tland
verzonJlen door eenlge kwalijkgezinden
hie/dt
aaD den twt!c!ëntwintigtlcn:
hieldt tot aan
tWI!c!ëntwiotigtlcn: te weeten , dat alle
aUe de
Ilaaveu der Inwooneren zouden wrmoord worden. Dit was
lIaaven
veeleD , van fchrik bevangen, de huizen
buizeu hunner
bunner
oorzaak dat veeleD,
verlieten: een zeer kwaad'
kwaad vourbeeld
Heeren heimelijk vel'lieten:
voorbeeld,I 't
welk beilloQz~
indiell de Raad
heillo(jz~ t;evolgcn
t;evolgen zonde
zOllde I!ehad
j!ebad hebben, indien
nietel:'n
G, fcnrift h:tdt
eene
niet een G,fcnrift
h~dt doen afkondigen, bij 't welk ecne
belooni"g van driehonderd Kroanen beloofd wierdt
wicrdt aan een
ieder I cli!
rli! dl:!o
den Al!,eUr
Al~,eur van dit gerugt
gel'ugt wist aan te wijzen.
ieder,
Op rl~n
li~n twe.!ér.twintigft.m,
tweo!ël1twimigl1:en. 's da~gs voor d~n
den pl~l!rigen
plel!tigen
Dankdag.
Dar.kda~. wierdt eeDen
eenen Iegelijk
lagelijk aaoj:eko,digd
aan~'eko,digd ZiC:l in de
dl.! Kerk
verv.)' g\!n;
gl!n; en Clp
CJp den dricë:mvii"ll
dricë:1twiill i"ltcn,
te verv·y
i"llco. ge:iuurende
ge~uurende den
Eerdiens: • wierde
Eerdieos:
wierdt óe Ronde ~eJa'-:l bh~nen en buhcn de Stad,
d~ uitvoering Vin een;g !'warl
om dus de
"warl vOl)rnecm~n te voorkoome:'l. Noa
Naa het eimlig\!n
eimligeD ('cr GoJs,.ill'tlS(\)E'lf':llingt',
GoJsch"lst\)df.minge. wierkoornen.
8ul;"('rl;; [1n g'::\l;.;arst,
g'::~lj.alst, de Vlaggen
den de Stadaaraen
S[adaar~en op de 8vl\vt'rl;;
Sch':l'en op de Reede ('P!leh;j~r,
lulden der
vIn de Sch':reo
('pgeh;j~r, cCI!.'r
cr.cI~r het !tIlden
Klokken en
cn het
vtm het Gdèhut.
Gdchut. zo van het Kaftcd
bet balder.:n ven
en de VcstilJl5w~rken
Vcsti\Jl5w~rken rond'Jm l!e Stad, als \,111 dl! BuitenEi':ilid O"rll·:.
0",-1/· ...
posten .n het Ei':iild
f."!ellveI.le h~t f,:!d;·u(t
vcn de wec:;fv;mnÎI{beid
wec::fp:m!!Ïj{beid der
Aldus (hcllvel,te
f,:?{I;'utt \/cn
Chinc:ezen; lalc.l
l'QC.l 'ct
'Ct kw'!;',
k'Nol:'! ce'1
~CI1 a,;der
a,;dcr lIit
c;en boezem der
Chinc:!!zen;
uit C:en
Re;.eerillge zd
'i! V(lort.
vllorr. l>o!n
J)~n l(~:!
l<~:! I,
j. Ïll
hl de:1
dC~1 Vl>GlllIi.ldll'.(
VA!1
Rc;,eeriuge
zd·e
VOGI miJd.'.! van
den zesden r ~c,.rrhf!r.
~c,.rrlJf!r. nanr ge-voonu.!.
geNooDu.! • "l'r~:a~
"l'r~:Il~ rd :djnd~.
:djnd~,
batlde
tli: 2.iin
bl'1lde de G .1vemellr
.1vemeur G: i:e:aal Cel!
C<:lJ l\'lo,t.j.~'.l
M;·t.i.~·.l :.i:
2.iiD z::k,
.toor
ill· den 1I.,'rl.~"
.•'rt'~1 k;?llIIil'
heIilIj, Ou'
011' ".. Gal.
d:n hi;,
i: .... l .:1l ecd.
ecd400r welk oi'
hij, .:".i.:u
" gt-:'I
tijd, Wil
WIS '\'.
W" hil'I.':·d
",f\Vt,"~t "'.'
é~' ra:
r~=:i-lIt'c~!j;:.!,·11
Lij re
re
gt:1 tijd.
hir..':-rd P.fWt·!~'
:~llt'c~!j;l.!_·Jl [,ij
,. woor.cI1,
woor:CI1, tcr
ter oor; .::ko:
\'l:J
v"'·!e zw. ?rpn
~rpn t'R
t'n p'li&:l.'n.
v:m
t'
,;:k~ ....
I:J v"!'!e
p'li':c.'n. ".:m
ft
~ wt:lke
we:lke hii
hU derml/tll::
derm8t'l~ was 6.:.:-~
~".:-~,;ell
.. ell f,(hv
t:(!,v"rJ
.. r,l .. n,
n. •'"t h·:f
h·:r h~ r.l
%:1
,. oomuge1ijk
aaR tO JU\!.:,\!a; d.l~ hij lf~
oomugelijk geween W"II
Woill :tli:U a:m
I'

gen-
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in
'cr bijkans geheel
~eheel van gelleezen
geneezen was; en lil
flaat
belluur der laak
we ..
fiaat om in zijne hoedanighl!id
hoedanigheid het helluur
zaak en wC4
,;
re aanvaarden; <lat
dat alle de Infiructien.
Inllructien. Odonn:Jnliell
ür::!onlJamien
" dcrom
derom te
,. en Gewoonten der lVlaatfcnappije,
lVlaat(cnappije. als een onwrikbaarelI
onwrikbaarell
,.
•. grond.
grond, vaslllelden,
vaslllciden, dat de Gouverneur Generaal moest zijn
l ' en blijven het Opperstl
Opperst l Hoofd, niet
nict alleen van alle de Be"
Be->
" dienden der Maalfchappije
Maatfcharpije in "'t algemeen, maar ook in 'e
" bijzonder vau
van de Troepen en derzelver Bavelhebberen,
B1!velhebberen,
" welke hem volilrekt
volitrekt onderworpen waren, en van hem al~
" leen onmidJelijk
or. tJingen • 't
tt zij met overonmiddelijk hunne bevelen oraJlngen,
~. leg der Ra::dsheeren.
Raadsheeren, 't zij door het bijzonder gezag
gezlIg van
,. den Gouv<!rneur eo
K~phcin Generaal,
GeneralIl , naa d:a
en Kapitein
dat de omllanomfr.m'e vereischten; dat hij overZl:lks
over zulks verklaarde,
;, digheden 't
ti door het beauit
Olftober laal~t1eeden;
h
belluit van dtm
dt!n aÓlllen Olllober
laat~t1eeden; zich
J' van geen gedeelte van zijne magt
"
mngt of ontl':lg
ontl:lg ondlagea
omOageo te
" hebben, dan om redenen daar in vermeld, en Irr
tfr oorzaak
"t. van het vereisch en den
deo nood der tijden, de R~adsheeren
"der
" der Regeeringe aanfiellende lot bijzondere Opzier.ers ovet
ovel'
Bat.'1 "ia
'ia:: doch dat hij het
",. de Poorten en het
bet S::dshuis
S:adshuis van BaM
bet
dan lijd
te zijn, dee~~n
" oordeelde meer aan
tijd Ie
deel.~n last, uit kragt zijnedieninge, te herroepen; dat
riat hi,
Gouv~rDeul'
"_, ner lledieninge,
bi, alzo, ais Gouverneur
" Generaal, zich van dit oogcnolik
oogent>lik van deezcn band ontOocg.
ontilocg.
1 g te!
met oogmerk om in eigen perfoon
per(oon dit ge!eer.d
geleeed gez
gez:lg
te
',.0 mer
"oetrenen;
" oelf<!Den; vernietigende.
vern:etigende, lCD
ten dien einde, den genoemdeti
gelloemded
.,
fl last, met welken
wclk(;n hij Couverneur
Gouverneur Gen..:raal
Gen.!raal dl!
d~ H"ereU
HèereU
" Raadsbeeren,
Raadsheeren, b;lÎ(cngewnon
buitengewoon en onafhankelijk van but1
bud
" Alllpt,
Ampt, bckked
bekked had!;
h;,dt; dat !Jij
hij hovllndicn
bovenclien van hun eischtEl
eischt~
,. het wedergeeven v::n de Sleutels der Stads - PtlOrlen,
Pootten, wiel'
., bewaaring
betvaaring hun Ier de('zcr
dc('zer gelcj(enheid
~~elel(enbeid wa.
wa· "toevertlouwd;
'toevertlouwd;
" en welke hij verfilJndt
zoll~w
vert1:undt dlt
dgt 'zij
zij den Baljuw der Stede zoU
" den in handen fit:llen:
llellen: alles om reden dat de omllandigheottlnandighe" den, welke hunnen
hUllnen Jast noodzaakliik
noodzaakJiik gelDaakt
gemaakt hadden, niet
niet:
" meer bellonden,
en geheel
~eheel van gedaante veran·
bellondcn, en de zaak
zaaken
Veran·
voorhanden
",. dcrd
derd waren; aangezien.
aallgezien, daarenboven,
daarenboven. dat het
hetvl.orhanden
" zijnde gevaar van de zijde
zjjde der Chineezen,
Chineezeo I wt'lke
welke de
da ,stld
,stad
"t. met haaren geheelen ondergang dreigden. niet
ni!!t meel'
meer co
[0
"t. vreezen was.
was, en het overfchot der Muitelingen, wcl~,~
wel~,~ z'cb
""no~
nog in het Bovenland ophielden,
ophielden 1 volgens de ri3zelijk(ch~
rls~elijkfch"
XXIX. DUL.
D&EL.
L !lUW
!ll111l
ft be~
be·
"••

j:enwoordi~
~enwoordi~

j,
It

,t

L
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" beri~ten, tot een fint
aaat van
wn onvermogen gehragt fcheenen
fcheencn
,. om de S::!li
S~:ll.i of het Ká!led
Kà!le,~1 aan Ie
te lastert;
tasten; dat dc"ze beiden,
J.
J, als mede de Buite!1p'.>slcn,
Buiteflp'Jste:1, in een z.;;;:r
z,:;:r !,oeden
!;oeden !laat
llaat van
J'
t. verdeediginge,
verrleediginge, eo van :llie het noodi3e
noodi;se overvlo:!dig
overvlo~dig genoeg
"voorzien w:tre:l;
w~rc:J; dat
d:!! dit alles zo zijlld<!.
zijftde. hij Gouvem:!ur
Gouve~i1~ur
,.
('11 van
J' Gen~raal, met behulp'
behulp der mil1..lcre
minJere Bedknr1en
Bedkn~en ('n
V:1\l de
" On.ierOnjer- Officieren drr
der Troepm,
Troep2n, ~:.~lJer
:::,~lJer de gcrin?,fie
gerin.~/le moeite,
" in al!es
alles voorzien k9n~e,
k'Jn~e, wat
wal de nood in 't vervolg zou
bt;;halven de be~il1zels
be~inzels en beweegredenen
" vereifchen; dat bo::halvcn
",. boven vermeId
ve!meld J hij Gouverneur Generaal
Geneusl zich verpligt
vonde, zonder eenig uitltel
" vondt,
uilllel,, den hovengemelden last te
aangezien het overheerfch;:nd,
op~oeiÏg en
" herroeptn,
herroep(n, a2ngezien
overbeerfch"nd, oproedg
J'
t' willekeurig gedrag van zommigen der Raadshet!ren,
Raadsheeien, die,
,t,. hoewel zij wiMen.
w;~tel1, dat het gezag,
I!ezag, w;;~k
we~k hun was afge" 11aan,
fiaan, zich niet verder kon no~ moest uhllrc;kk~n
ui,ftrc:kkt!11 dan
..1.111 tot
" het
bet verzorgen der posten, ar.n !junne
lillnne zorge toevertrouwd.
" van
va11 Idles
alles 't geen ter hl'nn::r
bL'1111::r verrleedigfn:;e
v(ur.eedig;n;;e vereischt
vcreischt wierdt
den vijand, nogthans
nogtbans,, Iliettegen"'J tegen de aanvaI1en
aanvallen van ,lea
uiettegenonderworp~11 bIee
..en aan
lIan het hoogfia
"t' aaande
fiaande zij geduurig
gedullrig onderworpen
bleeven
hoogfli
" bevel van den Kapitein en Gouverneur Generaal, hunnen
bunnen
,. last tot zo verre hadJen
badJen durv~n uitbreiden, dat zij beve"Ien
firijdig met die van
"len hadden gegeeven,
gegeeven. regelrecht flrijdig
" den Gouverneur, en zich niet alleen de m:lgt
mogt aanmaatigen
,t
JJ om zich.
zich, buiten
buiter. zijne kennis, met zaaken te bemoeien
bemoeien,t
" maar zelfs in
en dat zjjner
voornaame Officieiu ziin gezag cn
zijner VOOfr.aame
" reG
ren treeden ; <lat.
oat. zonder tbans
thans te fpreeken van andere
17 fiappen,
frappen, welke hij Gouvern:!ur
Gouverneur Gener;al
Gener~al voor zich be.'
J'
.' hieldt
bieldt bij de eerIle
eerfte gelegenheid te ontvoawen, hij volkoo.
volkoo"men onderrigt was, dat eecige
eenige Bevelhebbers over de
., Nieuwe, de Dicst,t
Diest- en Utrechtfche
Urrechtfche Poort cnojernomen had.'
" den. zelfs vóór dat de Regeering hieromtrent eenig zeker
..
J) beUuit
befiuit hldt
badt genomen, de uitvoering van ('en
ecn bevel legen
tegen
" te gaan en te bl'l.men,
belenen, welk de Sergt':lm
Sergeant Majoor van zijzij.
,.
Dan de Officiers van de Poorten:
Dcntwegen bade
badt geeee.cn
ge"eevcn aan
" nC1'\twegen
" te weer
weet en , lIat
nat zij dé Christen Officiers der Burgerije,
Burgerije ~
" voor dim
Krijgseerbcwijzfn hadden
dÎfn tijd, alle d~ gewoone
ge',voone Krijgseerbewijzen
" te doen
lIoen ~enjett'n;
l:eniett'll; dat, daarenb,>ven,
daarenboven, de Ralld.iheeren
Raadiheeren GUSGlJSL'\1HOFF en ilolAl D& HAAZIi:
HAAZE de vrijheid geTil}.., WlloUM
" Til""
WlloLEK L"rlHOn
u
It bruiltt

J'
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bruilu hadden,
haelden, op hun dgen gezag, en zonder vooraf
vooraf'
" bruikc
geeveu a:lIl
aan den Gouverneur Generaal
" daar van kennis te geevelJ
uitg~zonderd dat de eerstgemelde , in een kort bezoek f
" ( uitg:~zonderd
" welk hij hem hadt gegeeven; 'er te loops van gefProken
",Ipdt) op Saturdag
SalUrdag den zesëntwintigClen November, de
Chiiicezen te gaan verfpiedeu ~11 cpzoeken, en zlch
niee
" Chiucezen
zich niet
te doen verzeilen van een Detachement van twaalf
" alleen Ie
" Ruiters uit de Burgerij, en van tweehonderd,
tweehonderd; of'
of liever t
" geJijk
gelijk men verh?.alde,
verhaalde, van zet'ellhonderd
zeyellhonderd NationaaIen
Nationaalen f zo
" te voet als te paard, en van wapens voorzien, maar ook
onder wel.
"t i van eene menigte'·Bedienden der IVIaatfchappije
Maatfchappije,t oDder
zich. lOt
lot groene
gro'Jte verwondering van een ieder.
ieder, behal.
behal4
" ken zich,
" ven ve·::le
ve.Je anderen, bevonden FRANÇOIS P.YKLOF
P.\'KLOF DI!
D~ GEUS
GEVS,f
Oost/ijk kwar"
" Kapitein van een Compagnie Burgers uit het Oostlijk
" li<!r der Sta:i, CHRISTOFFEL MOL, Kapitein IllIn
IllIU de Burger.
" Ruiterij.
DONKER,I FERDINAND
FRRDINAND DE Root t
Ruiterij, de Cornet FIETER DONKER
" Commislàris der Nationaalen, de Luitenant CUNES,
CVNES, OpzieOpzie.
Kapitcill
""ner
ner van de Artillerij der Stad, SUNTA WANGSA. Kapitda
MABELLA,I Kapitein der Ma" der Oosterfche JaVa:lnell,
java:mcn, DAIN 1\I.\BIl:LLA
Ma.
" c:tsfaaren
casfaaren DACANDA,
DArAl'\DA. Kapitein der Baliers • en een Nationaal
" 'Luitenant, met n:lam AKEN; dat het ondertusrchen
ondertusfchen niee
" konde ontkend worden, dat decze
deeze twee Raadshe.!ren, zo
" min als bovengenoemde Officieren. Burgers, Natiom;a1en
Natiom;alell
.,
togeen niet mogten onderneemen ,
" en Bedienden.
Bedienden, diergelijke togren
zonc!er uitdrukkelijken last en bevel van den Gouverneur
" zonèer
Geller~a!, vooral niet in deezen neteligelI tijd.
,. Geller:!a!,
tijd, in welkeIl
welken
" de muitelingel' naalhvlijks uit de Voorfiad waren verdreeven I en men nog geene zekere kennis van hunne oogmer.
" vcn,
betaamde 1 den Opper" ken hebbende, het in gc<!nen
ge<!nen deele betaamde,
bij!land der Bedienden,
Bedienden.
bevcihebber te berooven
beroov<!1J vau den bijlland
" bevelhebber
beletten. in tijd
" Krijgslieden en Officieren.t en hem dus te beletten,
"H van nood zich van hun te bedienen; dat wijders hij Gou~
II
" verneur Generaal zÎcb volfirekt gedwongen zag, den lasc
lase
paaIen men zo zeer hadt
badt overfchree~
overfchree",. te herroepen, wiens paaien
" den, om dus te voorkoomen de ongelegenheden , welke
,. konden voortvloeien uit het
bet geb11lik
maaken eener wette
wette~
gebMlik masken
" looze vrijheid om te bcfchikken over de BeJienden der
" Maatfthappije, der Krijgslieden en Officieren, ten
teu nadeel"
Llllll11 ~
" van
vaD
d
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" van het Hoofd. in welk het opperlle gezag berustte; dat
" hij Gouverneur Generaal, onder geenerlci voor~endzel,
"hij
vooril1endzel,
""dit:rgelijke
dit:rgelijke handelingen langer kon dulden.
dulden, nog gedoogen
gedoogell
" dat de last
last.t welken hij hadt gegeeven, verdclc gevolgen
" te wege bragt: te meer.
bij, door ver[che
meer, dewijl hij,
verfche blijken,
" tot
cot zijne groote verontwaardiging.
verontwaardiging, ontdekt hadt, dat eenige
" Leden der Regeeringe. welke [maak
fmaak vonden in deeze [oort
Coort
" van gezagoetf.:ninge,
gezagodf<!llinge, oog[chijnelijk
oogfchijnelijk tragtten tot grooter ge" zag te geraaken; dat met dit
die oogmerk. en op hun aanvoe.
",. ren, ver[cheiden
verfcbeiden maaien afzonderlijk in den Raad van In" dië'n, gancsch
gamsch onregelmaatige en gebrekkige beOuÏ!en
benuÎ!en waren
" genomen omtrent Krijgszaaken, zonder te beden
ken. dat
bedenken.
" het noodig ware, den Gouverneur, CommllndaEt
CommandaEt en Kap!Kapl" tein Generaal daar van kennis te geeven of te randpleegen
raadpleegen ;
" dat hem,
bem, 't geen meer is, tef
ter ooren was gekoomen, dat
da.t
" men,
men. op het aanzo<!k en voorael van den Heer 11\lHCFF,
" fiont
fiout genoeg geweest was om
0111,t in de Vergadering va.n
va,n Vrij" dag jongstleeden , een ongehoord btOuit te Deemen,
neemen , ua.
raa.
" kende zeker Onderzoek der bovengemelde uitrpoorigheden
uitfpoorigbeden
ft en ongeregelde ft:pp~n
..
ftrpp~n der ondergerchikte
ondergefcbikte Commisfarisfen:
Commi~farisfen:
" een Onderzoek, o'lereentl:emmig met de eigene beveleR
,. van den Gouverneur gedaan door den Sergeant - Majoor:
" hebbende men tevens benooten,
bi:Oooten, de Minllute
Minuute hem af te
" vraagen, zonder daar van kennis te geeven aan den Op" pergezagvoerder ; en dat ingevalIe de Majoor, uit ontzag
omzag
" voor zijn Opperhoofd.
dez~lve overle\'erc:t.!,
Opperhoord, dezelve
overlevereb. hij met eeDe
eene
,. bo~te zou gedreigd worden,
worden. welke mede reeds heimelijk
" bepaald was, en dat hem volflrekt zou verbooden worden,
de volgende Ver"Ol van deeze berigten kennis te geeven in dc
,t" gadering ; dat, eg:er,
egter, ieder LiJ der Regeeringe, welk vererkennen t moest over" pli~t
plillt was zijne ondergefchikthiid te erkennen,
" mise!
tuisd zijn, dat dusdanige oproerige en voor den Opperbe..
" velhebher hoonende
boonende benuiten
beDuiten konden nog moesten Voort,~ koC'men uit den Raad van Indiën tegen den perfuon van
" den Ser:c!lr:t
ller;:C';lr.t - M~j')or,
M~jl)or, en aangaande diergelijke bijzondere
" navorfcbi,'gen
navorfchit'i{en,t we!l,e
welke de Gouverneur Generaalooen mogt
moge
" zo dikmaals 't hem goed dagt, zonder medeweeten zijner
" to~ge ..oegde Raadsheeren, weiKen
weiu.en het niet I:eoorlofd was,
" de·
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.. dezelve te bepaalen of tegen te gaan. vermids zij geclle
geel1e
.,
" regterlijke n::agt
tcagt hadden over dcn
den perfoon van den Gou" verneur Generaal, en dat zij nog
Ilog minder. in gevolge van
" 't geen dien zelfden dag befllloten was, fchikkingen kon"den
noodzaaken tot het
,. den ma~ken
manken om den Gouverneur Ie Iloodzaaken
vun alle
aUe de narigten.
narigten, welke hij
"t, open leggen in den Raad van
te neemen , lell
tcu laste vlln de Leden
" hadt goedgevonden in Ie
" der Regeeringe; niet van allen. gelijk deeze Refolmie
,.
" fprak, maar eeniglijk van de zulken , welke buunen
huunen last
" waren te buiten gegaan, tegen hUlinen
hunnen Eed en pligt, en
" die zfch.
zfch, op eene ongehoorde zo wel als firafwl!ardl;c
firafwl!ardi;;C!
., wijze, eene magt hadden aangematigd, door welke
weike zii
zij ir."n breuk hadden gemaakt op het gezag des Opperbeveiheb" bers; dat hij Gouverneur Generaal verklaarde, dat, aat:"gezien zo groote uitfpoorigheden door hen gepleegd, cn
" nog andere vm
van den zelfden aart, welke hij.
hij, bij de eerUe
" gelegenheid, zou aan den d3g
d~g leggen.
leggen, onvermijdelijk ge" noodzaakt was, ondanks zjjn bekend geduld.
geduld, ten laatfre
laat{le ha
h~t
" oneerbiedig gedr:lg
gedrag deezer Heeren te beteugelen, door zich
" te bedienen
bedieneu van middelen, die, hoewel ongewoon, nog~
nog.
we!:'e hij
zijller behoudenis fe : middelen. we!:te
" thans firekten t~r zijner
" dienfiig oordeelde om hem te bandhaaven in de voorregten
" van zijnen hoogen Rang, en in de cnfchendbaare
onfchendbaare Oeffe'Jing
oeffetJillg
"ft van het gezag, waar mede hij dO'Jr de Heeren llewindhebBewindheb.,
.. beren bekleed was, nict kunnende
kunncnde dulden.
dulden, dat men, door
h~m
" meerderheid van !temmen.
!temmen, dusdanige navorfchingen
Ilavorfchingen h,=m
,. wilde afperzen,
afperzen. als zijnde hij overlUigd. dat de Gouverot neur Generaal
Generul regt hadt, niet alleen diergelijke nll'lorfchin.
na-.oorlèhin.
.,
hij zelf, uit kragt zijner In!lruétien,
Infifllétien.
" gen te doen, maar dat hii
" daar toe verpligt was: het oog op lillen te houden, eens
pert~")Q
" ieders bedrijven te befpieden.
befpieden, ten dien einde zulke perG')Qnls hij zou goedvinden, en zich hier in
" nen te
Ie gebruiken als
t,
vcr~i1l
IJ zulker voegen te gedraagen,
gedrnagen, dat hij zich kende vcrr-m" woorden voor zijne HeeTen
Heeren en Meesters.
Meesters, zonder dat rog
" hij Gouverneur in 't bij
l,)nder, nog de zulken in 't ai,~e
bijl')llder,
ai,je" meen, welke hij daar toe gebruiKte,
gebruiicte, onderworpc'l
onderworpe'1 warèn
Wal'èn
"u aan eenig n~vel.
n~vel, Verbod of Regtsgebied van den kant zijRaaden. Leden der Regeering; dat,
" ner toegevoegde Raaden,
dat. eiueillLlIlllll
L
lil lil I 3
"ti d..;d-.;-
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" delijk, hij Gouverneur Generaal un
Ran alle
~llc de Lc::len
Leden der te" genwoordige Vergad.:!ringe
ernftig :lanbeval,
aanbeval, zich te
Vergad.!ringe z"Oer
z-~er ernfhg
" herinneren, dat een iegelijk hunner,
buuner, v-)!gens
v")!gens zijn Ampt.
Ampt,
"J' zijn plig~, en den plegtigell Eed, welken hij in har,den van
.,
" den Gouverneur Generaal
Gelleraal in der lijd
tijd hadt afgelegd.
afgelegd, was
" en bleef in de verpligting
verpligdng om hem de fc:mlJige
fC:1Uldige gehoor" zaamheid en getrouwhciJ
J'
getrouwheid Ie bewijzen, en dat zij zich riet
mo~ten Ol:trusten
O1:trusten op het gezige
gezigt der gzw:pende
g'2w~pende f<_M-:laten,
fcl<'o:l!\lel1.
"JJ mOl!Sten
,.
bu;~ells huis, alzo zij
J. zo in de Z:;al
Z:l31 de
de~.. Vergaderinge als bu;~ens
,. daar niet gefteld waren om de wdgcz:nden fchrik aan Ie
te
jaogen
doen,J maar alleen U;t heofde van den
ogen of geweld te aoen
" ja
om een einde te maalten :1:11
ann het Eed,J,. dwingenden nood, cm
Ecdgefpan, door eenige kwalijkgezinde Lrden
Leden te~en
tegen den per" gefpan.
Weuigen Oppergez~gvoerder
""foon
foon van hunnen Wettigen
Oppergez~3voerder gemaakt.
,J als mede van den ligtvaardigi::il aanflag van jongstleeden
" Vrijdag.
Vrijdag, waarin zij reeds zo verre ge&a~n waren, dat inI
IJ' dien hij Gouverneur Gener:!al
Generaal geelle
geelIe gertr;;r.ge
geftr~r.ge middelen in
I
w~arfchjjr.lijk was. alle omfiandigf'' 't werk fielde,
frelde, het ze:r
ze~r w:larfchijrli}k
omfbndigzijn{Je, d1t
,t,. heden in aanmerking genomen zijll{le,
d:tt hij in korten
" tijd zou vootkoomen
voorkoomen wOI'Jen
dOOf z.ij:lca
met
IJ
wOt"Jen door
z.ij:Jca vij5nd, die,
die. mee
" ongeduld naa de eer fireevend.!
frreevend.! om met het hoogfte
hoogrte gezag
,. bekleed te worden, reeds menigm~alen
mcnigm~alen zijn boos ooómerk
,.
haèt te kennen gegeeven,
2 ;ch, onder
()l1der 'e
ft duidelijk baèt
gegeevcn. om het z;ch,
vooi'wencizel toe te eigcll"ll,
eigenuIl , hOt!wel
hoewel geen
u" eell of ander vooi"wenozel
"Lid
Lid der Regeeringe,
Regeerioge, hij moge
mogt zijn
ziji1 wie hij wilde, regt
rege
bade om dusdadanig eene
celle ollderneeming
onderneeming uit ta
te voeren, dan
" badt
" al;een iftgevalle de Gouverneuf
Gouverneur Generaal z:ch aan verr:::!d
" fchnldig
fchllidig maakte; dat hij wijders eischte.
eischte, èat
Ót hem terflond
terllond
"ft en zonder uitlleI
uitael kennis wierde gegl!cvel'!
gegccvei'1 van aEes, 't geen
.. in zijn afweezen, hl deeze w~ltelooze
w~!telooze Vt>rgadèriug.
.,
Vergadering, VOOfvoord~ r,o;Jdige
r,o;ldige mantren gevallen of beflooten was, op dat hij de
mantre.
n gels mogt
dc.e7.~r onreg"el.
moge neemen tef
ter fpoedige herilelJinge de,ezer
onreg-el"n m:ïatige
m;'ialige fiappen;
frappen; dat hij, teo dien einde, de Geheimfchrijbem Gouverneur Genera!!.l,
Genera!J.l, zonder eenige
" vers beval, aan hem
omw~gen of uitvlugten , de ophelderingen mede IC
te deeler.,
"u omw~6en
enz."
" welke hij van hun
bun eischte, coz."
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Naa deeze Verkbaring, h~!h3al,je
Genpraal,
h~! hnal.le de Gouverneur GenpraaJ,
met meei'
meer erl'St
den
erl'st dan te VOO{v,
von,.~", d~ bevden, welke hij u<!n
G~~1,~i:nfcbrijvcren h~~t
GI!','~i:nfchrijvcren
h~:!t gegeevcn,
gt!geevèn, en
cn eischte, dat men
rnt>n hem
de
w~)k'.! men, in zijn afwcczen,
afweezen,
dt! heim~Ii):~
heim~Ii),~ be!lulwn roonde, wé:!kf!
legen
'eg~n zijn p.:rfoon genv\11en
genllm~n hui:.
hoJ:. Zij verzekerden
verzekerd!!n heI»,
hem, è.at
rl~t
ze 'er Ilhs v~n
v:m wi~ten;
wi~teD; d
cl v'h hij, zijne (tem
item verhefr.~de,
verh(:ff.~de,
drong zij"en eiseh
eisen a~.n,
a~n, ell
cn !)lcgeerne
bl;geerr!e dat <!e
de reg:sten
reglsten te voor.
voorfchijll
ó:" op oe
de [afel
ge:e 6 wi~rdel1. De S"cretaris
fchijn gebragt ':"
tafel ge:e.;u
S~crelaris
orro
OfTO h.:m
h~m l;f.hoorzaall(~l1de,
l;ehoorza2m\~l1de. br.
bh/al
..al hij hem, de
d~ Arti!r.\;I~
Artif,\;l~ te
lecun,
leez~n, in ,,'elke
w.:lke van 2.tjn
zijn perfoon ge(ol'oken
gefproken wierde. N~a
eelii~:en
eenib,:cn tijd g~zogt te hebben, toonde OTTO
eTTO hem de D:\ntekelI~nteke·
ning van
vaD den twced~n D~("<,mbe~,
D~(" .. mbe~, welke DOg
nog hernome" nog
goedgekeurd was.
wrmgt de Gewoor.::
Gewoor:~ !b:.d
1(,;-.;\ IMlMw~s. Vervol<'t''ls
Vervolf'"t''l~ vermgt
nOFF
d\~n Seci'i~[acis,
SCcj'i~tacis, de Artil:cJen aan te .v'jzen,
",~jzen, w~l',·
W~!,,· 'hem
UOFF d0n
en den M~j )or
Jor betroffen; dcc',
dOC'l J~ Gouverneur
Gouve.rneur Ge:~(>qRl.
Ge:~('qlll,
toornig wordcnde
worJende op del! R:udfhea,
RaAd~ht'er, eischte, .jat
(jat het Artikel
hardöp
hllr~Wp zou voorgelet'z=.n
voorgelet'z~n w()rci'~lJ.
wr;rci"Il.
Toe TI hoorde men, dat
Toen
Majoor, op de
Je kJag:en
VJIJ et!i;ke V'den der Regecringe,
Regeeringe,
de J\1ajnor,
klag:el1 VJn
ûp'-:çllen van V~Tkia~riogelJ
Vcrkia~riogen legen,de
tegen·de zulbezig was met het ûp,-:çlJcn
keil,
ken, welke bp.l~$t
br.I~~t gewc\..t waren met het bevel over de. Stads
Poorteo. De
Pooneo.
Di! Majoor, gedagvard om voor de Vergaderir.g
te verfchljnen,
verfchijnen, vertoonde 'er zich welhaast, en op de Vraag,
of deeze He::ren
Hecren op hun eigen gez::g. dan
d3n volgens ontvangen
bevel warm
war(n te werk gegaan, erl,.e'lde
erlie'Jde hij 11",
cl', ze zich volgens
bevt'1
bUnDel! last hadden gedraagen. l\'fen
bunn~ll
Men e;sc~Jte vervolgens.
vervolgens, van
Vlm
hem de MiDuut\!
Minuute der Verklaaringe,
Verkl:taringe. den Kapitei'1en
Kapitei~en van de
Nituwe-,
Ulr~chtfchc Poort ter onicr'cekeoinge
onicr:eekeninge
Nieuwe-. D!èst.
Dl.:st- en Ulr.:chtfchc
verlèheiden maaien daar
overgegeeven; doch vermids hij zich verfcheiden
van zogt te verfchool1ell,
vaD
ver[choollell, voorgeevende
voorgeev~nde dat hij die verfcheurd
bajt, wierdt hem ten antwoord gegeeven, dat de Regeering
niet liet bef
bcfpotten.
potten , en hem vervolgens tijd gegeeven
zich dus Diet
tot aan de volgeudl!
volgel!de Vergadering, om in dien tll5rchentijd
tll5fchenlijd lle
ue
oDder flraffe
gemelde Verkbaring ten voorfchijn te brengen, onder
firaffe
van verb::ceringe.
verb::teringe.
D~ Geheimfchrijver, met het leezt'n
leeun df'r
dt>r Aantekeningen
voortgaande, kwam tot
tOt een ander
alJder beO
betluit
uit der VergJJf'ringe,.
Vergalninge,
behelzende, dat men den Coulierneur
Gouverneur Generaal
Gener:uil zou 'tltver'tttverttaan ieeven
geevcn de bevreemding,
bevreemding t met welke zij van goederhand
hadc
L 1111111
lIIl 111 of.4
hadt
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heimelii1{e wijze verklllarinhadt vernoomen, dat hij op eene heimeliilre
badt opgeficld tegen
legen haar cn
I~sw vtm
v(m haare Leden;
gen hadt
en teil
lell I~sll.!
he\lben, en dat deeze
c!eeze boodfc\lIlP
eifchende daar van kennis te hèben,
boodfchap
bem
zij'lde door den Dire
Dire't~nr
Gencr~:1I, na het fchci~
hem gedaan
gedaar. zijlJde
't'.'ur GeneTa:!l,
fcheiVergaderiJ)~e, hij geantwoord hadt, dat hij deeze
den oer Vergaderin~e,
Verkiaarin"t:D
te rug zenden,
zo ras
Verkiaarin"eD aan de Regeering zou Ie
zenden. Zo
ms
hij uit
ontvangen heb.
heh.
aie d;r
der Leden. tegen zijn perfoon •, zou onrvaogen
ben. Naauwhjks badt
hadt de Geheimfchrijver dit Artikel geleeGen('raal logenfirafle
logenllrafle het, en beweerlen, of de Gouverneur Gent'raal
de, <Ûlt
zijn om zijne Verklaadat bh, wel verFe
verre van gezind
gezilld te
te ziJn
zu!ks ~eweigerd hadt:
ringen te voorfchijn te brengen,
brengen. zulks
badt: met
bijvoeging, dat zo hij
bewilligde, ten minlhn
minlltn
bij in het Voorllel bewil!igde.
begeerde,
Verklaarinl!en, tegen hem door de
begeerde. dat vooraf de Verklaarinp;en,
Leden opgeIleId • hem [er
ter hand gefield zouden worden. De
Ieuge'laar en falfaris uitgeGeheimfchrijv.r,
Geheim[chrij v~r. dus voor een leugenaar
m2akt. verkoos liever te zwijllen
re verdeedigen,
JDRakt.
zwijgen Ilan
dan zich te
aang'!ziell
het onmogelijk was,
verrlaan.
aang'!zicl1 bet
WilS, om reden te doen verllaan.
re'.1en vr~koozen
Om deezp. zelfde re1en
vf'rkoozen de eerlle Raaden,
Raaden. en met
Daame
naame de Heer lYlIIOFF.
'\I'WFF, (lil
mI te zwijgen; in verwagting dat
iemand andt'rs
Geil !l!')n-l
11!'.. n-J zuude open doen om zich over zo
anclc:'rs oen
h111C<C- ""jze
A'!Jze te heklaagen.
cene wreede h,n!1c'
hekJaagen. Men vondt 'er, die
tel,:en
gewehL'!1a~ -Ij
prl)testeerden, en met eene edele fi;!rJel~en de gewehl,'Ila~
"Ij prfJtesteerden.
fi:!r·
heió.
;n regenwoonhgheid
heiö. ;n
regen\\'oordlgheid der Kriigsknegten. zeiden. dat men
h.,n bel1andelde f.Jf't
'-öf't 31&
31~ Rli~jen
Indiën, ma:.r
mllllr als kruiers.
ht::n
R&~::!en van
vall IndiEn,
Dl>
Dl" Hef'o'eu
Hef."eu GUII.LOT,
GUn.LOT, NOLTHENIUS
NOLTIIENIUS en VAN AARDEN
AARDEN wierden
D1C:=' meer gelp~J;'!,
Generlal,
Dlt:t
geJp~J"!, zo zeer voer de Gouverneur Generaal,
rV(J~rd, tegen een ieder uit.,
van toorn v, rV('l!rd,
uit.· die bet
het woord
du6~e
opva[J·~n. De Heer
HeJC'r Vj\N
VAN ZUCHTELEN
ZUCHTRLEN,, de Granatiers
Gr:lDatiers
durf-~e opva[I"~n.
rODOom de .~ft:l
.~ft;l ziende 1111an.
fiann. liet zich ontvallen.
ontv~llen. dat hij 110
aan
ronoom
deezt:
Mutzen wc:'l
wd gewoon was.
was, en ze meer dan ééns in
deelt: Mutten
io
tIJD
IeevcJi gtziell
h.Idr. Straks
lijn leevtn
gtzie/l b.ldr.
Smkn gebiedt hem de Gouverneur
zWiJgen, of \1at
fchuldigen zou aan.,.
te zwiJgen.
dat hij
bi) hem als emen
eenen der fcbuldigen
merken. De
Ot: Raadsne~r
Raadsne.:r VAN
VAN SCHENNE
JDerken.
SCIJ~NE zeide.
zeide, dat, wat hem
SIlffg;ng, hij geen raad hndt
utlg;ng,
b~dt re geeven in dusdanig eene Ver.
Ververgenoeide zich met den Heer
gadenuf ; en de Heer JMAOn
gaderallr;
lMHOFF vergeDofide
OUILf.lIT een teken te geel/en om mi
OUlLr.toT
fiil te zwijgen, vermids alle
verdete redenen niets zouden uitwerken, dan de Eer der
Regeeringe hog meer ren
ten toon te Rellen.
llellen.
Regea-inae
VerVer·
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Vervolgens vraagde de Gouverneur, waar de fleutels van
de Sta,ls
Sta.ls Poorten
Poorlen waren. Zommigen, en onder anderen de
Heer IMIlOFF,
IMHOFI"
verwaardigden zich lJiet
lJiee te antwoorden op eene
vraa~, zo veel te belachelijker, om dat
vrp.a~,
dae de Gouverneur, da.
gelijks berige
berigt OfIevangende
OtJtvangende van de Troepen van alle de pospos.
tcn, konde öf althans
/leutels In belen,
altbans moest weeten , wie de fleurels
waaring hadden.
badden. Anderen antwoorden, dat zij aan de Poorten waren, in bewaaring van de bevelhebbende Officieren.
De Secretaris CLl'YSENAAR wierdt gelast.
gelast, een Helleburdier
Hellebaardier
lIan bun af te vllardigen,
In peraan
vaardigen, met bevel, dat zij zich elk in
1g hadden te vervoe.
Vergadering
vervoefoon, met de fleutels, in de Vergaderir
Zaal bezetten,
gen; doch de Kapitein der Troepen, die de 19a1
den Gouverneur herinnerd hebbende, dat de Officier van de
Wagt op het Vierkant, volgens een oud gebruik, altoos de
fleutets
Oeutets daar van bij zich hadt, wierde
wierdt naa deezen Post
POSt tegenbevel gezonden. De Hellebaardier keerde wel dra
dril te
rug, berigtende,
berig rende , dat hij, de poorren
poorten van het
bet Kafteel gefloogeOooten gevonden hebbende, zijnen last Dict
nict hadt kunnen volbrenvolbren.
gen. Men gaf hem eenige regelen fchrifts.
fchriflS. gebiedende om
hem te laaten pasf:eren.
pasf!eren. Eene merkwaardige omft:mdigheid
omftandigheid
WIS
was het, welke men bij deeze gelegenheid ontwaar wierdt:
men vernam, dat de Ophaalbruggen opgehaald, en de Slag.
Slag_
boomen geGooten
geflooten waren; dat de gantfche
Bezetting onder de
gantrche Dezetting
wapens fiondt
nondt onder bevel van den Majoor DUURVELDr;
DUURVELDf; dat
men verfcheiden verwarde orders nlll
nla de Poorten hadt gezonden.
haaien, dan om geco
zonden, nu eens om de Bruggen op te
re haaIen,
gel?nen Mahomethaan te Iaaten binnen koomen,
koomen , dan wederom OIJl
0111
hun den doorgang te vergunnen, maar in kleinen getale te·
tevens.
Naauwlijks was de Hellebaardier andermaal
IIndermllal gezondeu,
gezonden, or
de Gouverneur Generaal verviel in zijne voorgaande woede,
in tegenwoordigheid der Soldaaten, tegen de Leden der Re.
Rege!C'ringe;
ge!"ringe; en oogen van toorne brandende op de Heeren
HmOFF,
H1HOFF, DE H!t!tZE
HAAZE en VAN SCHENNE, flaande.
Gaande. fcholdt hij ze
voor oproerigen en zamenzweerde5S, kondigde hun hUil
ne
hunne
hl"gtenis
del'
ht>gtenis aan, en riep den Officier; die van de deur der
Zaale, daar hij fiondt.
/londt, zich agter
ageer den aoel
noel van den Heer
Heel'
J;\lHOFF vervoegde.
De drie Raaden bleeven zitten; doch
1;lIHOFF
LlllllII5
LIII11l15
coen
toen
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toen de Gouverneur hlln
blln tot twee reizen gezegd hadt,
badt, dat
zij konden opllaan, antwoorden de IIeeren
II.;'cren DlHOFF
DmOFF en Dg
DE
HAAZB, dat zij hUI1.1e
IHm~e plaatzen
pl::atzen van hunne Heel'en en Meesters hadden; dat zij zich gaarne
gaarlle zoudl'n
zond,'D onderwerpen aan het
bet
\TI:;ar niet
oordeei der Vergadcrir!ge,
Vcrgadcriege, tn:.ar
nlet alm
ann zijne eigendunkelijke
bevelen, en
~n dat zij geen
gl'en oogmerk h~ddcn
hadden hunlle
hunne piaatzen
piaarzen te
vetlaaten.
gevof;:d van eene genot'gzaam
~enol"gzaam
verlaaten. Dit antwoord wierdt ge\'of;:d
eenpaarige tegenb~!U:~i!1g
tegellb~:u;ging tegen de onregtvaardigheid
onregtvnardigheid , gewelin!Jrenk op de V, ijheid der Vergllderinge.
Verf,aderinge. De
denarij, en inhreuk
Gouverneur rifp,
rkp, d:,t
cl:.t hij alL:s cp zich nam; dat hij het
konde, en met \r daad zou,~e
zou.~e verantwoorden in de hoeda.
Digh~id van K'pitcin
K~f'itei!l Generaal.
nigh.:.id
Tot nog toe hnde
bacit cl\!
d~ OiIicier
OITiciér het oogenblik verwagt om
zijnen pligt te doelT j doch de Gouver:ocur,
Gouverr,cur, mi~f'.:hien
mi~F.:hien zelf
verdrietig gelVorden,
ge waden, deedt hem
bern vertrekken. Hij hieldt aan,
met, bij IUsfche!lpoozen,
rmCche!Jpoozen, te morren en te raazen,
raazcn, en den
Raadsheer IMII:lFF
fMIIOFF te verwijten. dat hij de oorzaak
oorzaaft W29
WilS van
den rampfpoed van zommifeu
zommif.ell zijller
zijfJer Amptgenooccn.
Amptgenootr.n. Dus verRan elf u"re, wanneer de fleucels,
liep de tijd tot aan
fleutels, naa welke
men wagtte,
wagtte. gebr2gt wi~rdel1 door ecn
een Officier, die ze tiaast
den Gouverneur r.ederlcide.
r;ederleide. Toen vefklaarde hij op nieuw,
dat hij den last
hst betrekkelijk
berrekkelijk tot de Poorten herriep, fchoon
dezelve aan de Leden gegeel1t'l1
gegeevt'1l was, niet op zijn eigen bijzonder gezag, manr met eer.paarig
eenpaarig goedvinden der geheele
Vergadçringe. Hij voegde "er bij, dat hij de zorge op zich
Vergadéringe.
Dam.
Led~u zijnû
zijn@ dankbaarheid
nam. en verklaarde, dat hij den le&~u
betUigde: zo veel te meer.
betuigde:
meer, naar malte
mante zij in deeze dagen
bet algemeene welzijn beha~tigd hadrlen.
hadrten. Zommigen
Zammigen lachten;
Jachten;
anderen
Ilnderen hielden zich als of zij
Zij hrm
hem n'et vcrllondelJ.
verflondelJ. Onder
deeze pligtplcegingen
Ofiici:.:r en een
pligtp!cegingen bn:pcn
bn:;lcn de Ofiickr
cen Hdlebaardicr
tleutels naa de woor,i'!g
de fleuters
woor,hg Vlln
vpn den Gouverneur, welke opop·
ftaande, den Kapitein he:":<!'
he'.:::, Zjj,1
flaande,
Zij,1 volk in eene
eelle dubbele rHe
riie te
Trali~venfrer
:ali<!venfrer aan den ingang der Zaale.
plaaczen, bij een groot l'
Tevel1s belastte h:j hem,
Tevens
hem. alle de Leden der Vergaderinge
Vergaderin!J;e te
laaten uitgaan.
uitgaan, behaiven
behalven de drie Raaden, wieD
wien bij het Arrest
lIadt
kadt aangezegd, en bijaldiéo
bijaldifu men
\Den hem tegenfiand
tegenfland boodt, dat
Jaij met zijn\!
zijn~ {(Jldaaten
doordrÏ«l,gen.
alj
foldaalen tot in de Zaal moest doordri«l,gen.
Zulke dreigende bevelen, in 't aanzien eener geheeIe
geheele Verga-
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deringe gegeeven. ge'/ocgd
gevoegd bij het vertrekken van den Gou.
ven:eur,
protestacien, zo niet van het
vereeur. veroorzaakten nieuwe protestl!tien,
wn het meerendeel van deszelfs LeLe.
geheele LicIJaam,
Lichaam, althans van
gebeele
den; doch de Gouverneur bekommerde zich des zo weinig.
als over
o\'er de vriendlijke verwogen
vertoogen der Heeren VAN MRDEN,
AARDEN,
LA[{F.MAN
LARF.MAN en anderen, welke dit verfloord en onbuigzaam
bedaaren. Hij drong door de menigte,
Hoofd zogten te doen beda:tren.
en l100t
/loot zich op in de Gaanderij van zijne wooninge, de in·
ing:mg van welke, tot meerdere zekerheid •. bewaard wierdt
door vier Hellebaardiers met gelaadene Pifioolen voorzien,
voorzi~n,
beh:llven
behnlven dat de Granatiers op eene rlje fionden, van de deur
der VergaderZ2nl-e af tot aan den !loep,
(loep, zo om de uItvoeVergader. Zaal-e
ring der onderneem
onderneemloge
loge te verzekeren, als om den perfooll
perfoon
van den Gouverneur te beveiligen.
De Leden der Regeeringe zagen elkander aan,
aan. niet weerende wat te beginnen. Zij hadden z:ch gevleid, dat men,
fcbeiden deezer verwarde VergaJeringe, middel zou
vóór het fcheiden
gevonden hebben om den Gouverneur te beweegen, zo niet
om de foldaaten te doen vertrekken, ten minllen
minfien hen aan de
deur der Zaale te doen wagren,
wagten, vermids 'er over dit vreemd
nuk
fiuk nog niets beraad/laagd
beraadl1aagd was. Hoe geweldig en dwingeIandisch de behandeling der in verzekering geoomene
genomene Raaden
ooit
ook zijn mogt, de billijkheid vorderde. egter, dat men hUQ
hun
den t:jd
t;jd gunde om hunne
hUline laak te bepleiten. Doch de Heeren
DiHOFF en DE
nlHOFF
DE HAAZE hadden tot nog toe niets ter hunner
SCHENNE t
verdeediginge kunnen aanvoeren; en de Heer VAN SCHENNE,
in 't midden eener
eeDer bende ge\i8pande
ge\illpi!nde foldaaten befchuldigd,
befchuldigd.
dat hij met anderen
aoderen hadt
haJt aangefpaor.en,
aangefpanr.en, om deo
den Gouverneur
af te zetten en na lJolland
te zend\ln,
zend,m, badt zich van deezell
deezeJ1
lJollllnd Ie
bla~m niet verder gezuiverd, dan door te zeggen, dat hij
bij
eenen iegelijk, welke hem dit voorneemen durfde toefchrij.
ven, voor geen eerlijk man hieldt: eene uitdrukking, welke
de Heeren GUILLOT en
co NOLTHENIUS insgelijks
insgeUjks gebruikt hadden
teil aanzien van het gewaand heimelijk be/luit
't welk de
bel1uit,J 't
Gouverneur beweerde dat tegen zijn perfoon genomen Wal.
was.
Eene zo fierke ontkenning, als die van den Heer:vAN SCHENEelle
l'lE,
NE, zou den weg tot de bron aeezer valfche befchuldigluge
befchuldiginge-
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hebben kunnen aanwijzen. zo men hem den tij.d
tijd hadt
badt gegeeven om zich te verdeedigen.
nHm niIJt;
nilJt; va"
VUl hier dat de Gouverneur. om
Dan, dit zogt mzn
alle verdeediging te voorkomen, de Vergadering lOt
tOt geen ander einde m~t zo groote verhaasting verliet, dan om zich in
veilighèid
veilighéid te fiellèll,
fiell':lI, en door de krage
kragt der wapenen.
wapenen, zonder
tI! loopen, het geweldaadig omwerp
ontwerp uit re
zelf eenig gevaar te
"oeren,
'Voeren, 't
'e welk hij. geCmeed
gefmeed bade
badt tegen de drie voornaamlle
voornaam ne
Leden eener
eeDer eerwa~rdige
i!erwa~rdige Vergaderillgc,
Vergaderinge, doch die
<lie onteerd
wierdt door zijn gedrag tegen
regen deeze
rleeze Raaden J welke hem al
wierde
voor lang hadden
had~icn in den weg gelhan.
ge(han.
,het Vel!relt
De verzekerd'~Il,
verzekerden, nea
I1cab€t
veprelt van den Goeverneur
Gouverneur,J zich
t.ot hunne Amprgeo.ootell
Amprgen.oOtell keerende, vraagden
vlaagden hun.
hun, wat 'er in
deeze
protesteerden'-voor
voor
deele omllandigheden
omnaodigiteden te doen frondt?
nondt? Zij protesteerden
menCchen legen
regen alles, wat uit den hoon.
God en voor de menfchen
weuÎ 6e Opperheerfchpppije
Op.perheerfch~ppije van den Staat aangedaan.
der wenitie
voortvloeien. en verklaarden.
konde voortvloeien,
verklaarden, als Leden niet te zullen
-dulde~, dat
dulde~,
d~ het
bet gezag,
gezag. welk zij met anderen deelden.
deelden, en van
God en hunne Meesters wettig ontvangen hadden, met voecen
ten wierdt getreedell; dat zij integendeel bereid waren om
bet tot het uÎ[erfl:tl
uiter!1:1!! te verdeedigen.
verd~edigen. Zij verklaardeu
verklaarden wijders,
dat in gtvalle 'bet
beOuit te
bet der Vergaderinge behaagde het belluit
aleemen,
neemen • dat de Gouverr.eur
Gou verr.eur Generaal tot dit uiterne
uÎterfte van ge.
niet was overgef1agen.
o\'f:rgeflagen, dan om het ontwerp van
weldenaarije Iliet
den Ra,d
Rafld uit te voeren.
voeren, zij zich met gelatenheid onderwer.
onderwer-pen,
pen, en van den tijd de gelegenheid zouden verwagten om
bunne onfchuld uu
aau den dag te leggen.
Ondertus('cben
befluiteOndertusCchen was het ligt te 'bef
befpeuren aan de befluite·
loosheid van eellige
eenige Leden.
Leden, dat het hun aan moed ontbrak;
hoewel verfcheidel'l
verfcbeidell !Inderen
anderen., vooral de lluitengewoone
Buitengewoone Raaden en de Heer LAKEMAN, Voorzitter van den Vlerfchaar der
JulHtie, ten hoogll:en
JufHtie,
hoogaen geërgerd door dit haatlijk voorval,
moeds genoeg Il<'!ten
li~ten blijken ter kragtdaadige verdeediginge van
het gehoond gezag van een GenootCchap,
Genootrchap, dat door den SouSou.
verein opgerigt.
in de perfoonen hunner Voorzaaten geopgerigt, en io
eerbiedigd was. Naa eenige raadpleegingen over een zo nene-o
celig
telig oDdezwcrp.
onderwerp, wierdt
wierde beDooteu,
beClooten, eenen
eeDen der Geheimfchrijve.
ren
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ren te doen ontbieden door eenen Hellehaardier , die. tot
tot:
cl.;: volle Vergadering
Vcrgaderil1g
groote ergernisfe van een~n ieder, in de
Pilholen. De Gi:heimfchrijver,
kwam met twee gelaadene PHbolen.
dermaate van vreeze bevangen W:lS,
I~aauwlijks
\\'3S, dat hij r,aauwlijks
welke derrnaate
voorCchijn ltoomcn, was geroepen ter oorzaak:
durfde ten voorfchijn
eener bezendinge,
bell:!ande uit de Heeren, den Direéteur
bezendinge. befl:aande
THEDEl\'S, VAN sueHTELEN en V"N
THEDEN'S,
VAN MRDEN,
AARDEN, welke a:m
a311 den
dell
Gouverneur Generaal wierden afgevaardigd om hem vriendelijk
'e oog te brengen de gevol/!en
gevoll!en v~n dusdanig eene hanonder 't
delwijze, en
CD hem, uit naam der Vergaderiuge, te fmeelten,
keeren; met aanbieding, dm.
dat hij in de Zaal wilde te rug keefen;
zo hij
bij de foIdaaten
foldaaten daar uit flegts
neg!s deedt vertrekken, op dat
men, :zonder
waardigheid van 't GellootGe11ootzonder onteering
ooteering van de waardigh~id
vrijheid konde
kon de hebben
Ledell
fChap, de vrijbeid
bebben om te fpreeken, de Leden
hem, in de volle Vergaderirg, voldoening zouden geevell
omtrent de bezwaarnisfen, welke hij ten laste der befchuldiginbragt, en dat men,
meD, ecnftemmig
mee bern,
bem, ten hunnen
eenfl:emmig met
den inbragt.
opzigte de befJuiten
uefluiten zoude Deernen,
bij in redelijkheid
neernen, wdke hij
vinden~
zoude goed vinden;
Maar de Gouverneur wilde geene reden ver!!:aan;
ver!1aa;,; het
bet middel was vrugteloos. Hij lid dcn DireCteur
Dircéteur binnen koomea?
en, met eene zigtbaare veragting. de andere afgevaardigdell
voor de deur (1:Isn,
(ban, bloot gefield aan de befpottingen van
gewapende Hellebaardiers.
Hellebaardiers, welke hen deeden
deedcn vertrekken.
vmrcl.ken. De
Direéteur,
Direéteur. in weerwil van zijne welfpreekendheid, den GouGou·
overreed en , keerde weder 111
ln
verneur niet hebbende kunnen ovetreeden.
de Vergadering, met een .oortM,
,oorfM, niet min fchandeIijk als
onaanneemelijk voor eerlijke lieden. Het befionJt
bellondt hier in,
dat biJ,
hiJ, niet kunnende bewilligen in de aa.ngebociene
aa.ngeboclene voldoening,
ning. geene andere begeerde, dan dat de drie verzekerde
Raaden een Gefchrifc
Gefchrift tekenden, door 't welk zij zich fchuldig erkenden aan 't geen waar van zij berchuldigd wierden;
om tba1"s
tbars niet te fpreeken van eenigc
eenige voorwaarden, zo hard en
vernederende, dat de Direéteur zicb
zich fchaamde, 'er van te
fpreeken. De Heer DE HAAZIt
HMZIt antwoordde, dat hij liever vervel'"
koos, op dit oogenblik onfchuldig te fier
nerven.
ven • dan zijn leeven
IeeveIl
ce
bekentenisCe llrijdig
firijdig met zjjn
te behouden ten koste van eene bekentenisfe
zijn
Geweeten.

De
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De drie Raaden, mldlerwijl
midlerwijl,, welke bleeken voorwerpen te
den baat
haat des Gouverneurs, booden aan, op bun
hun
zijn van dell
Woord
tOt dat
woord van eere, zH:h
zll:b in hunne huizen op te fluiten, tot
hunne perfoonen. beraamd hadt
de Vergadering, omtrent hUIlne
baJt 'c't
geen zij noodig oordeelde; en bijaldien hunne Amplgenootcu
Amplgenootcn
zich, om best wille,
wiile, zouden
van dat gevoelen waren, zij zicb,
onderwerpen aan de dwingclandifche
dwingelandifche en onwettige magt, wel.
ke bun Gouverneur, onder den tijeel
tijtel van Kapitein Generaal,
op deezen dag, zo geweldaadig badt
hadt geoeffend
geoelfend tegen de LeLe·
lIog meer:
den en het Lichaam der Reg'ó'eringe.
Reg~erillge. Zij deeden DOg
zij bewilligden, mids de Vergadering genoegen nam in 't
geen 'er gebeurd was, en 'er niets
Diets meer gebeurde, om in
zijne goedkeuring te berusten. De Direét.mr
Direét~ur Generaal deedt
cot antwoord, dat de Gouandermaal de boodfchap,
boodfcbap, en kreeg tot
verneur nog uiet
l1iet te vreden was; dat hij evenwel den drie
Raaden
naaden wel wilde vergunnen, zich in hunne huizen op te
flede van hen
fluiten, in àede
ben in de Gevangenisfen
Gevangenisfl:n van het Kafieel
Kaneel
Ie plaatzen
pl::atzen,, zo als hij voorneemens geweest was; doch met
beding, dat zij voor en agter hunne
bunne Koetzen van foldaaten
wagten zouden bebegeleid, en in hunne"
honne, huizen van fchild
fcblldwageen
waard worden, zonder dat iemand toegang tot ben
hen hadr.
hadt. Dit
aanfl:ootelijk voorfiel
eu raadraad·
aanftootelijk
voorllel veroorzaakte nieuwe klagten ell
pleegingen onder de Leden. De drie Raaden
pleegiogen
Raadcn booden
l:>ooden aan,
het beval, en
zich te onderwerpen, ingevalIe de Vergadering bet
hunne bewilliging bet
het baatlijke
haatlijke van deezen {bp
Ct! bedoor bunne
nap t~
dekken.
waar Jlgheid en het
dekken, wt'lke de \VaardIgheid
bet wettig gezag van dit
doorlugtig
Gcnootfchap onteerde.
doorJuglig Genoolfchap
nem geevcn;
Niemand wilde daar toe zijne !lem
geeven; en de twee
hoofden der Vergaderinge bezaten geene kloekvoornaame boofden
moedigheids genoeg,
geDoeg, om de verdcediging v:m
van de gefchondene
plaatsbelt1eederen van den Souverein op zich te neeeere der pJaatsbeltleederen
"dat de tijd verliep met verwarde en·
en" niets bemen: invoegen 'dat
flisfende raadpleegingen ; gedIlurende
geduurende welke men zich herin·
llisfende
berin·
nerde, onder andere bijzonderheden, dat de Gouverneur,
terwijl men naa de lleutels
fleutels van de Stads Poorten wagtte, deo
den
Heere umOFF
verweeten , dat bij
hij den tweeden ('e moest
IMIIOFF h~d~
b:Jdt verweeren
acbtll.::n November) zich verllout hadt
zijn den achEnen
badt te zeggen,
in de Zaai,
ZaaI, dat in
;n cevalle hel jaar niet ;;'0
:r.o verre was "erlIerJ~()IQ~
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alJil vilden
:911
vÎlJden •.••
•••• eene rede, welke de Gouverneur opvatte in den
dt?ll zin, dat zo de fchepen
febepen
niet op het· punt !londen om na E
Europa
vertrek ken, men
uropa tL!
t~ vertrekken,
Dog
nog den Gouverneur G~nt!:aal
G~nt!raal wel konde ligtelI , en aan
alll1
boord brengen om ht:m
bern VOONS
voortS na IlrJlltmd
IliJlltl1ld te zenden. 't Is
waar, dat deeze afgebrokene rede gehouden wierdt; doch bij
wijze van
vaD een
eeD onderling gefpr{;k,
gefpre:k, ~n
~ll geer.zius
geer.zills in den zin,
wflken
wt-lken de .Gouvernenr den Raadsheer opdrong, en welkm
welkcm
geen redelijk mensch hem zou hebben c,p~edrongen. Oe
Do
Heer JMHOFF
IIIIHOFF hervatte daarop, dat 'er geen wederzijdsch vertrouwen tusfchen hen plaats ba
badt,
de , vermids men aan een gemeellzaam
meenzaam gefprek een zeer kkwaadaartigen
waadaartigen Z\11
zIn hegete,
begtte, en dat
het hem ongetwijfeld verhaald was door iemand, welke de
Vergadering bijwoonde. De Direéteur SCHil
SCHt\GEN
GEN verklaarde,
verklaarde 9
eat
flat hij 't hem
bem in vertrouwen hadt
badt medegedeeld: waarom hij
in gepaste bewoordingen bedankt wierdt. Hij antwoordde,
dat hij .geene
,geene reden haJt,
badt, om ingenomen te zijn met deeze
deez.
Heeren. welke hem altoos hard behandelden
behandelden,J alles op zijzij.
ne rekening !lelden en op alles iets te zeggen wisten.
Midlerwijl hadden de Heeren CRUL en THEDEIU
THEDENs zich toC
tot
twee maaIen toe vervoegd bIj den Gouverneur, welken zij
verwoed en onverbiddelijk vonden. Zij berigtten,
berlgtten, dat hij
van geen vergelijk wilde hoor~n
boor~n fpreeken, nog vertOogen
vertoogen
aanneemen; dat hij volfirekt
vol!lrekt eischte dat zijne bevelen ten
teD uiç.
uit.
voer gebragt wierden; dat hij
bij zich aanfpraaklijk !lelde voor
alles 't geen 'er van kwam; dat de vrijheid, welke hij den
drie Raaden gaf,
gaf. om hunne huizen tot hunne beglenisf~n
hegtenisf~n t.
neemen , alles was wat hij konde doen,
het hem beDeernen,
doen J en dat bet
rouwde daar roe vrijheid te hebben gegeeven. De Heeren
CR.UL
CltUL en TIlEDENS
TJIEDENS eindigden
eillllilgden met te zeggen, dat zij zich vero11tfchuldigden om ver Jer overbrengers te zIjn
ol1tfchuldigden
zijn van diergelijk.
boodfchnppen;
boodfchappen; dat de Gouverneur voorgaf belet te hebben,
of dat hij aan
aaft tafel zat,
zat. of te b"dde
bédde lag,
lag. en de Leden der
Regeeringe ten prooi liet aan
IIIn de losbandigheid van KrijgsKrijg..
knegten, die van tijd tot tiiJ
tiid nog baldaadiger wierden, en
dat de Gouverneur dit
die alles voor beuzelingen hielde. De Geheimfchrijver was de laatfie,
laatfte J welken men,
men J ten vier Dure
ulJte ia
den agtermiddag,
ageermiddag , aan hem zondt,
zondt. Deeze af&evaardi,de
afgeva,ardiide ver-

loopen,
loopen J men nOK wel middel

,I11-
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:zekerde
dat de gebeele Regeering bereid WIlS
was om met
zekerde hem, dal
me(
hem in onderhandeling te
re .reeden,
Ireeden, en dat de drie Raa.dsbee~
Raadshee
hij zo misnoegd was, hem VOldoening
voldoening zouden
ren, op welke bij
geeven voor Ilet
mogtcn hebben aanhet ongelijk, welk zij hem mogten
gedaan; of, zo hij weigerde hen ta fpreeken. de andere Legehoor te verleen
en. mj
B;j
den hem zouden verzoeken, hun geboor
verleenen.
Diet Doodig was deeze moeite te neenee.
antwoordde, dat het niet
men. De Geheimfl!hrfjv~r
Geheimf~hrfjVI!r andermaal gezonden zijnde om te
zien of hij hem konde overtuigen,
hem gaan met dit
overtuigen. liet bij bem
antwoord, dat hij niemand fprak, en niets meer te zeggen
bellooten. dat
hadt. Hier op wierdt met efnpaarige ftemmen benooten,
gehoorzaam en. Ingevolge
de drie ltaaden
Raaden bij voorraad zouden geboorzaamen.
hier van verlieten alle de Leden de Zaal, bebalven
behalven den Se·
bier
cretaris OTTO..
OTTO~ Vervolgens tradt de Majoor DUURVELT
DVVRVELT binnen,
hinnell,
zeggende, dat op bevel van den Gou verneur Generaal deeze
Heeren :zijne
hem, dat
zijne Gevangehen waren. Men antwoordde bern,
GenCl'àal zouden gehoorde bevelen van den Gouverneur Genardal
zaamd worden. Vervolgens eischte hij de Deegens van deeze
hem wierden ovcrgegeeven, niet zonder
drie Raaden, welke bem
hem te doen gevoelen.
gevoelen, dat men verfchoonde
har.gerfchoonde dat hij dus bandelde, hem die zo weinig van de Krijgsgewoonten wist
wist,t of
mlsfchien
mlsfcbien nimmer in Holland hadt gediend; doch dat anders
deeze Heeren, van wegells
wegens hU'lnen
hu':nen rug, wel in verzekering
Dep.gens af te legkonden genomen worden, zonder hunne Deegens
gen; dat zo zij evenwel, om reden
hu"ne hegtenisfe;
redell van hn~ne
hegteni$fe;
zoude.
dezelve moesten afleggen, zulks tijds genoeg zjin zOllde,
wanneer zij in hunne buizen
huizen kwamen, en dat deeze hOOD
anden toe diende, dan om de eer der Rcgeeringe
nergens ander.
Regeeringe
nog meer te fchenden. De Majoor beloofde, den Gouver·
en wilde de D!.'egens
D'Jegens
neur Generani
Generaal te
re zul/en
zullen gaan fpreeken, eD
nee~
wedergeeven ; doch de drie Raaden weigerden ze aan te
Ie neemen. Zij zeiden hem.
hem, dar hij ze midlerwiil koude
kOIJde in hinden
hlllàen
fiellen van den Kapitein VAN OOSTEN,
OOSTEN. die met den Luitenant
lleUen
HEMMINGSON en de Grallllariers
tOt nog toe "'ewsar·
HEMMINGSON
Grannariers de Zaal tot
~ewsar·
Majoor te rug keere"de;
keercr>de; heriglte,
de. De M:ljoor
herigere, dat de Gouver"
neur Generaal niet wilde gedoogen dat de Gevangenen Ilunnft
lIunne
(lel,le, om bij
Deegens behielden; dat hij 't Ier hunner keuze (lell1e,
dag begeleid te woeden
van vierëntwintig Granutier.,
Granaatiers , welke
taag
worden VIn
onder
4
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onder een en Officier bij hunne huizen de wagt zouden hou~
ander
den, o[
of den avond af te wng!en.
w~gten. Het
H~t antwoord was,
was. dat de
de!
Gouverneur hier over konde berchikken
befchikken zo als hij 't zoude
M~joor wederkeercnde,
wederkeerende , beriguc"
berigtte, dat de
goed vinden.
vir.den. De Majoor
Generad
drie Raad~hee
Genera'1l zijn Compliment liet maaken
ma:lken nao
nan de arie
ren,
rcn; en zich Ilaar
naar hunne keuze zou gedrs2gen. Hier op be,.
{louten
flooten zii, liever in 't aan zien der geheele waereld, dan in
de donkerheid van c'.en
<'.en nacht.
nacht, in verzekering geleid te worM.:e verlof v:m
uen. lHee
den;
v:tn den lVI~joor
l\1~joor gingen zij uit de Zaal, elt
el\
traden door eene duhbele rije Gran:Hicrs
Gr:m:ltiers tOt
tO! aau
aan hunne hui.;
hui.:;
zen.
zen, daar zij teil
ten vijf uure in den avond aankwamen. Een
UlU
Ut.1r daar naa kwam hUil
hun de K~piteio
K~pitein CRlJMIIEL aanzeggen.
aanzeggen, dat
hun alle toe!!ang,
toegang, behalven dien van hunne Vrouwen, kil1de~
kinde~
ten en huisbedienden, wierde verhooden.
verbooden.
Zulke gewelJdaadige
gewelJd~adige en ongehoorde maatregels, welke g~.
volgd wierden van het
h~t overzenden der drie gevangene RaaRa:1~
den na Holland, bnden
bllde:t geenzins de goedkeuring der Heeren
Bewindhebheren
licten zij hun misnoegen op
Bewilldhebheren verdienen; ook lieten
eene gevoel!ge wijze blijkc:n
bliik!:n :lan
:!3n den GOltverueur
GOIlvcrueur Ge:leraa!
Ge:lerna!
1tALKENIElt,
\fALKENIElt, die.
die, vooraf
voornf zijn ont/lag
ont/Jag verzogt en verkreegen
vnn '( Jaar 1741, "na 't
'e Vaderland
hebbènde,
bebbènde, in Novemher van
was vertrokken. Doch 5an
Hosp gekoogekoo~
~an de Kaap de Goede ROB!'
men zijnde; vondt
vonde hij aldaar bevelen van zijne Meesteren,
Ratauit krage
kragt van welke hij in verzekering genomen en na Bata·
vja
re rug gezonden
gezond<.'l1 wierdl,
wierdt. om aldaar verantwoordIng
verantwoording te
via te
doen van zijn gedrag
gedrag.t zo tcn aanzien van
vin den moord der
Chineezcn, als ten opzigte der v,evangcnneemir:ge
Chineezell,
~evangeDneemir:ge der drie
<1ri~
gewoone Raadel!.
Raaden. Dit berugt pli!itgerling,
plcitgerling, 't wen,
wellt nimmer
nim:ner
'Voor
voor 'loog
't oog van het Algemeen behoorlijk is blootgelegd, heeft
tie vrienden en vljal'den van den Heer VALKENIER
de
VALKENU::R een ruim
veld gegeeven.
gegeeven, om
Ol~ hem Ie
te veroordeel en of vrij te fpreeken,
fpreeken t
flaar
flau F.t.!lang
j!;t!lang van hunne ingenomene narigten, voorbord~elen
vooroord~elen of
verfchillende belongen.
h~n partij te
belangen. Zonder thans lusfcben
I\'\sfchen h<>n
U~
kiezen, en zonder or
OfSs in te laaten
lanten in de haallijke
ha!llijke verwijtinverwijtin.
gen.
gen, welke zij elkander over en
eD wed~r gedaan hebben, zullen
wij alleen aanmerken, dat dd
dil eerfien
eerden tegenwoordig de overhand fchijnen te hebben, en dat zij beweer en een
nel) or.e;ndig
~etal
wellce met de grootilè
~l~tal Getuigfchriften
Geeuigfchrifeen te be7Îcrcn.
bel'iuen. welke
grüc.tilè kllÎ3f~
klàar~
xxix. DEEl..
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M
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blijkelijkheid betoogen dat bet, zonder de behoedmiddelen
van
vin deezen Gouverneur Generaal, gednan
gedo:lll zou geweest zijD
met de voomaamRe
voornaamfle Bezitting der Oosllndifcbe
OOSlilldifche Maatfcbappije.
Maatfchappijeo
bet, dat deeze heillooze gefchillell,
gefcbillen, tusfchen het
Jammer is het,
Hoofd en de Leden der Reering van B.1tavia.
B.1tavia, niet onverbet. met
fchillig waren in de zaak der Chineezen. Laaten wij het.
Diet min wel onderregte als onpartijdige mannen, openhartig
niet
opfiand deezer Volken was doemwaardig; zij
erkennen; de opRnnd
verdienden de tlcatTi!.
tlralf>!, welke zij onderglnn
onderglr.ln hebben; maar zouden de oorzaak!!n,
uitwerkzeI hebben voortoorzaak~n, welk~ dit gedugt uitwerkzei
zjjn als men ons verzekert.
verzekert,
gebragt,, met dezelve zo ftrijdig zijn
gebragt
en zou de menschlijkheid de paaien der wraak\"
wraakt.' hebben voor
voor-..
gefcbreeven,
beeft?'?
gefchreeven, welke men daar van genomen heeft
VALIENIEI. , (]OHANNI!S)
(JOHANNI!S) hoewel
boewel geboortig van Keu/e"
VALKENIEI.
Keulen,~
alwaar hij in den Jaare ]617 ter waereld kwam, heeft,
heeft. nogthans, zijnen meesten leeftijd in de
Veréénigde' Gewesten gedc Veréénigde
fleeten, en in drie
dric derzelven het Hoogleeraarampt bekleed.
Eerst onderwees hij in de Godgeleerdheid aan 't Hoogefchool
HoogefcllOol
Ie Hnrd,rwijlr,
H"rti,rwij/r, vervolgens aan dat van Franeker, en eindelijk
te Leid,.n.
Leiden. Niet meer dIn
dan twee jaar
en leefde hij ter laatstgece
jaaren
noemde plaacze;
plaarze; hij overleedt
overreedt in den Jure
Jaare 1670, het
bet drieënvijftigQe zijns Ou1erdoms.
Ou~erdoms. 'Er zijn van hem eenige Werkje.
Werkjes
vijftlgfte
hebben_
voorhanden, vooral van eeu gefchilvoerenden
voorbanden,
gefchitvoerenden inhoud; hebben.
de hij gefchreeven
en de Doopsgezinden,
gefchr~even tegen de Roomsch- en·
I<oma PagllrliZtJr/s
PagllniZt1ns en WederJegging
If/ederlegging tie,.
der
onder de titels van koma
WederdOOfJers. Ook beeft hij gefchreeven over hel Geloof
WedertiOD1Jers.
Kinderen.
der Einderen.
Zie WITTE, Diar;um
Diarium..

VAL.KENII!R
(PIETl!.R.) gebooren te Emmeri/r,
VALKENII!R , (PIETER)
Emmerilr, was een
voomeffdijk
niet ong~agt Hilloriefchrijver
Hilloriefchrijvero-..
voortreffdijk Regtsgeleerde en Diet
Naa dat hij zijne letteroelfeningen
Nu
letteroetT~ningen volbragt, en den trap van
bidt beklommen, nam hij zijn vast verblijf te AIRMeester hldt
Amflerda,n, alwaar hij
Advokaat met gcen
geen gerinJ1erdam,
bij den post van Advokallt
gen lof bekleedde. In het voortzetten van dien leevensfiand
IeeveDsfiand
geftoord, door de keuze der Algemeene Stuten,
Staaten,
wierde hij geftoord:J
op

VALKENISSE, VALKESTEIN.
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bp bern
lu!m gevallen, tot het waarneemen van zaaken,
taaken, het alge-mcene welzijn becrelf<!lJde,
meene
betrelf<.!lIde, eerst in Frat,krijlt,
Frat.!uijk, en vervolgen'
~n Zwitzerlaná.
Zwilzerlana. Hij is in goeden ouderdom overleeden. Zijn
W
èrk, getiteld Perward Europa, is iu eene ieders handen;
Wèrk,
zaaken. gedunrende
gedullrende 's Mans feeIeebet behelst een verhaal van zaaken,
ven in Europa, doch vooral in de Veréénigde Gewesteu;
voorgevallen.
Zie WITTE, Diarium.
VALKENISSE ,, éertijds
VALKENISSE
~ertiids een Dorp en Heerlijkheid, op' het
boogen Water.
Zeeuwfche Eiland ZuidlJeveland,
Zuidbeveland, door den hoogen
vloed van het
bet Jaar 1682, onder de golven genoegzaam geheel begraaven. Zeer vermaard was, van ouds.. het Gellagt
GefJagt
der Heeren VAN
VAN VALKENISSE,
aanzienlijkd
VALKENISSE, en genoot zeet aanzienlijké
Voorregten.
V
AI'.ttEsTEIl't, een oud adelijk Huis Of Kaffeel,
VALRESTI!IN,
Kaffeel. in Zuidiioi.Zuidbot..
land. meer bepaaldelijk in het Land van Putten, tusfchen
tusfch~n de
de'
Dorpen Rhoon
Rkoon en Por'ugaal.
Porlugaal. Van wegen het ongemeen dik.
ke en zwaare muurwerk, is het gefligt.
geftigt, zeden onheugelijkei
onheugelijke
lijden,
toe. meest in zijne
zijDe oorfpronklijke gedaante;
tijden. tOt heden toe,
fiand gebleevén. Volgens zommigen zou een der HeerelI
in !land
van Putten daar van de aanlegger geweest zijn. Het gebouw,gebouw,.
rondom in zijne Graften belloolen,
befJoolen, pronkt met drie Torentjes, en legt in een zeer aangenaamen
aangenaam en en vrugtbaaren oord;
jes.
Naar dit anis
auis heefe
heeft zich een Geflagt
GefJagt laaten noemen, welkS
Voorzaat omtrent het midden der Veertiende Eeuwe oii
uii
Frankrijk herwaarts kwam, doch wiens naakoomelingcn
naakoomeIingcn eern
eer!!:
lang daar naa den ltaam
VALKESTEIN hebben aangenomen.
aangenomen.;
l1aam vsn
van VALKESTEIN
VRI!DERYK
VRI!DERYK was de titel,
titel. bij welken de Voorouders, langen
tijd,
tijd. bekend geweest zijn. Dus vinden wij genaamd,
WILLEM
141 i ed
eri
WILLEM SIMON
SIMON VREDERYK;
VREDERYK; hij was, in de Jaaren
Juren 14Ii
1412,
14IZ, Baljuw en RentDieester
Rentnieester vsn
van het Eiland Texel, en hl
den Jaare 1416
14:16 Hofmeester van Hertoge WILU!M
WILLl!.M DEN
DEN VI"
VII
Bij zijne Ecbtgenoote,
Echtgenoote, Jonkvronwe N. N. VAN
VAN OEGSTGEEst,.
OEGSTGEEST,'
verwekte hij twee Zoon en ; de oudfie
oudUe van deeze was ~
Mmmmmmmm
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VALKE3TElN.
VALKE3TEIN'.

SIl\ION
Wille1l1szoon, zijnde geweest, in hel
bel Jaar
SIMON VREDERYK Wil/e1l1szoon,
Ja:!!
1442,
1442. Schout van Leiden, in hct
het Jaar J 459 Gewoon Raad
van Hertoge PHU.IPS
PHILIPS VIIN
VAN nOURGONDIg
nOURGONDI~.7 Drost van 't Land
van Arkel, en van de Stad Gorichem, en in den Jaare 1460
Drost en
eD Baljuw van den Lande van Voorn en van den Bdel.
Bdet.
Hij overleedt in den 1aare 1477;
J477; hebbende verwekt, in zijn
eer!1:e huwelijk bij Maria .,on
.,an OoS/einde, de voigeDJe
volgeuJe kinderen:
J. WILLEM VREDERYK Simonszoon
Si1l1onszoon,, die volgt.
2. Gillis,
GiJ/is, zonder kinderen overleedc!I.
overleedclI.
3. Catharina, Kloosterzuster te Rodellburg.
Rodenburg.
Andermaal getrouwd zijnde.
zijndc, met Maria ')l.m
')l,m der Does;
Dirhs dogter ,• wierdt hij bij deeze nog Vader van
4. Jonkvrouwe Oude Mt/ch/ell,
Machteli , en
jonge Machtelt
5. Jonkvrouwe Jonge
Mllch/ell., gehuwd aan Dir/t
Mn Swielen
'JIon
Swieten WilleDlszooD
Wil1emszoon,, Raad in den Hove van Holland.
\VILLF.M
VREDI!.RYK SimollSzoon, boven genoemd, was ·de
,de
WILLf.M VREDE.RYK
perfoon , die üen naam van V,\LKE~TI'IN
V.\LKE~TI'IN in ziin Genagt
G~nagt heeft
ingevoerd. Hij was gebuwd aan ]onkvrouwe
jonkvrouwe N. N. van
Arkel,
eD verwekte bij dezelve éénen
Arke', en
één en Zoon,
GILLIS
ESTEN , Baljuw van Voorn, Kastelein VIlA
GILLJS V.\N
V.~N VALK
V.~L"ESTEI"',
VaR
Geervliet , vel
V~l volgens Ruwaard, Baljuw en Dijkgraaf des
Lands van Putten,
PiJtten , Schout van Haarlem, Opperl,apitcin
Oppzrl{apitein van
G:Jcrce.
~are 1485
G:;erce. In den J
J!lare
1435 tr:ldt
trlldt hij in 't huwelijk met
M'ldte/t
M'ldtelt Dedel, Vrouwe van Riisoord en Strevelshoek, dogter van J
Jan
Iln Dedel,
Der/el, Edelman, Rald
Ra3d en Sekretaris van Herto~ rIJlLIPS
VAN BOl;IWONDIE,
Graav\! van Holland, en een
een
tog
PlJILIPS Vi\N
BOt;I\GONDIE, Graave
'e wdk
ècr :!:lI1zle!lli,;kll~
ll:l11zlellli.;lnl~ Gell~glén
Geli~gltn van Holland.
Holland, 't
welk naderhand,
geiijk vp.ell!
v~el<! andere Gellagten,
GellagtelJ, in verval
vervlli geraakte, doch wede.om
èe;·om pjeuw ;;ar.zien
"ai. zien en luister ontleende in den perfJon
perfiJon van
./fdriOZiill F/orhzOfJI.I,
FloriszoOI! , zeden bij den Daam
naam van Paus ADRIAI\N
./Jdri.'Zû11
ADRIAhN
Dll.N VI bC!:t:,d.
bC!:I::,d, De hiiL.rifche waarheid van dit alles wordt ~
du6r den Diemer
Dic!1(er J"OST
JnOST VAN VONDEL.
VONDEL, bedoeld en ondedlcld.
ond~r[l:eld.
bijfchrifc op den beroemden Roomfchen
in hee
het volgend\!
volgende hijfchrift
RooUlfchen Bisfcl:op:
fcr.op:
" Del!.>
Dee"

VALKESTEIN.
VALKESTElN.
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gel1acht,
" Dees' 's Vaders fiam uit Stichts oud adelijk geflacht.
" Was heel verarmt, en tot den ondergang gebragt ,
,tJ. Dan Hij, door 't noodtlot kreeg het heerlijkst ampt op a:lrde;
aarde;
" Des Paus driedubbele Kroon, van heH
heit ,J van magt •t van waarde."
hoogllgting vo"r den zaglmoedigen'
zagtmoedigen· en bercheidenen
Uit hoogagring
beste.
Mijtervorsl,• boude
Mijlervorst
houde de Leezer deeze uitweiding ten
len bes
Ie.
zijne Echtgenoote vier
Gemelde Heer GJLLIS
GILLIS verwekte bij zijDe
kinderen:
I. GERRIT
GE RRIT VAN VALKESTF.IN,
VALKESTBTN, die
J.
die. volgt.
2. Wil/em "tin
St. Pan!1.
"an Vu/ke/lein
l"alkeflein.t Kanunnik in de SI.
kras kerk te Leiden, op den veertienden Maart des }prs
Jp.ars 1511
kraslterk
overleeden.
3. Cort/elia
ge!1:orven.
Cornelia vtln
van Pa!1ufleïn,
Palluflein. jong gel1:orven.
4. Reatrix
VIi/kef/tin t Zuster te
Realrix ,'on Ya/kefttin.
Ie Rodenburg.
GERRIT
VALKESTEIN, gebooren op het Huis te GeerGERR1T V,\N
VAN VALKESTEIN,
vliet, op St. Jakobsdag des Jaars 1498, nam ter huisvrouwe
Mach/eil
. Klaas dogter , en wierdt bij dezelve VaMtlchte/I Koebels
Koehels , ,Klaas
der van de voigende tien kinderen:
J. Machte/I
P'tI/kef/ein, ongetrouwd gellorven,
I.
MachtelI van Va/kef/ein,
gel1:orven,
en in de Groote
Groole Kerk van den Briel
Brie! hegraaven.
begraaven.
2. Niko/aal
Nikolaas van Va/keftein,
P'alkeflein, Baljuw en Rentmeester
Eerfte Raad in delt
Generaal van den Lande van Voorn, en Eerfie
den
Hove van Holland.
Holland, overleeden in den Jaare lOOI.
l60r.
G~ertruid van Ya/keftein,
PalkeJldn, getrouwd met N. N.
3. Gl!et'lruid
Berehen , Ridder, zonder kinderen geftorven.
Bereken,
4.
P'o/keflein, Ontvanger Generaal vall
van
4' H'o"çn;s
p"a',çnis van Va/keftein,
Holland, en Tbefaurier van Oorlog, getrouwd met Maria
"an
Egmolld ,'an
van Egmond
van tien NI'jenhu1'8,
Nijenhu,'8, die te zamen verwekt hebben zes kinderen; alle welken, egter, zonder naakoomelingen
oirerleeden zijn.
S
Gillis van YII/kefte;n,
5 Gil/is
1l'alkefl.ein, kinderloos gefioryen.
gefiorven.
Anmd van YoJkefteitJ,
lira tie
6. Arend
PoJlreflei'l, getrouwd met Cl
C/ara
de
8ahor'les,
Jaare 1574, te Middelburg zonder kinderen
8a!Jornts, in den J.are
overleeden.
.
DAVID VAN
VAN VALf<ESTEIN,
7. DAVID
VAU<ESTEIN, die volgt.
8.
Anna "on
P'a/krflcin.
8• .Anna
"tm PII/krflcin.
jlJha,ma Vlln
van V"Jkepein,
Vaikepein , en
9. johanna
1\'
1 mm mmmm tn ~f:
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VALKESTEIN, VALKENSWEERD.
VALKENSWEERP.

JO. Roe/of van Palkepein,
JTalkeflein, ane drie 'Zonder
'zonder klnderell
kinderel1,~
en de 13atstgemelile,
1574, te St. Truijen ge~
l:latstgemelae. in den JaaN 1574)
ge~
florven.
ftorven.
Dl.
Di, vrD
V!D yAN VAJ.KES'J'EIN
VAJ,KESrEIN is tweemaal getrouwd geweest.
Di; Zijne eerll:e
JO!z(JI!fIfl V{ln
Vtln Bóifot.
eerf1:e Echlgenoote Jo!l[JllfJlI
Bóifot, Weduw
van Phiiips CoebeJs,
Coehels, verwekr~
verw('kr~ bij
h:j glE'~;!
gt:~!1~ kinderen; doch bij
fijne
~ijne l'Wf'ede
rwt'ede Huisvrouw, Jollflt'''(J
Jolw""'(J tie
de Wil, van Zierikzee,
wierdt hij Vader van de volgel;(1
.• :
voJgel;(!·.:
. I.
J. Jo.~anna
jo,l;anna van Pu/kejlei11,
P.likejldll, getrouwd met Wil/em
WiJ/cm

We4fel
Wl'~fel Pron!!r,s.
Pr&nt:ns.
~. GWis
GilJis van PoJkeflein.
PlllkejJein.
3. GeerlruirJ
GeerlruitJ van Pa/ke/Jein,
Pa/ke/lein, getrouwd met Mr. Ba~
rend Tollinlf.
.
rentl
Tollinl(.
..
4' M<1gdalena
Magda!ena "fm
Pnl1repein, de echtgenoote gewor4.
,'an Pnlkt;jlein,
~en var.
van Philip Charles de Greun.
Gretm.
S. Machteil
Mach/eil van
vlJn POlkeflein,
PoikefJcin, getrouwd met Pieter vlZ~
"a~
da Meulen.
. GILps
eer.ll:e Vrouw,
GILf-IS VAN VALKESTEIN,
VALKESTEIN , verwekte bij zijne eerfie
~t1
fItl m,mntl
fn,mn.'1 vml der Peen, ge~ne kiodi!rcn;
kind~rcn; maar de drie volgende bij zjjne
zijne tweede echtzenoote
echtgenoote Machtelt
Illachtelt van Heerde:
J • .Ajam
GilH! Vfm
Volkepi:;n, op den tienden April
J.
Adam GilJis
van Volkejhin,

des J3ars
Jaars 1668, te Maastricht,
Maasrricht, zonder kinderen geftorven.
geftorveD.
~. JOhlltllUI
Valke/lein, ongehuwd oV(:rleeden.
joh atma van Valke/hin,
ovc:rleeden.
3. MlJclrtelt
Mac/ztelt van
von Ylllktjlein,
17al/uflein, getrouwd met Fimu
Fintle v,~~
v.~~
lPesterbi;eK.
l,PesterbteK.
Met het
her overlijden van .Adam
Adam Gi/li;
Gi/lis Vfm
vmz Palke!lcitJ,
Pa/ke/lcill, araks
frraks
genoemd,
genot'md, is dit aanzienlijk
aanûenhjk Gt,Gagt,
Gt,Oagt, in het mannelijk
m~nneliik oir,
oir. geheel uitge.ll:orvt'll,
lleel
uitgefrorVt'fi, r.aa
ua dat bet meer cl;!!'
dil!' driehonded
driehonderd jaare~
jaareQ
biel' te Lande gebloeid, en
aan~ie;1lijke telgen hadt
hier
eu verCcheijell
verfchei3en aanzie;"lijke
badt
uitgeleverd. Naar 't geen men ons berige,
berigt. zouden van 's Mans
~uster, G.?et'truid,
R'I1'(;t,t Tuiling,
\log naakoome?uster,
G,?erlruid, bij Mr,
Mr. R'I1f:nt
Tulling, ~og
lill~en te Aml1erdam
Am11:erdam in weezc:1l
weezen zijll~
ziill~

Dorp, in de Meierij van 'i
'I Hertogen:
T en ;::aans
Dommel, ruim twee Ull
uuren
;;~ans tcn Zuiden
Eindhoven. Het Dorp ontleent zijnen naam
naarD
van de Valkeniers, die hier
bier woonen. Men nOt!mt
noemt het ook
wel Yer!rensweertJ
Yer/fensweerd,J 't zij om den menigvuldigen
menigvuldi~en doortogt van
VALKltNSWE"RD,
VALKltNSWEI'RD, een

~o;d,
~o.c,f'l, aan den
van het
h~t Steedtje
Steedrje

yard
Var~

VALKENSWEERD, enz.
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Varkens ~ of om.
om de bloeiende markt, welke hier van dit gedierte gehouden . wordt. De PInats is fraai en in een aangeD:lamen oord gelegen. Men telt 'cr
'er ongeveer
ongev~er tweehonderd
zommige van welke fchoon en groot.
gWQt, en in geTPgdd
gerf'~~ld
Huizen; zorumige
aangeleide Straaten gebouwd zijn. Men heeft 'er een l"'!l1l
l'·.mll
Marktplein. met hoog opgaande
opga:mde Lindeboomen beplant. Jaarlijks worden aldaar drie voornaame Markten gehouden. De
Kerk is een ruim en luchtig gebouw. !laande
tlunde miJden
midden op
eenen Akker.
Akker, van de overige Huizen afgefcheiden. Van binnen ziet men verfchelden
verfcheiden fraaie gefioelten.
geCl:oelten, voor de Regeering
[lieden van aanzien. Van den hoogen Kerktoren
en andere ~Jieden
oelJ'enen de Valkeniers bunne Valken tot het vangen van Rei.
oelTenen
gers en ander gevogelte. Het Admiraliteits Kollegie op de
Muze houdt hier eenen Kommies ter Recherge.
Rech!:rge. Met Wualre
Maaze
Weulire
maakt YallmlStl'eerrJ
Ya/lwl$Iveerd éénen
ééoen Dillgbank
Dingbank uit; ook plagt het in
het Kerkelijke daar mede vcreenigd
vereenigd te zijn. Thans heefe
heeft
Waalre zijnen eigen Leeraar • en neemt die van Vallrer.sllleenl
Vailrer.slI'ee,-rJ
ook den dienst te Dommelen waar. In de Beden draagt dit
die
guldens. vijf fluivers
fiuivers en vier penninDorp vierhonderd twee guldens,
guldens. viet
gen; in de Verpondingen, veertienhonderd drie guldens,
vice
fiuivers; .io
fiuivcrs;
.in de Gemeel1e
GCll.leene Middelen, dertienhonderd zevenën.
zevenënvijftig gulden.,
guldena, elf ftuivers
fiuivers en twee penningen.

(WARNARD ·VAN DEN) een vermaard Kunstfcbil.
VALKERT, (WARNAllD
KunstCchilder der voorgaande Erllwe,
Eruwe, in J ct begin van welke hij moet
gebooren zijn.
zijn, nnrdien
n~ardien hij reeds in den Jure 1623 te AmperrJam
fterdam., zijne geboorteplaats.
geboorteplaats, geen geringen
gc'ringeo opgang maakte.
Hij fchijnt
rchijnt zich voornaalnelijk
voornulDelijk op het fchilderen van Landfchappen te hebben toegelegd. Een zijner voornaamfte
voornaamlle !lukVEN DUOPER
de
ken verbeeldde JOANNES DEN
DvOPER,• predikende in cie
Woestijn. .oe
.pe tijd van
'51\1:1ns
v:m ';
Mms overlijden is ons Iliet
niet gebleeken.
keu.

Zie

HOU BRA KEN.
ft E N.
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VALKHOF, VALKKOOG, enz.

VALKHOF, een Kafieel of Burgt, in de Stad NiI'UUI"U!!e1I,
Nil'uU'nzelJe11 J
Jus
I79.
~us genaamd; zie Art. NlI!UWl\lfGEN,
NlI!UWl\lEGEN, Deel XXlI1.
XX1l1. bI. 179.

VAUKOOG. eeu Enn
Bnn en Dorp. in het gedeelte van NoordNoord·
1101land
bolland bij den naam van Geestmer Ambagt
Ambagl bekend. De
Dan grenst aan Schagen en Hllrin.g~arspet,
HfiringitaFspe!, en legt alzo in
net Noord - Oosten van de Stad Atkmaar.
Afkmaar. Reeds zeden het
J:tar
Jaar 1478, maakte PalUoog,
Pa!kko1g, te
re gaècr
gaèer met S. Maarten en
E,,;igellbttrg, één regtsgebied uit. De gezamentlijke
Ecrdgt!liburg,
gczamentlijke RegeeRegee.
ring bdl:aat uit
uie een Crimine.;kn
Crimille.:!rn en Ci\'ielen
Civielen Schout,
SchoUt. vijftig
Vroedfchappen en zeven Schepenö. f'(JlkkoOIf.
VroedCchappen
Fflik/roog. gelijk ook
eenigenburg.
Eenigenburg. kiest van de cerlle
eer!le vijftien,
vijftien. van de andere
aDdere
twee; S. lI1alten
Marlen vierkiest de overige. De Schout is te gelijk Sekretaris. Volgens ue Verpondingsli.iseen
VerpoDdingsIijsten bevat Va/kÁwg
Valkl.'o9g
vijfhonderdtweeënveerrig Morgens en zeshonderdnegentig Roeven
rlen Lands: Naar uitwijzing der jongfie
jong!le opneeming, in den
Jaare 17:;2,
}nare
17;)2, is het getal der Huizen,
Hui zen, in het tijdverloop eener
eeDer
Eeuwe, van zesënnegt!1ltig
zesënnegemig tot op zèvenënveertig
Zèvenënveertig verminderd.
Het porp heeft zijne eigen l(erk;
~(erk; doch die zeer oud is~

Van wegen den roem der gege~
V.\N DALEN. (ANTONIUS )
leeróheid. welken del!Zl'
heeÇ;;
de<!zl' Nederlander, ten zijnen tijde, hee'ver wor Ifen , zullen wij
wIj 'lce
'lCt volgende wegens hem vermelden,
verworlfen
mef:st mee
meest
met de WOO!tten
wOortlen van den vermaarden J. LE CLERC, die
bern gekend,
gekeud. en gemeenzaam met \lel11
pelll verkeerd heeft. VAN
PA{.;EN
pA~EN wi.:rclt
wi~rdt gebooren te Haarlem,
Hflflr/em, op den achtllen
acht!len Novernoer
lies Jaars 1638, van Doopsgezinde Ouderen. Dee~e_
vemoer çjes
Dee~e.
~maa[jks
dil zucht van !lunnen
"unnen Zoon voor Taal- en Oudheid~mdanks de
!çun<!e,
~unqe, en and::re takken va!i
var, gelecrdheid,
geleerdheid, deeden hem zich
Koophaildel toeleggen; waar mede hij zich ook een
op den Koophandel
gerqimen ~ijd bezig hieldt.
genlimen
hieldt, Met
Me~ zijn dertigfie
oertig(le jaar verander.
verander~, hij vlln
v~n leevem11:and.
leevens1l:and. door het inwilligen zijner heerfcheuheerCchell~~ nci;:inge
ncio:inge [Ot
tot de letteroeffelJingen.
letterodfellingen. Hij leide zich toe op
d(!
beol:(fènmg der Geneeskunde
Geneeskunde,.. en naa den Doktor;talen
Doktor~alen trap
de beotlft!nlng
,e heb~en beklommen,
beklomm{ln, zelle hij
~ij zich neder in zijne Geboorfeilad.
tt algemeen on de ..
fetlad. alwaar hij de Geneeskunde, zo in 't
rÀe
~e burgerij
burgerij,~ als ook, van Stads wegen,
wegen. in het Gasthuis oeffçnde
fç~de ~ met ~een ,-erin~en
sreringen lof, al~.o h~ de ~orge
~or~e der be.
~
.
~~
l1o.ef-
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hoefdgen ernftig
boertigen
ernltig ter harte ging. Intusfchen bekleedde bij ook
het Leeraarampt in eene der Doopsgezinde Gemeenten te
affiand van dien poSt.
post, vermids
Haarlem; doch deedt eerlang aftland
hij, door zijne wijze van prediken, daar in niet zeer geluk_
gelukbij.
/laagde. Men wil dat hij, naar
kig flaagde.
nur de meening zijner toehoorderen , te veel Griekfcbe
Griekfche en Romeinfche geleerdheid op
boorderen
weeten , zeden VAN DALEN zich
den predikftoel
pred'ikftoel bragt. Te weeten,
op de Geneeskunde hadt begonnen toe te leggen.
leggen, vierde bij
hij
insgelijks zijnen ]ust,·
lust'· tot het doorbladeren van de aloude
Schriften
Scbrmen van Grieken en Romeinen. Van zijne ongemeene
Schriften kunnen getuigenis d.raagen
bedrevenheid in die Scbriften
draagen zijne
uÏ!gegeevene Werken, be/laande
Zwaarc boekuitgegeevene
beflaande vier tamelijk Zwaare
deelen in Quarto. Zij voeren tot titels: de Oraculir;
Oraculis; de /dololatria;
Ariflea; de antiquis
Jo/alrla; de Arif/ea;
anl/quis Marmoribus.
Marmori/Jus. Het eerstge~
eerstg&melde Werk, handelende over de Godfpruken
Godfpraaken der oude HeiHei.
heeft vooral veel gerugts gemaakr.
gemaakt. De Schrijver tragt
denen, beeft
daarin te bewijzen, dat de gewaande Godfpraaken louter menfchelijke bedriegerijen waren. Men weet dat de beroemde
FONTENELLE. tot het zamenftellen van zijn vernuftig Werkje,
FONTENELLE,
uit het boek van onzen Geleerden Haarlemmer merkelijke
fchrijfftoffe
ontleend. De Heer LR
LE CLERC getuigt van
fcbrijmoff'e heeft outleend.
hem, dat hij niet flegts een man van uitgebreide beleezenheid
en groote geleerdheid.
geleerdheid, maar ook zeer aangelJaam
aangellum in de dageIijkfche verkeering was, doormengen de zijne gefprtkken
gefpttkken met
allerlei urlige
aartige vertellingen, welk zijn fterk geheugen hem in
overvloed uilleverde.
geflagen vijand zijnde van bijgebij geuitleverde. Een geOagen
loovigheid en huichelarij.
huichelarij, was hij zeer vrijmoedig in het zeggen van zijne gedagten ,• zomtijds tOt
tot zijn eigen nadeel bij
lieden, welke hem zulk eene openhartigheid kwalijk namen.
VAN
Haarlem,
VAN DALEN overleedt te H
aar/em , aan verlies van kragten ,
Ichtëntwintigfien November des Jaars 1708. en dus
op den Icbtëntwintigften
in den ouderdom van iets meer dm
dan zeventig juren. In deedceJn
Haarlemfchen Geneesheer en Oudheidkenner ontmoet
zen Haarlemfcben
men alzo eene wederlegging der znUten,
de Gezime der
zulken , die dOe
Doopsgezinden befchuldigen, dat men ouder
haare Leden
oDder haue
geene vQQrfianders
vQo.rftanders van aloude Geleerdheid vindt.
~e J. LE q.ERC.
Bibliothtq!l,e
CJ.ERC, B;/Jliollltq~e
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Cltoijie,
Ckoifie,

VAN
V~

'laS
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VAN DALE;\J,
DALE~J, (mDERIt{)
(mDERITO enz.

VAN DALEN, (DInERI"
(DIDERIK)) gebooren te Venlo, in Staats Ge~
Get..
derland , leefde In
m het einde der Zt:stiende,
Zt:srÎende, en het begin der
Zeventiende Eeuwe. Hij was een G'l:'stelijke
Gi.estelijke van de Orde
der Kruisdraageren , van welke hij een zo ijverig Voornan.
der was, dat hij, tot
rot lof van dezelve, eene Vèrbandellng
~rhandeling
fchreef.
febreef ) in welke hij de Voorregten en de Voortreffelijkheid
dier Orde ten brecdlleu uitmat, en haar voordroeg als het
gefchiklfte
gefcbiktfte middel om der bemelfche
hemelCche ~Iukzahgheid
~lukzahgheid te kunnen
deelagtig worden. Van bier
hier dat hij 'aan
'.1ao zijne Verhandeling
den titel gaf van Clavis Coeli, of Sleutel des Hemels. Het
Jaare 16~8.
boekje is gedrukt te Keulen, in den Jure
VAN LOON.
vermaArd Nederlatldsch
Nederlandscb Ge.
LOON, (Gef/tigt
(Gefll1gt van)
flan) een vermaard
llagt, uit Brabant afkomftig, doch om de binnenlandfche be.
roerten en vervolgingen om den Godsdienst, van daar gevlugt
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lIa Holland, alwaar het, inzonderheid te Amftertlam,
Amfterdllm, in eere
en aanzien is gekoomen, zo door gewigtige posten van Regeeringe, als door buweIijksverbintenisfen
buwelijksverbintenisfen met de doorluchdgfte
GeOagm:kcning neemt haaren aanvang van
tigfte familien, De Geflagtrckening
JAN VAN LOON,
',Hertogenbosch
In den
tOON, gcb.ooren
gehooren te 's
Hertogenbosch ,• en, in
Jaare J 532, aldaar gl!trouwd met .Anna Hamer,
Hamer. bij welke
hij drie kinderen verwekte:
I. 11-lar/en
]tIl1rlen van Lvon,
L(Jo1l. gehuwd met N. N. en bij haar
Vader van
Allna vlm
vtm Loon,
loon, die
dia in 't huwelijk tradt met NiIrolaa$
Hei;ngalll/, van welkeu verfcheiden afftammelingen
io/aas lJeijnga(Js/,
zijn vooregefprooten.
voortgeCprooten.
2. WJLLElrI
WJLLElwJ VAN LOON, die volgr.
3.
J1etgen van Loon, kinderloos overleeden.
3• .11etgen
WILLEM
WILLE ..1 VA N LOOl"l,
LOO~, gf'booren
gebooren te 's Hertogenbosch , in den
gerreeden, in den Jaaren
Jaare 1537, en in den echt getreeden,
Janren 1561,
Petronei!;; van Roy, vondt zich.
zich, in den Jaare 1577,
met Pelronei!;;
J 577,
genoodzaakt,
genoodzaakt. om het vuur der vervolgingen te ontwijken,
Jijne geboorte- en woonplaats te verlaaten,
verlaaten. Met zijne Echtgenoole
genoote en tVlee kinderen, heimelijk ter Stad uitgeweeken
zijnde, begaf hij zich na Rotterdam, alwaar hij zjjn
2:ijnde,
zijn vast
verblijf nam. Nev.:ns meer andere goederen, hadt hij vooraf
lijn Gefiilg,re~ister
Gefiilg,re~ster gezonden na f;mbden,
E;mbden, aan eenen Klaas
Jans.

VAN LOON. (Oef/agt vtm)
fltm)
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Janszoon van d'!r
d~r Horst. Ongelukkig wierdt dit, zeden, aldaar vermist; en deeze ramp alzo de oorzaak, waarom geene
vroegere
vrocbere Voorlaaten
Voortaaten van dit Gefiagt
Geflagc bekend zijn. De Heer
WH.tEM V.\N
VAN LOON
LOON was een der eerfie Bewindhebbers der
Oos!Ïndifcbe Maa.fcbappije ter Kamer Rotterdam, ten tijde
Oos!ïndifche
van derzelver oprigting, in den aanvang der jongstvoorgaande
Eeuwe. Hij overleede,
Jaar$
overleedt, op den zestienden Julij des Jaars
J~ 1'518,
IS 18, het tweeëntachtigfte zijns Ouderdoms , naalaatende
naalaatcnde vier
kinderen:
jolranna van Loon, voor de eerfie
I. Joltanno
eerll:e maal
mul getrouwd
met Joost Hesfels , die bij haar
baar verwekte eene dogter ,
Cc;rne{ia Hesfels , die de Echtgenoote wierdt van
Cûrne!ia
vall
Goddert Kerkring
Godrlert
Ker1e:-ing,, van welke veele affiammelingen
aff1:ammelingen zijn
voortgefprooten, nog heden bekend.
Haar tweede huwelijk, met Dirk van
flan Offenherg,
Offenóerg, is insge.
insgelijks vrugtbaar geweest in eene menjg~e naakoomelingen.
2. HANS VAN LOON, die volgt.
3. Lieve van Loon, getrouwd met Maria van E,clr,
E'Jclt,
van welken geene naazaaten in weezen zijn.
Adriaon Spiering.
. 4~ Anna van Loon, getrouwd met Adrialln
Sch~pen en Raad der Stad Delft, als mede BewÏI:dhehber
Schepen
Bewir:dhehber der
OostïndiCche
OostÏndiCche Maatfchappije in die Stad, die te zamen eene
eeno
talrijke naakoomelingfchap
naakoomelingfcÀap gehad hebben.
HANS VAN
'5 HerVl\N LOON, gebooren in den Jaare 1577, in 's
onevlngt waren.
togenboseb, voor dat zijne Ouders die Stad ontvlngt
verkoos, in den Jaare 1604,
l604, zijne
zjjne woonplaats Ie
te Amfierdam,
Am!l:erdam,
en wierdt aldaar Bewindhebber van de Oostïlldifche
Oostïudiiche Maatfchappije.
Cchappije. Reeds in den Jaare 1597, was hij, te Haarlem,
in 't
tt huwelijk gerreeden met Anna R"ychaver, dogter van
.Marten
.Marren Ruiichaver,
Ruiichaver. Burgemeester der laatstgenoemde Stad,
cn Hoogheemraad van Rbijnland;
en
Rhijnland; welke Rui}.chaver op den
achtëntwintigfien
~570, in't huweiijk was
achtëntwinrigllen Ottober
Oétober des Jaars .570,
getreeden lIIet
met Alica
AHoa van der Laan, met welke hij meer dan
dali
vijftig jaaren in den echt geleefd heeft: zo als blijken kan uit
de volgende rege)s,
regels, gegraveerd op gouden en zilveren ge~
denk penningen , die op het Eeuwfeest,
denkpenningen
Eeuwt"(;est, bijkans
bijkans''een
een jaar naa
den \ :jfcigjaarigen
:jftigjaarigen trouwdag, te weeten , den zefënt
ufënt winrigll:en
wimigflen
Sept:-mber des Jaars 1621, gevie{d, onder de bruiloftsgasten
Sept:mber
wierden uitgedeeld:
" Vijftig
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t'z~am ons trouwen ecbt volbrage
volbragt
" Vijftig jaar t'zaam
" Zien wij (Gadt
(Godt lof!) de vrucht van ons gefiagt."
geOagt."

Het zelfde geluk, als zjjn behuwdvader, genoot ook HANS
HANS
VAN
LOON, zijnde hij met zijne Huisvrouw twceënviifdg
tweeënvijftig jaaVAN LOON,
ren getrouwd geweest. In den Janren 1647 hunnen gulden
bruiloft vierende, hadden zij, op het
bet voetfpoor hunner Ou.
deren, insgelijkll
insgelijk~ gouden en zilveren Gedenkpl!nr.ir.gen
Gedenkpenr.ir.gen doen
vervaardigen. Op de eene zijde zag men de Wapens der
Echtgenooten; op de andere zijde flondt
fiondt dit bij/ê::hrift te lee-

zen:
,. De Liefde blijft in eeuwigheit , Geloof en Hoop vergaan;
jaar, noch (ijt
djt vcrbeijt,
verbeijt, Ïf
voldaan."
~ 't Jubeljaar voldaan,"
" Als Liefd' noch jaar.
De Heer HANS
HANS VAN
VAN LOON
LOON overleefde zijne Huisvrouw nog
juren;; bij overleedt op den zevenden April des Jaars
etlijke jasren
dell ouderdom van tachtig jaaren;
juren; hebbende zeven
1658, in den
kinderen vdwekt:
verwekt:
I. Geerll'1ûd
Geertnûd "l1ft Loon. getrouwd met Mr. Dirk Gra.·
Graswinkel, Ridder van de Kroon van. Zweden en van S. MarMar.
kus, Advokaat Fiskaal van Holland.
gefiorven.
Holland, kinderloos ge/lorven.
~. NICOLAAS
NJCOLAAS VAN
VAN LOON,
LOON, die volgt.
VAN LOON,
3. WILLEM
WILLEM VAN
LOON, volgt insgelijks.
PJETI!R. VAN
VAN LOON,
LOON, zal mede volgen.
4' PIETER
S. Anna "an Loon, gebooren deu
S'
den achttienden Augustus des Jaars 1637, wierdt
wierde de Echtgenoote van U,,'/cm
IFtliem IViepoort, Raad en Rentmeester der Domeinen van Noordholland ,
Am~'asrddeur van wegen Hun Hoog Mogende de SCflatell
St~atell "der
Velét!nigde
IBD het a,
H,lf
Velé~nigde Gewesten tan
. .r van GrootGroot - Britannie.
Bricannie. Zij
over)t'edt op den zevenëntwiDtigtleD
zevenëntwintigtlen November des Jaars
1687,
1687. naalaatende l'en dogter ,
AWf/a
A/ma NiepfJort,
Nieplort. gebooren den
deD vierden Dece':1lher
Dece':Uher
des Jaars z648,
r648, en op den eeraen
76
eernen November des Jaars 16676
'8 Granenhage, die
getrouwd met Arend
Are"d Vind, Advokaat in 's
te zamen af1lammelingen
amammelingeu gehàd
gehad hebben.

6 Ma1'Mal'-:
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6. Marlen van Loon, getrouwd, op den negentienden
negentiendeo
April des Jaars 1644, met Anna Halfe/aar,
Hasfe/aar, dogter van NiStad Amfierdam. en
kolaas Hasfelau,
Hasfelaar, Schepen en Raad der Scad
in het volgende jaar, op den tienden Junij, overleeden
nuoverJeeden , naalaaIende
Iaatende eenen Zoon,
Niko/aos
von Loon, op den
dcn eenëndertigllen
ecnëndenigften Juli]
Julij
Niko/aas '!Ion
des Jaars 1716, ongehuwd overleeder..
overJeedel1.
Amfterdam, als
7. Lieve van Loon, Raad der Stad Amllerdam,
) 685, op den negentleanegelltlea.
mede Schepen in de Jaaren 1676 eD 1685,
den September des Jaars 1645, in 't huwelijk getreeden
gelreeden met
Calhar;na
Gee/v;nelr, dogter van Jan Geelvinck,
Catharina GlIe/vinek.
Geelvinek, BurgeJDeeSo
Burgemeester,
Ier,
Hij overleedt
overl~t op
vieréntwintig(len
Jaars
viereIuwintigfien
Januarij
des
en' Raad der Slad
S[ad Am(lerdam.
Schepen
Aml1erdam.
vieréntwintig(len
Jaars 1692, naalaatende eene
den
viereIuwintigfien
desAm(lerdam.
der Slad
S[ad
Schepen en' RaadJanuarij
Aml1erdam. naalaalende eeae
dog ter ,
dogter,
'Yan Loon, die gebooren WIS
Anna 'IIan
was op den negenden November des Jaars 1649, en op den negenden JaJ'"
nuarij des Jaars 1674, in den echt
Iradt met Mr. JOQn
ecbt tradt
JOIll'l
Gee/vinek, Heere van Castricum, Schepen en Raad der Stad
Gee/v;nek,
Am'1erdam,
Burgerij. en Bewindhebber
llewindhebber der
Am
rterdam, Kolonel van de Burgerij,
OostÏndifche Maarfchappije ter Kamer Amfteraam. Zij overOostÏndirche
over-Jnrs 1083, moeder
leedt op den twimigflen
twintigflen Augustus des Jaars
zijnde van twee kinderen:
a.
GeeJv;nç/r, en
3. Lieve Gee/vinçlr,
b. Catllar;na
Cia ra Geel"i,uk.
Caillarina Clara
Geel"i'Jek.
NIKO
LAAS
V~N
LOON,
oudfte
Zoon van HANS VAN LOON ea
eu
NIKOLAAS VAN
Am/a
Anna Ruijehaver,
RUijehaver, gebooren op den veertienden }unij
Junij des
Amfierdam, als mede Sc:tepen
in
Jaars 1602, Raad der Slad Amfterdam,
Sc!tepen iD
JaHen 1653, 1657, 1659, 1660, 1662 en 1664, tradt ill
de Ja:;ren
het huweliJk,
huwelijk, op den zesëntwintlgften
zesëntwintigften Maij des Jaars
jaars 16!!4,
16~,
met E
Emmerentia
.an Yeen,
reen, van
Alkmaar, en beleefde mei
mee
rnmerentia .a"
yan AlkmJlar,
haar den vijftigjaarigen trouwdag, welke op den zesëntwioE Veil
tigften Maij des Jaars 1674 fiaatelijk
ftaatelljk gevierd wierdt. EVeR
als zijn Vader en Grootvader van Moeders zijde, wien dlc
dIe
zonderling lot insgelijks bejegend was, liet hij, op dit voorvoar.
val, eenen Gedenkpenning vervaardigen, op welken men de
dl
volgende regels las:

., Mijn

-

i4!J

VAN LOON. (GejZagt "an J
" Mijn Vaders en mijn Grootvaers lot
,.
jaar 111
" Van vijftig jan
In d'ecbt
d'echt te leven
., Wert mijn lDet vreugt vergunt van God,
" God gun 't
'e ook aan mijn' Zoons en Neven."

De Heer NIKOLAAS
NJKOLAAS VAN LOON ovetleedt, op den negelTen..;
negenen~
iwintigllen
iwintigll:en December des Jaars 1675, in den ouderdom van
van'
ruim drieënzeventig jaaren.
jaaren, nalaatende drie kinderen:
I. Marlen van Lóon, in de maand Maij des Jaar$
.689, in goeden ouderdom, ongehuwd overleeden.
2.
VAN LOON, die volgt.
z. ADRIAAN
ADRIAAN VAN
3. WILtEM
VAN LOON, volgt insgelijks.
Wn,LEII1 VAN
ADRIAAN VAN
ADRIAAN
v AN LOON, fitaks
ataks genoemd, gebooren den:
den zesëntwintigfren OCtober
cwintigll:en
Oé'tober des .laars 1631, was Commisfaris det
Stad Amllerdam,
Amll:erdam, en begaf zich in 't huwelijk, op' den eenëntwintigften November des .laars 1656, met Kornelia HunIlium, Pieters dOi!tet,
bij vier~llzestig
dOi!;ter, met welke hij
vierènzestig jaaren
jllaren in
den echt geleert
geleeft beeft.
heeft. Op bet
het gulden 'Bruiloftsfeest,
Bruiloftsfeest, gebougehouden in de maand November des Jaars 1706. wierden, onder
de Gasten, Gedenkpenningen uitgedeeld, met bet volgende
bijfchrift :
" Dricmaalen
DriemaaIen fchonk de goede God
bet lot
" lVIijn'
Mijn' Ouders agter een het
" Van vijftig
vijfdg jaar getrouwt te leven,
" Wij volgen dat gezegent fpoor,
;; En danken daar den Hemel voor,
" Die 't
'e ook gelust heeft ons te geven.';
geven."
l>c
VAN LOON, die op den eenëntwintigfteo'
l)c Heer ADlUAAN VAN
eenëntwintigfien'
Januarij
Jannarij des Jaars 1722, in den ouderdom van ruim negentig
juren, overleedt, hadt verfcheiden kinderen verwekt, doch
cevens
bet ongeluk van ze allen te overleven; zijnde drie
levens het
clerzelven
c!erzelven vijftig en meer jaaren oud geworden, en allen on..
gehuwd gellorven.
ge(lorven. Een zijner kinderen was,

Mr.

'IJAN LOON. (Gl'f/II8t
"I
(Gpf/"tt 'Van)
van)
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Mr. N;co!aas
N;colaas "an Loon, in den Jaare 1710
17 10 Schepea
van Amfterdam.
Mr. WILLEM VAN LOON.
boogbejaardea
LOON, broeder van den hoogbejaarden
ADRIAAN.
ADRIAAN, {lraks
{iraks verm-eld, gebooren op den derden September des Jaars 1631, Bewindhebber der OostÎudifche
OostÏudifche Maat·
fchappije ter Kamer Amfterdam.
Amfterdam, Raad dier Stad, Schepen
in de Jaaren 1663, 1678, 16i9.
I 6i9, 168
I 68!l, Burgemees1681I en r68!l,
ter in den Jure
Jaare 1686. trade
tradt in 'c
tt hnwelijk, op den dertienden Maart des }anrs
Jaus 1663, met de Zu~ter
Zmter van zijns broedert
broeder.
Echtgenoote.
Catha,.ina Hunthum, P,erers
PIefers dogter , en overEchtgenoote, Catha";na
leedc
leedt op den zevenënlwimfgllen April des Jaars 1695, hebbende de volgende kinderen verwekt:
PJETER VAN LOON, die volgt
I. PIETER
volgt.•
.!I.
!1. EmmerentM.
Emmerentia.
3. Nico/aat.
Nico/aaf.
4.
4' Kornelia,
Ko,.nelia. en
5. Wil/em
!Villem "(ln
"an Loon,
LfJon. allen ongehuwd
on)rehuwd gefforven.
6. JAN VAN LOON, die insgelijks volgt.
7. AORIAAN VAN LOON; zie hier naa.
PIF.TER VAN LOON,
LOUN, ilraks
tlraks genoemd, was Bewindhebber der
derOoslÏndifche
Ooslindifche Maatfchappije ter Kamer Amllerdam, en wierde
in den Jaare 1708 Raad dier Stad. Op den negenden Julij
des Jaars 1697 was hij getrouwd met Jlftf1Q
Jt/itla van
VQn Loon, Piecers
ters dogter , Kleindogrer
Kleindogter van HANS VAN LOON, boven vermeld, en overleedt op den zevenëntwintigllen Maart des Jaart
1716, nalaatende de volgende zes kinderen:
I. Willem
Wil/cm van Loon, ongehuwd.
~.
!I. Piel
Piet er van Loon, getrouwd met Eva Raey.
3. Jan
Jlln van Loon, ongehuwd.
4. Agnis J0!ina
Jo{ina 'Van
van Loon, getrouwd met fl/illntl
Wilktrl
Slicher, Wigboltszoon
Wigboltszoou,, Commisfaris der Stad
Slad Amfterdam.
Amtlerdam.
5. Catharina
Cat!tQ,.ina WUfte/mina van Loon, en
(5. Anna E""nerenlia
Emmeren/ia vlln
van Loon, beiden ongehuwdongehuwcloverleeden.
..
Mr. JAN VAN LOON, Zoon van den Burgemeester WILLE'"
WILLEM
VAN LOON, en broeder del naastvoorgaanden , was Bewind~
hebber der WestÏndifche
Westïndifcbe Maatfchappije, Kolonel van
vaD de Bur·
Burgerije
al, mede Raad dier
serije der Stad Amllerdam,
Amfterdam, al.
dIer Stad, en Sc:heSchepeIl
peil
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pen in de Jaaren 1724,
17!a'h 1726. 1728 en 1731. Hij is
ilt tWeetweemaaien getrouwd geweest. Zijne eerfie
Echtgelloote was de
de'
maaIen
eerile Echtgefloote
Zuster van zijns broeders huisvrouwe , Machtelt
Macktelt van Loon,
met welke hij op den vijftienden AugustuS des Jaars 1706
J 706
in 't
Ot huwelijk tradt, en
eD bij welke hij verwekte,
Wil/cm 'Van Loon, JaDszoon,
Janszoon , Commisfaris der
Wil/em
Aml1:erdam.
Stad Amllerdam.
Naa 't overlijden deeeer vrouwe, hertrouwde hij, op den
tweeëmwiruigfien
tweeëmwintigileD Februarij des Jaars 1724 met Maria Cornelia Munter, dogter van den Burgemeester Kornelis Munter, en wierdt bij haar Vader van
Loon,
jan van Loon.
broe~er der voorgàan';
ADRIAAN VAN
VAN LOON Junior, jonglIe
jonglle broe,der
voorgàan";
den, was Bewindhebber der OOSlïndifche
OostïndiCche Maatfchappije ter
Kamer Am!lerdam,
Amflerdam, en Schepo::n
Schep~n dier Stad in de Jaaren 1714
J714 en
1716. Op den zevenëntwintigtlen
zevenëntwintig!len November des Jaars 171~
Apollonia Loten, Jakobsdogter •
tradt hij in 't huwelijk met Apo/lonia
Raad der gemelde Stad, en verwekte bij haar de volgende
kinderen:
J.
I. Adr;nan
Ad,.ioan 'Van
van Lo!)n.
LMn.
2. Jt1koba B,'egina van Loon.
3. Jakob van Loan,
Loon, Commisfaris der Stad Amtlerdam.
Am!lerdam.
WILLEM
WILLEM .v
.VAN
AN LOON,
LOON, reeds voorheen vermeld, als de tweede
Commisfaris
Zoon van HANS
HANS VAN LOON en Anna Ruyehaver, Commisfarill
der Stad
Sta d Amtlerdam
aare 1641,
1641 , voores
voorts Raad, en ScheAmfierdam in den JJaare
pen dier Stad
Iweemanlen getrouwd geSead in den Jaare 1644,
1644. is lweemanlen
weest: eerst, in den Jaare 1632, met Mm ia Geelvis;k,
Geelvis,k, Jansdog ter. Uit
dogter ; vervolgens met Margareta Bas, N!colaas dogter.
eerUe huwf'Iijk
huwf"lijk wierde gebooren flegcs
het eerile
Oegts één Zoon,
JAN VAN LOON, die ter vrouwe nam
nRm Wende/inti
Wendel;na
Bo.,
drie dOi!,ters:
Ba;, Jakobs dogter , cu
cn bij haar verwekte erie
1.
J. Maria van Loon,
Loon. gehuwd aan M"rten wm
~'Im Loon,
hier naa te vermelden, onder de kinderen van Pll:.TER
PH.TER VAN
LOON, Zoone van HANS VAN LOON.
2. Wende/a van LOOlZ,
Loon, gehuwd aan Wigholt
Sticker 1
Wigbolt Slicher;
Wigbolts ZooDe, Schout, Schepen en Raad der Stad Aml1er"
Aml1er·
dam, en bij hem Moeder van eenen Zoone,
Intiem Sticker.
3• .dga.

'-----------
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v",n)

i 45'
4.$'

3· Agtlt'~ll
Ag(lt'~11 tlnn
Lonn, getrouwd met Nicolaas
Nico)••s C.t~
IIl1n LOfln,
Cal~
Knr"eliszovn. Schrpen
Sch"pen en Raad (ltr
rltr Stlld
Amfierllam~
koen. K0r"eliszo.::n,
SUld Amllerl.lam,
haar verwei,t
he('fc vier kinderen:
die bij haaf
verwekt heeft

A,:"" (iûk""'l.
b. :~.1,1 (."l/1.'(lt'II.
C."l/1.'(lt'II.
(,~II.tOC".
C. lCmonelis
Karndis e'l/,tom.
A/caloes Cail:ocl1.
Cf1ikoctl.
d. l\:co/nas
Bij zijne twce.1e
twce":e Ec:1t.<cnoote
Ec:'t~cnoote verwekte
verwelue de Heer WILLEM
vier
VAN LOON de ....
ier volgende kinàercn:
I. AnnlZ "t11l L-,on, gebooren den twaalfden Juli) des
]aafsn63
Jaarsn63 ~.
~, en op den zesden Maij des Jaafs
Jaars 1659, in deo
cd;ge:re::!den met Mr. IFillem
BI:If:llW, Schepl'n
ed:ge:re:::den
IPil/cm BI:II:t1W,
Schepen der Stad
Am!lerdam, die hij haar
Aml1erdam,
baar verwekt heeft tw~
tw~'C kinderen:
Will~1II BI,Hf/w.
a. Wiilem
Blol4f1w.
. b. GCf!/'tl'uitJ
Gecrtruitl BlalZuw.
Blaauw.
2. NICOLAlIS V.... N LO')N, Willems:oon.
Willems:oon, B'Iljnw
B'\ljnw "-:tn Vos~
hol, ,f:boo~el1
D,~ceruber des Jaars 1639.
~cboo~ell t!en vijfden D,~ceDlber
1639, begaf
zich in 't
'e lmwe:;jlt met ~l,lrjtl
ALuin Bel'elVout,
BC"~JVCUI, Jans dogter •, en
ed
V:.~cr v:;n
v:m
wierdt bij haar
wierde
hall r V:,~cr
a. Wilkm
WiII~m "an
van Laon, die geene nIlaZIaten
nnunaten heef,
g,:bad.
b. Eli3r.Z,ctn 1J.11J
MIJ Lr;(m, gehuwd aan jan Je Jlfa~
11.

°

,4:CZ.
,":cz.

3. 1t!.Hoia
vnn ll}()rl.
LIJtm, gebooreD
gebooNI1 den ach'tienden April
M.zr'ia "Iln
des Ja~rs 1669.
eer!le maal,
maal. in den echt vel bonden
J669, voor de eerfle
1net
'/,.1<.1ICS
n:w!JOQ/ t,
tnet :':,
T "'z,t,,
th'S t'tClIlJOO'
I. Wiileruszoo!l,
\Viilemszoon, Rasd
Raad en
el1 Rentmeesler
Ier (;uÎ~r;}al der
del' ür;ldlijkh~iJs Domeinen van ~oordltolland.
Zij h{,·lrcuwd~ met IVlattlutI$
IV/althctls Y,äkedllrg.
Y,äkedll1"g, Pcr:fionaris
Per:fionaris det
Std ~:a:!rle:n,
f:J:lrlem, en overleedt l'P de;)
de:! vijfden lvla:llt
lVlalil t des Jaars
jllnrt
~:d
huwelijken waren onvrl1f,tbaar
onvrn~tbanr geweest.
1709. Bd
Bei ~c hnweliiken
l"RPDERIK WILLEM VAN LOON, gebooren dea
44... Mr. FRPDER1K
r.e;;el'ër:~wimignen .Iunii
Commi!farls d~r
der Slall
Slad
r.e;;el'ër:~wintig(l.en
Junii des Jaars 1644.
1644, Commi!faris
Amfier .!:Jm
"::Jm In den Jure 1637,
16!'!7, vervolgens Rna·I,
Raa·' , en Sch~pen
Scb~pen
c.Ie J'aren
.I 'aren lioO en 17°3,
J 7°3, begaf zjch
in de
zich in "'t huwtlijk
buwtlijk,, op
1682, met A/itJ:z
.d/idt1 J'an
van Loon,
den zev.:vden
zc\'.:uden April des J~ars 1682.
dogIer van Pieter vlln
V"IJ Loon, bier
hier naa te meldt:n,
meld.;n, en over·
over)e"dt. zonder kinderen, op den zesliendell
zeslienden J:mual'ij
Januarij de.
d~8 Jaare
}e"dc,
lio S•
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COilogt van)
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boven vermeld, als de derde Zoon van
RU'JCl,,,ver. Commi~{äris
Commi~{aris der Stlld
en Alln"
All"" Ru,clzal'er.
Stad
Amlterdam,
Jaare 165z,
Amfterdam, in den Jure
16sz, en Bewindhebber der O()stOostindifche
Jndifche Maatfchapplje ter Kamer aldaar, Wif:rdt in deo
den (cht
verbonden, op den eenëndertigRen Augustus des Jaars 163 I ,•
!!Iet
met Anna van Foreest.
Foreest, Nannings dogter
dogtcr,, en overleedt op
den veerdeuden
veerdellden November des Jaars 1679. naIaatcude
nnIaatcnue vier
kinderen:
I. Anna ""n
"an LfJOn,
LfIOPI, gebooren den zevenden Augustus
des Jaars 1634, en.
en, op den vijfëntwintfgU€1l
vijfëntwinti'gll:f.1l JatlUarij àes Jaars
J67&, gehuwd aan Jan
jan Pinkel; doch beeft
beefe gel:ne kinderen
kinJeren
gehad.
2.
~. PIETER VAN LOON, gebooren den eerflen
eerflcn Anril
April des
pars I64I,
~6..p, nam ter Vrouwe Llgneta
pus
Agneta G,aslP;nkei.
Grtlswinkel. Abrahams
eiogter,
elogter, met welke hij meer den vijftig jaarcll
jaarel1 iu
in den echt
geleefd beeft. Ter gedagtenfsfe
gedagteufsfe van oit
dit voorval, waar van
zijn eigen Geflagt
GeOagt vier, en dat zijner Huisvrouwe ,• twee voorbeelden uitleverde, liet hij,
cencn Gehij. even als de anderen,
anderen. eenen
denkpenning vervaardigen.
c1enkpenning
vervaardigen, en op het fia:.teliik
aa~teJiik Bruilofsfeest
Bru!!orsfees~
onder de Gasten uitdeelen, hebbende het volgende bijkhriit
bijfehriit
àarop
4aarop gegraveerd:
PJETER.
PIETER VAN LOON.

HANS VAN LOON

" Zrs
Zt's maal weleer
weTeer bis 't goude f",est
fee3t

",. In ons gefbgt
gefblgt gevierr
ge'l'iert gewl:cst.
geweest.
,.
Wij .. die dat he~en nog belevcn,
beleven.
" WiJ

" Bel1ulten
Be!1uiren het
bet getal van zeven.
zeve!l.
"Jt En danken voor dat feldzaam lot
,t,. Met hal't
hart en ziel deo goeden Code."
Codt."
Bij zijn overlijden, waar van
Vllll wii
wij den tijd uict
niet vermel-l
vermelJ
vinden, heeft hij nagelaaten twee
[wee kinderen:
kiuderen:
I.
a. 'J~!ina
J~(intl van LOOT!,
Loon, en
b. MaçhteJt
Modult van Loon, beiden boven r.:!eds
Neds vel"·
ver·
meld, als gehuwd aan Pirter en 'Jan
Jan van
Vtm Loon, Zoonen
ZooDen van
del. Burgemeester WILLRl\l
WILLEl\J VAN LOON.
,~. I/ir/a
den Maa;"t
,1'
/!ida 'Var,
'Vai" L"on, geböorell
geböoren den dertien
derti~nden
Maai't
des
Ja:.rs 1,645,
t,645, gehuwd aan Frerlcf'ik
ties Jam
Fretlel;k Wil/em van V,on,
L"on, hier
boven v-=rmeld,
v","melct, overl~edt, zonder kinderen, op den achlflen
achlf!en
}snuarij des Jaars 1706.
ol. M{ITG
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4·
L10n. gebool'en
gebool'L'n den vijféntWintiglbd
4 . •.\farten
'\farten
LIJ:m,
vijfëntwintiglhd
Win
"0'/'1

Maij des Jaars 1647, wierde CommisCaris der Stad
Slad Amt1erdam,
Amllerclam,
in den Jaare 17°4,
17°4. Raad in den J;,are
j.î:lre 1707,
17°7, ell
en was Schepen in
\Vas lUaria
]Jfaria van
ln den Jaare '7°5. Z:jne Eclltgecoote
Eclagecoote was
Loon. J:ms
Jans dogeer
dogter , boven genoemd; doch hij h:tdt
badt bij dezei
dezel-'..
Loon,
ve geene kinderen. Zijn overlijden viel voor op den eedleà
eerllelÎ
Augustus 1723.
VAR
VARGJ\S,
GAS , (JOAN DE)
DF.) een monner
monller van wreedheid; even als
zijn meester en begunlliger den Hertog VAN ALVA, en wiens
naam nog heden, bij ellt,
elk, die ecn V:tderlandsch
Vaderlands eh bart,
bart; vaR
liefde tot tIe vrijheid in Kerk eu Burgerfiaat
Burgerllaat blankende , in den
boezem omdraagt, in fcnr;ltwekkende
fcnrikwekkende naagedagt~nis bewaard
wordt. Om' s MatS
ManS karakter te doen kennen, moeten wij
eenig verJlag
éenig
verllag doen van den Raad der Beroerten.
Beroerten, ook
ooit wel de
BioerJrf/flfl
Bloedraad geheeten,
gebeeten, in welken VAP.GAS
VAP.GIIS het hoofdbewind
boofdbewind 111
handen hadt.
Te weeten.
weeten , nall
naa dat de Hertog VAN ALvA reeds een
eeD mét..:
met..
kelijk
keI
ijk aantal NedetIaoders
NedetIaDders door beuls handen
blinden hadt
badt doen omhOi"jlen, :Inderen
anderen het Land verlaaten,
kO;l'nen,
verlaaten. wierdl
wierèl in de maand
St'pHnber
raade, een Gcrigtshof op te
St'ptfmb\!r des Jaars 1567. te
te ralde,
i'ig,en,
i'i~.en, door middel van 't welk hij alles, dat deu fchijn van
tel!er,lland
Je venoooen, oDder
te!!er.!land durf
durfde
onder bedwang zogt te brengen.
~9.r daar aan den naam
van Beroerten, om
Hij g-ar
nGam van Raad vtm
dat dczel';e
ill sel1eld, om over de inlandtèhe
dçzcl~'e wicrtlt
wiwlt iuse(}efd,
inlandCche bewee-beweegi!'g-en, opfcbud::ngcp
gi!'gen,
opfchd"':ngcp en heroertefl;
herce-tep t en derzelvcD
derzelven beleiders ,
d:1t al.';ie
te 1l00wis!en.
\/oliris!èn. Van hh:r d:lt
al:~ie in dc
de jonefie beweegingeo
V00r dee;:en
eet,igzills gedeeld hadt,
eet,igzius
hade, V00C
deel.en R":'f!Ihank
R~f!'\)ank gedagvaatd
wierJe.
zcl.i.::n verfcl1een
wierde. Die uid
nid verrch!,'~,j
verrC;H',~1l (cn
(en zel.iell
verfc:t'.ecn 'er iemand)
wierde r.:raks 1:12t
\:12: veri,~u~clver!;!a-r;J:~
V~1l Ilocd~ell
ver:,eu~dlTer!:!a-ri!'~ v~n
/l'ocd:!'1'en en met
gethuü. l{,.:,je
ic:naud hNr:'Fj)~n,
l)etr:,;?~n. zijn lo'c
lot
ball'o!;fchap l!e!1ran.
l('_l'-:ie men ic:r:and
w:;s
w:\s eCIl h:m1e
hartte dood;
docü; or"
br:J:.dcn,
:.dcn, vierendef:·-n,
vierend\~f:·-n, h;;r.eer.
n;;'leel'. onthal"
onthal..
zen, b~l1nen
gaieije: die WftS
r~mpz:.Jjg~ deel der V01r·
bDtltlCn ta
tt:r gaitije:
wr.s het rampzwige
lhll:l
fi~'ll:i l'S "an
'nn meer
mep.r gezuiverde I;i; Ids.::emlige
IdslHenttige leerhe;;rlppl:!l.
leerne;::rippt;1. MD
~aa
;t
Epaa;lrc~le Hof haèt
haGt IJle!
meI :llirr~,:I;lk
't Epa;;lfC:le
sliÇ(~;:l;lk begeerd,
begeerd. dat ril:!
rif! b~e'drtor·
b~cldflor
ml!rs, d~
IlIl!rs,
c:~ Leeraars
Leeraail1., Ktrkeiljkë
KtrlleEjkë mnptlieden, en ('ie
l'ie de 'I,\-,'ar-e;'en
\v·ap.e:'ell
legen den KonÜlg
Koning gedraagen hndden.
hadden, cen
ten fir;;ngGe
fir\;DgGe zoden ~~~
~c~
N
Nnnnnnl1'"lJ"2
n n n u n It"lr 2;
hanhlr.~
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handeld .worden. Doch veel verder ging deeze Raad. Hij
rekende onder de balsntaJr<'!
balslltaffe waardige misdaaden, bet inleveren en toenaan
roeaaan van allerlei Adresfen en Smeekfchrifcen,
Smeekfchriften, tegen
de Inquifide, de Plakanren
toePlakanten en Dieuwe
uieu we 13isfchoppen; bet loelaalen der Onroomfche Preeken ; het
laaren
bet niet wederfiaan
wederfiaau der
Kerkplonderaaren ;. bet drijven dat de Koning niet gcregtigd
geregtigd
Kerkplonderaaren;'
was om de "landen
'Ianden van hunne vrijheden te beroaven;
beroO'Ven; het zeggen of beweeren, dat de Raad der Beroerten zich naar Handvoorts. het huisvesten
fch!kken hadt;
badt; voorts,
vesten of Vrijheden te fchikken
van Onroomfche Leeraaren;
Leeraaren ; het maaken
maaken' en zingen van, zo
genaamde, Geuzen - Liedekens ; het bijwoon en van Kal'linifcbe
begraafenisfen; bet zeggen dat de nieuwe (Hervormde) Godsdienst, binnen kOft,
kort, ook in Jpanje
Spanje opgang maaken
maak en zoude,
en dat men Gode meer dan den men
menfchen
fc hen moest gê.hoorzaagêhoorzaamen.
Zich dusdanig
du~danig een Berigtfc~rift
Berigtrc~rift ter regelmaate
regclmaate hebbende
voorgel1:eld,, valt het ligt te gisfen , wat al onheils deeze Raad
voorgefield
onder de landzaaten brou\vde.
brou\vele. ,,'t
" 't Ging" ('t is de Ridder
HOOFT, dien wij thans laaIen
la:uen fpreeken) " 't ging dan, aan
IJ
eCIl vangben
" eIken
eiken kant, op een
vanghen en fpannen van allerleij' frandE,
frande,
" allerleij' fexe, allerie!j'
ge~
allerle!j' ouderdom. De galgben hingen ge·
"n rist, de ra1den, de fiaa
flaa ken, de boomen aan de weeghen
" fronden verlaad en met lijken, gewurght, onthalst, gebarnt ;
de meIlfehen
mêllrchen,, nu, in de lucht, tot adem febep.
fcbep~
" zoo dae de
ge!cha::pen, als in een gemeen graf, en woonlng
",., ping gefcha!lpen,
wOOiiing der
overleedencn, verkeerde!1.
verkeerden. Elke dagh had
bad zijn deerlijkbeit,
deerlijkheit s
" overleeJenen,
" en 't
'e base
basfen
en der bloedtklokke • dat, met de doodt van naaJ' mallgh
Andere, in
.'
maagh den eelle,
eene, van zwaagher, oft vriend den IIDdere.
" 't hart klonk. Aari
Aati 't bllnnen,
bannen, aan 't verbeurtmaaken der
" goederen, was geen eindt. Tilbaar, ontilb2ar,
ontilb2ar. 't werd al
,.
"aangdlaaghell."
aangdlaaghell." Ibewcl ons
0115 het
bet hart ziJdert, de hand
band
beeft, onder 't affchrijven
affct;rijven van dusdanige ijslijkheden
ijs!ijkheden,, wij getroosten ons die fmart,
rmart, om den L--eezer
L~zer te doen opmerken,
opmerken.
wat het al gekost hebbe. de ontlldIing
ontt1efIing van het Graaflijk
Graaflijk:
dwangjuk , en hoe veel 'er
'cr gelegën
gelegen zij aan de halldhaavillg
bandhaaviug
der duur geko::,te
geko;?,te Vrijheid.
.
bet zonHijds
Niet flegts
Oegts bij de eer(l:e
eerL1e oprigting,
oprigting. gelijk het
zonltijds gaat,
gelladig
pleegde deeze Raad zijne firengbeden,
firengheden, maar hij ging "efiadig
.daar
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daar in Vtlnrt:
VQnrt: Want het getal eer
<ler j:;~reg~(>njk
preg,I'Jljk ingedaagde'!, en
die, bij niet v('rfcbijning,
v(·rf..:bijning, g~banJ)en
g~ba!JJ)en \V~relJ,
w~rell, beliep, in de lDaand
Sep[emher
lh~s in den lijd
Sep1emher des Jaars 1569.
J S6V, en lim
tijd van twet!
r\'Je~ jatren,
Vilhlt m-::n
m(!n aangetekend.
ren. me~r dail achtduilluJ.
achtduiuuJ. 0,,1;
0,.1: vindt
aangelekend.
te,l
ten blijke der uitgetm:ide
uitgebreide bc;moeijingcn
bemoeijingen van dcezen
dcezeD Reglbank.
dat in èen J;are 1573,
J573. voor denzelven wd
wt:l vijflicnduizend
vijftienduizend

zaa;'en
hir~eD. die niet waren 8f:;c':~'ln.
8f:;c,:~'ln. Met regt dan moge
mogt
zaa:'en hir1.en.
de Genuccièlie
Genu~cii::'e Edelman
EJeIm3n CO;~NES'J':'IGGIO
CO;~NES"f;'lGGtO è.:!ezcn
c!.-:ezcn affchoweiijkll
affchuweiijktt
met den naal1l
naarn van Bfo.!d"'UlrJ
Bfo.?d"'!Ild benempelen,
beaempelen.
RegtJand mi:t
Onder het opper"ewind
Herto~s VAN lILVA,
opper'lewind des t1erto.;s
JlLVA. be'londt
ZiC~l. onder de t\V:lalf
zic~"
twaalf lt
ft 'Iaden, die
riie hier den Vierfchaar fpanrpanden, JOA~ PE
berii(ten
nE VARGAS
VI.RGAS,, Lic~l;tia~t.
Llc~a;tia~t. vol~eD8
vol;ens de eigen
eisen beriittcn
van Spunfche
Spaanfche Schrij ·/ers.
vers, een man van een allerondeugendst
zommi~~!1, om ziir.e
zijr.e wreedheid, van zeker
karakter; vol;;cns zomlDi~:;!1,
Rigterampt in Spauje
SpOf/jc at!::l!z~t
a(~l!z~t el' ge'lau:-!e!l;
r.e!,~n!1e'1; volgens anderen
aldus gefirafc,
geflrllfc, om dat hij eene JU{f::r
J\1If~r van zijn eigen llJ'dagn1'dag{chap,
fchap, ouderloos en
cn onmondig,
onmondig. lot
rot zijnen geilen lust mIsmisbruikt ha~t. In 't eerst waren all\!
aUc de Leden nln
\':m den Rud
Raad
wcrkza:lm;
ele wreeJheid
werkza'lm; doch vermUs de
wree!hcid de~ Voorziuers
Voorzitters de
meesten hunner eerlan~
eerl:m~ een l!fgrijzen
llfgrijzen deedt opvatten tegeo
tegeD
gcLlreeiwle vODDis!l'n,
I!\le.,gs~ens
zijne geareck~lle
vt1nnis!im. hegonnen zicb
zich eenigl!n
eenigl.!h IIIIe.1gskens
te onttrekken: zo dat het gehcelc
gehcele bewind I?enoegzaam
~enoegzaam op
V.\IlGAS
geb~Qden worden
VAR.GAS alll!ell
all~en berustte; en hij dus mogt geb?uden
v.oor den bewerker der onmenfchelijke wree:iheden.
wree:lheden. En,
waarlijk, zijne bevoegdheid tot den PO$t,
post. welken bij bekleedbekleed·
de.
de, kan duidelijk worden af~eleid Dit
uit ecnige
eenige trekken, welke
Dewij van zijn karakler
karakter en denkwijze vinden aangetekend. Bekend is de vervoering van den Gr:ulve
Grllllve VAN BUURUN,
BUUR EN, oud1h:n
oudfi:,!O
Zoone van Prinfe WltlEM
WILLUI DEN I, van 't Hoor,cfcbool
Hoo~c[cbool van
Leul'en, eu
Leul'cn.
cu zijne
ziine verzending van daar na Spanfe. Als de
Befluurders van het HoogefehooI
Befi:uurders
Hoogefchool des
deswegen
wegen hunne klagte.n
kl.gt~n
bij VAR
GAS ir.bragten,·
firij.:ligheid dier
VARGAS
ir.bragren,· met venooning
verrooning der flrijJigheid
daad ml!t
ml.!t hunne Vrijheden en Voorrcgten.
Voorr(!gten, gaf hij hun, ill
Îll
kwaad Latijn, het volgende len
curllmus "1vtten antwoord: Non euramus
flros pri,'i/cgios;
pri"jfcgios; .,
.. ';ij
wij kreunen ons Diet aan uwe Privilegien
,. of Voorregten."
Voorregten:' Wanneer
WalIneer eenige Spaanschgezinden,
Spaanscbgezinden, ,CD
CD
met Daame
naame onze beroemde Lllndger.oot VlGLlt:S.
VIGLlt;S, den Komng
Koning
de overmaatige firengheid
arengheid der vervolgingen in de Nederlanden
NnDDDDDD
NnununuD 3
onder
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VARIK, VARSEVELD.

pnder ?t oog bragten, met oogmer~ om eCl1ige maatlging
der,.
,.,nder
maatiging dcr~
te bewerken, tlookt.:
flooktè V.\:lq.\S,
V.t!!qAS, da:lrt.:ntegen,
da:lrCntcgen, nog
Jlog meer
het reeds zo hoog
hoor, brandend vuur.
vuur, door
v:!O
duor de voorllelling
voorfielling V:!D
~ grooce
voordeelen, welke uit de vcr!le~lTdverki3:1rio~
groore voordeelen.
vcr!le~lfdverki3:1rio~ rlier
goederen,
goederen. voor zijne Majelleit zouden 'Ju~mvloeien.
'Ju~mvlocien. Voo~ts
bf:vel
getUigt VIOl.IUS. dat wanneer, op bl:
vei (jes Hcrtogs VAN
ALVA,
ALVA. eelle
eenc fchikking omtrent de regtspleegi!1gen,
regtspleegbgen, of CrimineeJe Ordonna11lÏe.
Ordorzntlrztie, wierdt heraamd,
beraamd, VA
VlIt\GAS
«GAS in dit w<,cl{
wecl{ de
neete
hand hadt, door
do.or het op~(!even
opgeeven van eer.ige
ecr.ige pUDtPlI,
~()ch die
puntf'll, !iQch
Jegen de P~'jvih:gien der Landen regelte(~i1t R8 ..!'Jifren, Tot in
den Jaare 1573 wierden de Nederlanders van die lVl",nfter
MvnCler gekweld en geprangd. Met het vemek
VA Ilam
vertrek van AL
ALVA
nam ~;iJe
wreerlbeid een einde; hij verliet den Raaj en deeze Lan..len
Lan.len,I
wreedheid
~~d!ag.
~~d~ag. Daa
nal zijnen verfoeielijken meester~
zelv~n

Zie

VlGLIUS,J BO~, V,4N
V4N METE~ElII',
VIGLIUS
METE~E., HOOFT,

euz.
enz.

VARI~, een Dorp en Heerlijkheid in Gelderland, in de
Tlelerwnart, tegenover het Furt S. Aniries.
H~t Dprp is
TlelerwfJort,
An:iries. H<!t
van
alnziens ; doch heefr.
heefr, cgu:r.
egrt:r. eene Gereformeerde
vin weinig aanzieDs
}{t:rk. 'Er blueide, weleer, een Gi:llagt
}terk.
Gi:fJagt in Gelderland, wellç
Vin
V~n ~t
d~t Dorp zjjnen
zijnen naam ontleende.

Zie

•• yARSEVtLD,
VARSEVELD.

VAN DEI:. HOVVZ,

Handv.
Handv, l(ronijlr•

een Geldersch
Zurfel1fche
GeJdersch Dorp. in het Zutfenfche

KW~A
KWIIf"

,ier, or. der de Hoogheid en BalJllcrij van l//ileh,
Inseh, Het getal
,-ler Huize'! is ni Ct zeer aanmerkelijk.
;~qben
eene..Kerk.
;t~ben 'e~
~~ eene
~ie

vVA~
A l'f

De Gereformeerden

D
~a ~
0 u V E~
D~R
~OVVR~

VEc~r~

VECHT.
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cel1e rivier, huren oorfprong neemende in Mun.
Munfierland
traa een
eeD gedtelte
fterland,, in het
bet Ampt HIJrUnUlr,
Horstn;ay. welke,
well:e. ltlta
gedt:elte
V3r. het Grl!.a(fch~p
Vlir.
Graa(fch~p Bw/hem
Rellihem àoorftrool!ld
doorllroomd te hebben,
hebben t in de
Pro';i~,cie
me·
pro;ir,cie O'/cfijsjel
O'/cl'ijsjel valt,
va tt , in welke zij, met
m~t eene groote meDigte
bogren cn krt)nkl'ling~!I,
kronke'ling~!I, lanGS IIII/'denIJe,
lIm'denbe, g. Ommell
O'1II1JCII
nigte van bogten
en D
J; 1Iffen
1iffen vootvlietende,
ZÎe'l lusfcben
voOtvlielende, ziel
lus[chen Zwot/e
Zwolle en [{asfeIl
Hasfell,,
in het zo genaamde
genaam,!e Zwarte
Zwarte·- Water verliest. Intusfehen heeft
('C
~c Stad Zu'olle
Zwolle met de Pee/U
Pecht ecne zeer voordeelige gemeenfcl;~p, door mlddd van een Kanaal,
fch3p.
K:lnaal. in den Jaare 1600 gegraa ven, en zlnts dien tljd lOl
lOl heden toe, bij del!
de" llaam
naam van
Nit;uwe
Pecht bekend. Door dit middel kUDnen
Ni'1uuoe·- Vecht
kunnen allerlei goe·
goederen,
ge.
<leren, tusfchen de gemelde Stad en Munllerlllnd,
MunfterlaDd, zeer gemakUjk ginds en herwaarts vervoerd worden.
maküjk
Zie ALTING,
ALT/NG, NotiI.
Notil. German. lnfariorit.
riorir.

eene andere rivier van dien naam, welke haaren
huren
heeft. ll!thans
n!lhans onder de gedaante van een loopenden Stroom, een weinig ten Oosten van de S!ad U/recht,
Ulrecht,
Qij het
qij
hel Huis Oudwijf, alwaar zij den naam van de OudePecht draagt. Voorts ftroomende
flroomende na Utrecht, vervolgt zij
van daar haaren
baaren loop, onder den algemeene naalD
naam van de
Peeltl. NoordwestWaarlS,
Ped/,
NoordwestwaarIs, en vervolgens de Dorpen Zuilen,
lIfailrslen.
Breukelen. Loenen.
f7recland en Nigtevegt.
lIftJtlrslen. Breukelen,
Loenen, f/reclaná
Niglevegl, als
mede de Sted~n Weesp en Muiden bezogt
bezogc hebbende, ontlast
zij zich eindt:lijk,
einddijk , bij de laatstgemelde Stad, door zwaare
Schutfluizen. in de Zuiderzee. Volgens zOlllmigen
zommigen is de recht
een tak van den MiddelkIl
Middelkil des Rhijns; anderen zoeken den
oorfprong in de kleine beekjes of weteringen, die uit den
omtrek van Zejst
Zeist en van de Amersfoortfche
Amerefoorr(che bergen afdaalen·
afdaalende,
de , zich bij het Huis Oudwijf
Oudwjjk vereenigen. Misfchien is 'er
grond voor beiderlei gevoelen. Van klein belangs, intus.
intusfchen, ware dIJ
CD niet berekend
bet thans plaatS
de P~cht,
P~cht. en
berel.end om het
plaats
hebbende nat te doen, indien hij ook niet van elders [oe.
IOevlo.:d
vlo~d va:t
va:J water Ontving.
omving. Door middel van et'ne
eene SllÎis.
Shiis. àan
Ran
de Yaart,
{"aart, tegenover Vianen
VIanen geleid,
geleid. en een Kanaal, bij den
Nnnnnnnn
4
naam
Nnnnnnnn..
VECHT,
VEaiT,

OOI fprong
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VECHT, VECT!TEN.
VECHT.

naam van VOflrf(chen
tllHlm
Pan,./(chen - Rijn bekend,
be!tcnd, van het gemelde Dorp
lOt
tot aan de Stad Utrecht gcgra:.ven,
gcgra~ven. wordt
w,)rdt het Lel\\V:lter
Le!\\V:lter ~r..
geleid.
geleid, en in de Vocht
V ..cht gebr:lgt.
gcbragr. 't Is door dit middel
middcl èat
clat de
Scheepvaart.
Scheepvaart, langs de Vecht. op de beoedcnile
benedcn!1e en bOVC11!1:t'l
bovcl1!1:~
Gewesten van Duitschland.
Duilschland, gaande wor je gt:houden.
gl':honden. Bekend
is, daarenboven.
daarenboven, h.:t
htt voordeel van lwt
Iwt V"cfzlwfllnV"chtwatt"- V00r
V Jor de Stad
Amflerdnm, al waar hetzelve in
Amflerdam.
iri de Br<luwerijen
Br\luwerijcn en tot
tot veele
andere oogmerken wordt gebruikt. VermanJ
VermagrJ en alomme beo
bekend zijn, eindelijk, de nette en pragti~e
pragti,;e Lusthoven, langs
deeze rivier g{'l~gen.
g('l~gen. Uitlanders en vcruitlanderde
veruitlanderde N~derlar.
Nederlar.ders mogen fmaalen op derzelver pJpa~;!igheid.
p)p~~tigheid.
Zij dienen
ten onlochenbaarl!n
onlochenbaar~n bewij ze van het vennogen
vermogen der lanelzaatcn
hndzaaten,t
't
'e welk hen herft
heef, in naat
tlaat geHeld,
gelleld, om in een kleiner bell:ek,
beftek,
dan elders
hi~r aan te leggen eer.e
ciders op den
dcn gcheden aa: bodem,
bodem. hi(:f
menigte van Landver!Jlijven.
Landver!.Jlijven, op wellte
welke z;j.
z;j, of den g.::heelen
g<:beelen
Zomer m:;t
m<;t genoegen kunnen doorbren:,;c:1.
doorbren;;c:l. cf
of ecnige weinige
we~ke, van het k(jcpku(;i'- (,f
c,f :ind,"t
:i:1d~r bedrijf zich ver.
dagen ter
tcr we~ke.
cn elders, is de grond.
grond, dan dat
po'nen.
bier en
poozen. Te dierbaar. hier
de Landzaaten denze\ven
denzelven el:kcl
cl:kcl tot hun
hen vermaak
vennaak zouden anno
aanwenden; lerwijl het in ander\!
anc:Crè minder vrugtb~n,~
vrugtbr.a,~ oorden,
oorden. niet
llÎet
c~tbreekt aan L.uF!hoven,
LUF!hoven, wc:ke
welke die van veelt! buitenlanderen ,
çljtbreekt
in uitgebr~idheid
uitgebrçidheid zo IJi,:t
uitt ovemcüell,
overtrelren , ;lithans
(\itllllliS evenaaren.
VECHTEN, een Buurt,
Duurt, in het Overkwartier van het Sticht
VJ",c"t.
Vln:c!,t, r,iet
r;iet verre in 't 00sten
Ovsten van de Stad, en een groot
flwal'.ter
llwar.;cr uur
\Jur galIis ten
t~ll Wes.e:1
Wes.e:t van Rumli.f,
Bun'lik. W:j maal<en
maal,en gewag ,,~...
\'~'1 .iit plaarsj;:, om (ha.
d:a, vol.,;cns
volè;cns zomrniJcn.
zommi;o:C'n, eertijds
hil;1r
ZOll r;l"lr'?,en
hier zou
r;é'If'?en hebben de van OlL~S
ol!"~s verm~arde
ver!1l~arde St:!d
St~d of
13urgt Fe/hwI die,
die. met al haar t03bchooren,
to~bchoorelJ, reeds
reecls zo vroeg
,15 in d'"!!,
d!!l; J:l"(C
1'1',{~ 722, door KAREL
KARllL MAR TEL aan den Utrecht.
Utrecht~
(chen
fchen I!j~!i:hl,)p
I!j~!chop MLLEBRORD
WlLLEnRORD zou gefchonken zijn. Zeer zeker is deeze plek
pldt gronds.
gronds, als mede haar
hllar omtrek.
omtrek, reeds vroeg
beoou)Vd
bebouwt! I!pwcest:
j!eweest: om reden dat men 'er weleer veele Rc~
Re ..
fIIeinfche
~einrche Overbli
Overb:i 'fzds
'fze\s gevonden.
gevonden, en
C:l penningen v:m
Vlm Roomfche
Keizers
Keiz~rs heert opgedolven. Ook zou hier.
hier, vol~ens zommigen,
ba, ,lot
1I111,,,,arg gelegen hebben;
bebbeD; "'~ welk eenigen fchijn
ftet
~Iot !Pil/'t/lnrg
heeft ~

_._------

VJ.:nELTLJ5.
VI<:nELTUS. (N'TKOLAAS)
(NTKOLAAS)
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h\:c;""
d:lC men 'er
'cr eenell
boogen akker, or.d~r
Ol,d:;r uien
h<.:Li',. om dat
een En hoogen
dien Daam
naam
{;,:wud,
bät.:nd. aamref,.
aautreft.
Zie ALTI~G,
ALTJ~G, lITo/it.
liTo/it. GtJrllIfII'.
GUl1IflP.. lrferior;s,
hfer;oris 7

en vcr1chcidene
?~brijvers.
vcrfchcidene i1nd.;rç
and\!I~ ?.:hiijvers.

VEDEr.lt'S.
( NIRO~.AAS) een vermaard
v~rmaard Go,~::e!eerèe,
Vf.DI~r.ms. (NIKO~.AAS)
GOf~~e!eerde, wierdt
v;ehooren
i:t de PlII!':.
J 580.
TW2~!f
gehooren i:1
Pflltz., omtrent bet.
het Jlar
Jur 1)80,
TW2:\!f j5:lren
j3aren
"I'k!eedde bij
hij het I'Il)o~lcei,m(!mpt
Wij.<b.'gc'e([c, aan 't
Hl)o~lceralrampt in d~
dJ Wij,<b.'go.:'eae,
Iloogefchool te
tien jaaren het ge'NOO!:':
11oogercbool
Ie Cm,,"!,
GClm'e, en licn
gewoollè Leeraar'
ampt
amp. in de Hervormde G(!mec'Jte
G<!meC'l!e dier S~ld. In d~n Jaare
wierdt hij
1630 wlerdt
bij b!"roepen
brmepen tot H00fleeraar
HO('ll'lceraar in de GoJ~cleerd
Godf:clcerdbeid en Hebreeuwrc~le
tn11e aan
nan 'e J)oorlncmi~
HebreeuwCche ta1Je
Doorlllclnig School
Scbool te
V:!vCI1ter.
2ijn vertrek derwaarts, liet
[)evmter. Vóór
\'6& zijn
Het hij zich, op
JUI,ij van dat zelf;je
n'/i", t:Jt
den veerlienden
veerEienden JUlii.i
zel!;je jl!\T,
j3:!T, te R"/è-',
t::lt Dokt')r
W,lS een heftt)r in de Godgeler:r,lheirl
GodgeleC:r,lheirl vrrkharen.
verkharen. VWFl.lUS
VEnFl.lUS w.s
Remonlh~!ltel1, in ccr.e
cct\e V"rh~!"deling,
tig [('gedlreever
!egcrfireever der Remonttramen,
V"rlw'deling,
welke hij, hl
ia den .IJare
163 I, in 't
licht gaf,
g;:f, 0:'
we!ke
.I~are 1631,
'e Heht
01' J0r
:!~r den thel
DJ 1I1'rr.nis
D,:
0"(('11;$ Armi;zÎar:ismi,
At'm;;ziar:ismi, "over de verbor;:e::heden
verbor;:e::!1eden der
" Arminianer1j,"
Arminianer.j," wa~rjo
wa,rio hij de leden diel's
dicl'S ;]l!;,!1a:;.'.s
:u:;,ha:l.:,s niets
opzettdijk b~m~rf1igd\!n
minder ten Ime
laEte leid,le, dan dqtzij zich opzew'lijk
b~n~~rf1:lgd<!n
G:ldvcrzaakerij ter Kerke iu te vO'~ren;
om cene
eene "clfJ':;dt!
J/€,fytrdè G:>dverzaakerij
vo'!ren; en
hoewel zij geen opzettelijk oogmerk hadden, de [,ro!e
gro'le G·ldG,"Iuverzaakerij daar in Ie
te brengen, zij, evenwel, vo,)r ciie
die grove
Godverzaakerij eene wijde deur openzelteden.
openzctteden. lie
Zie hi~r
bi~r eenige
Propo/ilin'/ls h(.fler:tls
h4ftep,{/S doft,.;van 's M:Jns
M~ns eigen uitdrukkingen: Propo/itil1t1ls
doE/rifiom
Remoll/Jrontium,
om,,;s gene.;s here/es
h.erejes I't
pI ft
flas
flam Remol1
f/ua OInnis
/dJas
j1rnnlium, qUfI
in Rcc/ejiam
Ecckjiom Dei, at/tof/uc
adeoqllc Liócrtitlisi11um.
Lihcl'tillisillum I hoc ejl
cfl Ad!';;Ade;s71IUTn
P.IOF,"SSO intro.1uce.e
hier
mum [ubtilem
[ub/Hem EX P.WFESSO
intro.1ucei'e cOI:en/ul';
COI:entlll"; " Tet hi~r
" toe hebben wij de lecre
voor;.:edia~gen,
leere !ler
rler Remonfhanten
Remonlhanten voor;.:edra~6e:1,
S~!t(en, ge"if waar door zij allerlei
a!lerlei foort va!\
va~\ Ketterijen e<l
e:l Seltten,
" volglijk ook de Vrijgeesterij, dat is, eene verfy~lde
verfy~de Godmgten in te
"S) verzaaking, OPZETTI!LYK,
OPZETTELYK, in de Kerk Geels !r~.:ten
Lil elders: SCfJpru
lion c/l
Ri!/lZon",. voeren." En
ScfJptlS meus
meys non
cp grflvare
grnvare Rf!lnon/;,..;I1US acctJj.Jtionc
QCcuj.Jt;onc 1',,1,
e.'J, oc
(IC .li
cr.-;s[u;:J ;urodu:eÏl:lrodu:elI/'·;!1tes
/i Athe;w,um
A:hciwmm cras[lI/:l
Tm;
(u 111 oflen0l'cl'a .reu
[cu ex pl'{lf'èsJo
profèsJo tlZo!irer.ttJr.
11Io!;rer.tur. Tm.tul.
of/enre dat"
dat.: ol'CrtJ
{mIS {tun.
aUa (/feE/a
pl'flilentj,<ft.'tItl, qN.e
fjll.e noya
Ijoya efl/'u",
eflru",
lml.
fi.m. preeier
pree/er alia
effeéla pi'fiilentisfi,'1Itl,
N n n n n n n n :;
TheoNnnnaaan
[;
Thc.-
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(NIKOLAAS
)
VEDELIUS.
(NIKOLAAS)
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_
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Thco!fJgia et
porla",
Thco!lJgia
tt Reügio
Reüg;o producit. etial1f
etiam flnePiam
flnejliam et porta",
A/ne/mlo cras{o
pate,lIis!imfll1f et omplis/imam;
ampJis{imflm;
aper;ri
ca .At/ulmlo
cr(nfo patelllis!imfl/1f
aper;,.; ea
" Ik he:l
he:) niet ten oogmerke, de Remonfirallten
Remonfiranten met de be" fcbuldigir.g
fchuJdigir.g te b.;z'.vaaren,
b.:z',vaaren, als of zij eene grove God"erGod ..er"zaakerij
.,
zaakerij met
m~t voardagt en opzettelijk zogren
zogeen io
in te voeAileenlijk
lOon en • dut
AIleeIlIijk zal ik [Oonen,
dat behalven andere zeer
",. ren. pesragtige uiewerkzels,
uirwerli:zels, welke hunne nieuwe Godgeleerdheid
" pesrlgtige
" en Godidienst voortbrengt, ook een zeer wijde en ruime
" deur en fenller
fenlter voor de grove Godverzaakerij dur
daar door
.. werdt open gezet." De Remonllranten bleeven hem niet
fchuldig; in een niet minder vinnig gefchrlft
gefchrift vervaardigden
zij een antwoord, onder den titel Vedeliur
Vede/ius RhapforJur.
Rhapfodus.
Van D
Devel/ter.
t'YeI1 ter , alwaar VI!DELIUS, in den Jaare 1634, bij
voorraad.
voorraad, ook in de Wijsbegeerte le~fen
lesfen badt gegeeven, ver.
verrrok hij,
bij, in den laare
IÓ38, n3 Fral'lcter,
Frander, om 'er de GodJaare ló38,
trok
ondcrwijzen. Hij overleedc
overleedt aldaar in den Jaare
geleerdhei:i te onderwijzen.
1642, lOt
tot den !aarflen
!aatnen adem
adclÛ zich beklaggende,
beklallgende, dat bij
hij niet
lang geno~g geleefd baet
bade,I om zijnen tegenfireeveren,
tegenllreeveren. in hl'c
het
gefchil over de magIe der Overheid in Kerkelijke zanken,
gcfchil
zonken, Ie
antwoorden.
Intwoorócn. Te wecleo,
weeten • naa
nna den afloop der Dordrechlfche
Dordrechtfche
Kerkverg,:deringe,
gefchil een zeer vermaarde twis!twist_
Kerkverg.:deringe, was dit gerchil
appel geword,~n.
gewcrJ,~n. Yolgcrs
Volgers zommigcn
zommigen moest alle Kerkelijk ge_
ge..
zag den Overheden or.ttrc,kl:en,
olmn,:~l:en, volgens anderen, daarentegen, het
hee hoog !te gezag in dezelve
d(;zelve Mn
a~lO de hooge magten worden
dCIl optiedraagen. Ten minfbn
min!l~n vertoonden in zulk een licht
b.:!gripi'en hnarer
h:larer tegen(lreev~rs.
tegennreev~rs. VI!.
Vl!_
de fidjdcilde
firijdeilde partijen de b~griptle!1
DELIUS mengde
m:;:;gde zich in dien
dieu twist, door de uitgave eeDer
eener
16~S, onder den titel: Disputa.
Verhandelinge, in den Jaare
Verhandclinge.
Ja are 16:;8,
Disputn.
tia Theologictl
Thca!ogica de Mag/pratte
Magijlrattt adver.rus
adver/us 11c1!armin;
Bel!armini librum
/ibrum tie
de
t;o
Lûcir.
L
lidr. We! haast kwam hier op een antwoord len voorfchijn, en van VEDELlUS een Wederantwoord, in eene nieuwe
en vermeerderde uitgave des gemelde gefchrifts, onder den
titel: De EpÎs."palu
Epis",palu Conpalltini
Conjlant;ni 1I1agni.
1I1agn;. Jeu
jeu de potcj}tJle
potc!lal6
It'lagfllrtlluü!l:
dirfe".
Itlagillr4trJ/,!J; Rformatorllm
Rformatorum circa res E~cJejiaplca,
E~clejiaft'ca J tiisfe,,·
f"tfponjione ad inurrogata
la/io r{'peli:;1
ialio
rrpeli:;1 cum '"tfponjione
interrogllta lJutedam.
Iju.edam.
bi(!r van '"~
,~ as veel over en wederfchrijvens van de
't Gevolg hi~r
vijanden en vrienden van VEDELlUS
VEDELIUS,, met'- eene in 't oogloe.
oogloo.
peude
der regelen van Chrifrelljke
Chriftelljke zagtmoedigheid
pende kr,!IlkilJ~
kr..!r.kilJ~ oer
en

VEDELItiS.
(NlKOLAAS)
VEDE
LmS. (Nl1WLAAS)
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ca

hurw~di
jke he
fcheld~uheid. Een Middelburg: eh Lcel'tlr,
Leerur,
t-ur~~r
lijke
h( fcheld~lJheld.
Vu!J.lJ!L~1Us APOLLONIVS
JlPOLLONLVS genaamd, voerde,
and~re, teoun.ilrL~lUS
voerde. onder andere,
te.

en

VlWELHJS de pen. Over de wiize der !:ehandel!:16f!
VEOEl.1lJS
behandcl!:Jge deedec·
eene zeer ernllige
oorde'.!!\! de Leezer
zes gcfctlils,
gc[chils, in eeue
emllige zaak,
ZlIak. oordede
uit d'.!n
d,:n titel van
gefchrifc der Zeeuwfcnen
Zeeuwfchen Kerkle<>raars,
Kerkleeraars,
l1it
vaD bet
het gefchrift
en uit dien van
:md~r. 't welk in Frieshmd
Friesiat.d daar legtn
vIn een andelr,
leg~n ill
iJl
'c licht Vt;r[cheeD:
v(;rfcheen: De eerae
eerfie WlIU
W1IS~ Grai/tf!
't
Grailtf! .reu
{eu vp,re
V~f'e pueri/is
CQfh'lrnuJ rllpient;d!,
fllpientid!, quo Je ;aêlat
jaêlat apud imperilos
imperi lOS GuiJteJ~
Guiltel~
Coth'lrnuJ
11111; Apolloniu$;
ApolIonius; die van bet ander: Grllllato;·
Grllllato;" f'Jrens
"UH
f'lrens de novo
inJci'nal1l p,.qluOlis
projullIIs J, cum
cu," pa,..lol1l;I1IO
Juo lJombot1lflcJzide
homblJttlac!zide Viir;nJcenam
parJtornit1lo iUD
PiU..

gen

{ingllno.
fingrmo.
VEDELlUS nog Hoogl~ra:lr
Hoogleeraar te Deventer
de
Terwijl VEDIlLtUS
Devente,. w::s. ba
hadt
blijlt ziiner h~vigheld
h~vigheid in 't bl:fchnldigen
bt:fcbl1ldigen gegeehij reeds een blijk
Amilerdamfchcn Hoogleeraar
ven, in zijnen aanval op den Am!lerdamfchcn
j:ASPAR. BARLlEUS.
De geleerde Jood MANA.SB
MANA:iSB BEN ISRAëL
I=ASPAa
badt een
een Werk gefchreeven over de Schepping, el:
el: llAl'LlEUS
J!AP.LlEUS
vervlp.r.iigd, 't
hl)olli
daar op een kJirokJkbt
klirokJkbc vervaardigd,
'c welk aan het nl)oli.t
van dat Werk ~e.lrukt
g~.1rukt wierdr. VEOl!LlUS
VEDI!LIUS in het dkhtltuk
dichlliuk ik
weet niet welke
mp..cncnJe te outd,~kkl!n,
outdd{k\!n, v.me
vatte
welk; fnoodheden mp,encnJe
arakI: de pen op. in een I!'efchrift.
ttefcbrift. 't
naam
1lrakc
ft welk hij D\ét
m~t den na::m
S~rn/lgogte betit~lde.
daar in te beweevan Deus
De:tS S:;ntlgogl#
betit{'lde. Hij zogt dau
bew~e·
ren.J dat de dichtregels van Gods lasterlijke gedagten krid~
ren
kriel.
den, en de Dichter een Sociniaan was. Zelf meende hij <lat
clat
Verglldllring der Sta9ten
de zaak in de Vergadering
Staaten van Holland zoude ge.
bragt worden,
worden. om aldaar /iARLlEUS
Bl\RLJEUS en alle de Rt''Jlt.:.!buaen
R!"nv:,tbmten
br:lgt
ml!d.-::he1per in
van Sociniaansgezindheid te overruigen. Eenen ml!di:he:per
hadt YltDI!UUS,
YV.Ol~LIUS, in den perfoon
p~rfoon van der U,rec1ltUtrechtdecze aanklagt
aank/agt badt
fcnèD
fch"n Hoogleeraar
Hoogleera~r MAaTINUS
MtRTINUS SCHOOC!{lVS.
SCHOOCK\US, o;~l1el1er
o;~t1eller van een ge~hrif[.
Por/UILt ,·edl,,~vl/.s.
,"edlvlvllt. Beide deeze
k!hrift welk hij betitelde Yur/lillS
Ilanvallers wIerden
op ec!ue wijze,
lIanvallers
wierden door Br\RLJEUS
B ...RLlEUS beantwoord, op
door welke hij, zelf naar 't oordeel zijner vrienden, de zaali
zaa~
te verre trok.
!3~halven de reeds gemelde, hlldt VEDELlV$
VEDELlU$ verCcheiden
verfcbeiden an!3ehalven
p~re
cJ~re fehriften
fchriften in de waereld gezonden. Hij liet eenen Zoon
Daa, die Predikampt bediende in de Walfche
naa,
Walfcbe Gemeente lct
J

lf~usde,.
#t1:iSIie~.

t"

'•
MYL!, Di/llolJlli"
DI/liomlirt Hij/orl/pII
Hi/lorilJue el
Zie nAYL!,
"
Criliiue.
Crilifue.
VEEN,
VI!.I!.N,.
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VEEN, eene (-Jp.crl"jkheid
Hp.crl'jkheid ('!1
C'!1 Do' p, in het gedeelte van
Zllidholland., het L'1nd VII"
Zuidholland
VI'" U,mdfll
l-!<mdrll g('ru;lmd
g('ru~m:l , 32:1
a2!1 den Ma~s
M2~S.
dijk. Het
H('~rlijl;heid bedraagt onHct ge.al
geLal oer Huiu:"
Hniu:" in de Hr·.!rlijl;hei:l
geveer hond';rd.
hO!1d·~nl. }!Ct Dorp, omtrent een h,ilr
h;;:f uur ~a:ms
~aans len
Noodeo vail
Naodell
van de Stad ft!!!!!t!m
ft!!:!!dm belegen, is vrij allnzic:ilijk,
a:lnzie;,lijlt.
legge1ide in een boolllrijken
leggende
boomrijken oord, die veel Ooft voorrJrcngt.
voorrbret:gt,
omri/:gd
Vrll!!i~a:lrê Kuornal{kers,
Komnakkers • en htbbe!1clol
hebbend.: eene
omril:gd van vnlgib:1:lr.;
vrij groote Kerk, die door haarCil
h~areil eigen Leeraar wordt beo
diend.

VEEN;
(ocnvlo
al1l1er bero~p
VEgN; (ocn
VlO VAN)
vAN) hoe\'!cl
hoe v!cl tot e~n 1I11t
beroep voorberchikt, wi.!r';!t,
wi~r,;!t, d~(jr de aandrift der N:tuurc,
l\':tuurc, een der vervcrmawHle
m3ul~fle Kumtrchilde~s
Knn~lfchilde~s v::n zijnen tlid.
tijd. Hij hadt de Stad
Lfi.!/?n
LtiJen 101
tOl zijne gr~l,o'meplo1:s,
g,!I,O'Jrtcpla1:s, en :tI
aldaar
daar vrij aanzienlijke
dl.:l1 Jllare
jaare 1558
J 558 gehooren wierdt.
Al
Ouderen, welken
welkcll hij in dl'B
vroeg oIHvielen
om\'ielen hem zijn\!
zijn!:! O:lderen. Zij, die derzelver plaats
bekleedden,
L~tiil)rche School, doch IcilOfbeldeedden , zonden hem na 't L:niinrche
1(:<101:ken bem tevens verlof, Icr
tcr voldoeninge :lan
aan zijne natuurlijke
begeerte, om zich in d(~ Tekenkunst te odr.men,
odl"".!nen, onder het
geleide van JSl\AI{
15""11: NICOI.Aï,
N1cor.Aï, die, in den Ja::re
Ja~re 1566, te Leiden de Burg_ meesterlijke w3nrdi.-:heid
w:Jnrdi.-;hcid beltleedde.
belrleedde. Den ouderoudcrdom van vijftien janen
oogejauen bereikt h',
h, bbende, wierdt
wicrdt de J
Jongeling,
Hng, door zijne Voogden,
Voogdcn, \la
na l.lIik
I.uik gezonden, om zich nIaldl~r op de beoeff~nirJg
beoelf~ni!1g der
d~r T:öalke\lnisfe
T:;alkennisfe verder toe te leg5ell.
leg~eJ1.
Door o\.'ergroore
vlug-};eid en naarf1:igheid
oi!eróroore vlugheid
naarfligheid volJeedt
volJecdt hij aan
het oogmerk zijner
zjjner to~zic'leren,
to~zie':!eren, met zijne meer dan gc\\'o!Jne
gcwo'Jne
Telrcn.
voreeringen. Met dit alles, w~s de zucht voor de Tellenbij gelegerkunst zijne bovendrijvend~ neiging. Dies zogt hij
heid, om, onder voorwendzei van zijne reeds verkreegene
kundi!(h~den van de Griekfche en Latijnfcbe
lmndi!th'~den
Lalijnfche taaIen verder uit
te brti.lell,
brd,.len. zijner boofdneiginge
hoofdneiginge bot te vieren. Ten dien einde verzagt
VEEN verlof tot het doen eeller
verzogt ell
eu verkreeg VAN VHN
reize na !talic.
Ila/ic •., Zeer gunfiig \vas den J
J on.:eling,
on,~e!ing, teu
ten dien
einde, zijne gemeenzaame kelmis
kenuis met den Kardinaal GROOTBEK.
lIEK. Van deezen voorzien met brieven van voorfchrijvinge
aan de Kardinaal lIIANDURIO,
lIJANDURJO, vertrok hij
bij na Rome,
Rome. en wierdt
'er
'ef zeer minzaam ontvangen en bejegend. Met
Mee den borst viel
bij hier op zijne geliefde bezigheid; doch verzuimde daarom
ver-
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verfcheklen
weetenE:hnpr"n del. Behalven de
verfcheiden andere fraaie weetenfr.:hnpl'·'n
voortzetting der Taalkennisfe, oerf,;nde
oeli~nde hij zich in de WisNalUur- en Dichtku1lde.
NaUlurDichtkunde. Naa h,~t
het vlÖrvaardi!:en
vêivaarditen van eenige.
eenige
SchilJerfiukken, door wcl!~e hij een en bero~mJ"n naam ver.
worf. verlier
r::\ Daitschland.
verliet VAN VEEN IttiJie, en bt>::af ZIch f::\
Hier odLnJc
odLndc hij zijne kunst, te:l
wa llicnn
llicnst de!
ce3 Keizers,
Ke:izcrs, gelijk
o,-,k der Keurvor!len van B!ije;'cn
B!ije:m en
o·)k
cn [{,'u/en;
/("'''1'.'1; alle welken
afzonderlijk bij hem a3nzoek
om zich aan hunnen
lI~nzoeli de'~den.
de~c1en, cm
diel,st te vcrbin~en.
vcrbin0cn. Maar
Maai nog de luister der Hoven, nog de
dictJst
frreelende
fraat om zijne
fireelende aanbiedingen, hem ged:lan, wIlren in !laat
zucht l1a het Vaderland te overwinnen.
VIIN VEEN begaf zich dan na Rru.rJe!,
al~aar hij den Prin·
VAN
Brwjel, III~aar
re VAN PA"MA, Vmdvoog<i
VJ.ûdvoogrl der N~dcrla!lden,
Nl!dcrlanden, zijnen dienst
fe
ging aai'bie:lCll.
a:lï:bie:len. Hij
Uij fchilJerJe t.licn
üil!n Prins. leevensgrooue,
leevensgrootte , ten
I!eh~c! geharr::sr.
geharr.::st. Naa PA[l~lA'S
PAR~lA'S dood vertrok
voeten uit, :reh~el
onze Kun!br~nr ca diitwel pm, en fchildl;f
J~ aldaar velfcheivel fcheifchildl;rJ~
oelt
KllnstnLll~ke!1, die nog heden v:..rfch~i1en
vlrfcheiien Kerken dier
dell KUl1stilllkl{en,
vcdierell. Bij de komst vall
\'an den Aardshertog ALBRRT
ALB[(RT
Stad vcdiercn.
'-,11/
Costcill ijk aan het bewind over de
,'on Costrru
d,~ Ned~r!:mden,
Ned~r!anden, keerde
hij te rU6
ru;:; ra
r::I B,
R ;.:sJû,
1.'SfÛ, en wieiJt,
wierde, door den nieuwen
nieuweo LandL:mdvoogd, tot Opzier.,~r der Gell!.inuntcn aangeHeid.
aangeHeId. Huewel
dit Ampt orzen Kunstrcàilder
KunstCcàilder veel
vee! bczlgheiJs wrfcnafte, vernogttl"!!s, niet,
niet. zijne lèdige uuren aan de edele
zuimde hij, nOl!tlm~s,
SchiUdkunst
SchiH"rkunst te
tc wijden. Onder !ln~er~
an~er(! fcLilèerde
fcl;ilderde hij de afbecL:ing drs
df'S Aardshel'w&s,
Aardshenu:;s, nevelIs
Gema::lione JUbec),~ing
nevel,S die zijner Gemaaliolle
IZABELL"
EUGI!:1\IA, dogttr "ail
\"ail PHiLIP.,
PHiLIP.; DEN 11,
II, KOllir.g
BELLA KLAR.'\.
KLAR.\ EUGEr"lA,
KOllir.g
van S1)(J)"';e; well:e Stukken vervolgens, als een gcfchenk,
aan }ACuBUS DEN 1, Koning van Engcfand,
Engdand, gez0uden
gCZ0ndcn wierden.
Onder dit !!lles vertoonde onze
ollze Kunfienaar
Kuullenaar de blijken van
zi;nen poëe!ifc:1CO
pOëClifc:lell geest, in het vrTvaardigen
vfTvaardigen van cenen
cellen reeks
zi:nen
vaTIT\ Zii1Ueh,~elden,
va
ZiilOehl~e!den, als die van HOPATlUS, van S. THOMAS
AQ:jlNAS, van de
dl:! Y:lele Liefde. en andere; welke hij vervolg: iJS
ns aan de g'.'melde
g?melde Infar.te
lnfar.te opdroeg.
opdroeg, cn
en op welker verzoek,
gefchrangd cn
en aang~drongell, hij verdoor milde geîchenken
~e!chel1ken gefchraagd
v()li!~rs Zinnebeelden der Godlijke Liefde maakte. Vergeefs
vo!!Z"rs
deeut, middelerWIjl.
deeJr.
middclen~lJjl. LODEWYK DE XlII, Koning van Frank·
Ft"ad1'ijk,
1"ijk, aan onzen Kun1lenaar zeer fireelende aanbit:dingen,
aanbit:dingcn, om

hern
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hrr.l
ht'r.1 aan zijn Hof te lokken.

VEENENDAAL.

Te Brus{et
Brus[el met eere en voor·
dee/en
.lee/en over/aaden
overlaaden wordende, hadt
ha::lt hij zijn brfluit
befluit genomen,
om aldaar zijne dagen Ie
te eindigen; gelijk ook gebeurde op'
op
den zesden Februarij des Jaars 1629,
1629- Hij liet eenen Zoon
lila,
zullen fpreeDaa, v:m wdken wij in het volgende Artikel zUllen
ken.
IJ 0 u
U DRA
n RAKKEN.
E N.
Zie 11

VEEN, (ltocnvs VAN) de Zoon van aCTA VlO f firaks vermeld. of, volgens zommigen, zijn broeders loon,
Zoon, was insgelijks geen onbedreeven Schilder; maar orffende
oetfende voornaamelijk
Iijk de kunst met wat('rverf.
waterverf. op papier of op pergamenr.
Dceze liet twee Zoonen
Zoonèn naa;
nai; van welke. egter,
egt er , alleen de
oudl1:e het perfeel beb::mdelde. Wat hen bewoogcn hebbe,
lJrahont te verlaatelI
verlante",, is on~ filet geb/eeken.
gebjeeken. Zeker is het,
dat zij Holltmd
bepaald.:lijk de
d~ /JeHoll/md tot
rot bun
hun vetb!ijf,
vetb~ijf, en wel bt'paald~lijk
;.erwiik tot
rot hunne woonplaats
verlroozrn hadden.
badden. Hier leid;,erwiik
woonplm!fs verJroozrn
den zij ccn
cen fiil
mi /eeven,
Iceven, vetlusti~e;/de
ver/usti~e;,Je zich de eene met alleraller.
lei gec!ierten
n:l:r 'e leeven , met kleote.l
geclienen en vo;:e!ell.
vo;:e!en. na:r
klcote.1 te rchil~
fchU.
deren. HOl'ERMO!{Ij
HOl'ERMO!{Ij verhnalt,
V:ln hetverhnalt. <'at, r.aa bet lIidlerVèll V:ln
l{unsrminroend G:.·JJagt,
lC.unsrminr'end
G::JJagt, dt:
dC! oa9gelaalellc
na9geiaaieIJc tckeringe,
wker.inge, fcllildcriien
fc1üldcrijell
en prenrku'1st,
prelltku'1st, in d<?n
d~n Jaare 1706, te llalJriem.
HalJrlem, bij opcnbaaopcnb:lllte veiling verkog~ zijn.

Zie IInou
0 U II
n
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een Dorp, deels op Stichtrchen,
'deels op
Stichtrc11en, "deels
d. eh inzonderheid op den errs!g'cmelden
errstg'cmeJden
gele~en,
geJe~en, is zij::e:;
zjjr.cli oor!i1rong
oorfprong verfchoJdigd
ve~rchoJdigd aan
:lan het turfgrnaven
turfgrllavell
cne:jchc I:ë~w'n,
in de Rh(
R!lIl'r:e:Jche
l:c~lI?n, 't
'e welk,
welk. omtrent het midden der
Zes':t'nàe
Zes':t'nde Eeuw~, !krk verm~ni~V'lIldi?d
verm~ni~V'lIldj?d zjjnde. veelt'
veelc heWOOfiers
aaT'/I-idiog gaf roc
wooners derw:am Jokte, en ~IZCJ aaT'h·jdiog
ror het bouwen van àit
dr.n J!':lre
dit Dorp. In
10 den
J,~"e 1549 wlcrd, daar tr.~l!J
n:~L~~ ecn
een
I1nd. anJer.,
aanvnng gemaa:'r.
gemaa;';r. Her.
H(~r legt IJl
uli,Hen
iJ rle'l lil\ het Vet'lj
Vet'IJ1~lld.
anJer..
half uur gaans 4'!n
ten N':'orden
N-:-ordeu van het Dl.rp
Dc,rp Re,',wQti!:.
Re,';w:J:';:!:. !·let
Het
L:lnd, rondom het Dnrp is. ruÎi.1
rui;.1 een UlIi'
uur glih'
glih· ver.
'!er. hijr.a
geheel uitgeveend. Men wil, dat het L~!:à hi.:romilr.::cks.
VI!ENEND/lAL,
VeENENDAAL,

Ge!,~(';r[c"
Ge!df;rfc' mI
n~1 bo.~em,
bo,!em,

voor
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llUt
voor deezen, wel acht voet hooger geweest is. Thans aaat
waarom men hier, even al$
het bijna gelijk met het water, wurom
aJs
jn Holland, het Veen, al zedett
zeden veele jaaren, niet dan gein
baggerd heefe. Ook verzekert men, dat het Veen hier za
l1erk aangroeit, dat men ' t , naa verloop van eenige jaaten,
jaaren,
reeneT/daal. die op
op nieuw uitbaggeren kan. De Kerk te Veenendaal,
SEichrfchen grond
grOlJd tiaar,
(laar, is een net gebouw, met twee kleine
Slichlfchen
Toeren. Zij is geplnatst
gepln:lIst op ecne
eene hoogSpitfen , doch zonder Tooren.
te, met boomen bezet. De Predikant, die dezelve bediend,
behoord onder de Klasfis van Rhenen en Wijk. De Doopsgezinden, de Roomschgezinden
Roomsebgezinden en de looden zei ven bebbeG
bijzondere
bij zondere Vergaderplaalzen
Vergaderplaatzen te Yeenet1Jaa/;
Jl"eene'ldaflJ; hoewel, in .lIs
.t'e
der Doopsgezinden, tegenwoordig niet meer gepredikt wordt.
'cr te Yeenen:laa!,
Yeenen:!aal, een op GelderTwee Koorenmolens zijn "er
Stichtièhen bodem. 1\1idden
bet Dorp,
{eben,
(chen. en een op Stichuêhen
Midden door het
loopt, van Ot een tot bet ander einde, celle
cene gegranven vaart,
lJis(chop
elie. heefe
Bisfchop DavUs Grift, om dat deez\! llisfchop elie
beefe beo
begonnen te grnaven,
graaven, of blootelijk de Grift genoemd. Lang,
Lzng.
Meze Vaart ~r wordt de opgemnakle
opgemaakte en gedroogde turf, met
dt>eze
fchuiten
tOt aan de Sluis van de Grebbe, door wel.
welfchniten gebragt , tot
ke men, bij laag water,
water. wanneer dezelve open fiaat,
ftaat, in delf
derf
Rijn vaart; doch als de Sluis om het
booge water in dell
bet hooge
:tau
Rijn digt gehouden wordt, moet de turf ontlaaden,
oodaaden, en Uil
vaartuigcn overgedraade andere zijde van de Sluis in andere vaartuigen
«en worden, met welken
,en
wellten zij, vervolgens, den Rijn op- of
m~estendeel na Gelderland.
Te Veenen·
afgevoerd wordt, meestendeel
Peenenwordt eene weeIrelljkfche
weeIreIljkfche !Mrkt
gehou]en, des Ding,..
nnrkt gebou]en,
dags,
waaren,1 uit de omleggende fireeken,
llreeken, tete
dags. waarop allerlei waaren
't Dorp
koop worden gebragt. Ieder der twee gedeelten van 'e
Dorp'
beboort
tot een bijzondere Reglbank,
Regtbank , het Gelderfche,
Gelderfehe, naambehoort toe
van Ei!de
lijk, onder het Schoutnmpt Vln
Eede op de Veluwe, en het
Stichtfche
Stichlfche onder het Kollegie v:m de Wet der Stad Rhentn.
Rhenm.
Doch het opzigt over de Welken, Diiken, Dammen, Heulen, Watergangen, Griften
Grinen en al wat [Ot
tot de Turfneering
Turfileering be.
betrekkelijk is, is toevertrouwd aan een Kollegie van zevett
zevenVe.mraaden, die verpligt
verpligr zijn, Î:lulijks.
inuIijks. met de Hoofd - OffiVe.!nraaden,
cieren, eene ièltouw
ièhouw 11::
'" doen. Dit Kvl!~gie
KiJl!~gie van V.::erraadell
V.::er,raadell
is, reed. in 't Jaar 151?3,
J51?3, door Koning PHILll'S- DEN 11 Inge-

or
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field, en Ul~ert
u.~ert van tijd tot tijd bcve!tigd,
bcvc!tigd, gelijk ook ia1.Ja'l"d.;11 Jure )J 751.
751, do .. r den jOl1g~t
overle~de!"en St;:J.
St~d
fielijk in d,:11
jongst overleC'de!'en
bouder. All\!
A(i~ de fh.m
ft~m hc!:lbendc
Veer.G~110Nen, z"
zn Gddcr
houder.
he!Jbende Veer.g~"ooten,
Gddcr...
fchen a's St;Ch:{i;lCIl,
St;ch:{i;lell, heb,en h'!t
h~t r~;;t. om te verfèhijlO~>:J
verfèhijl\~>:1 op
rd,ef!in~e,
welke, om de
d~ twee ;:::1.
den opcr.h~JrCll
opcr.b~.lfI:n dag der reken
in ge, welke.
j::1.
1en w(lrdt.
ren. in
In "e
p-.·etJendllol g'!hou:
wClrJt. Ten dien
"c Kerk te V.'enendfltlJ
g'!hou:1en
tijde ver!dez~n
veddez~1l zij, bij mecrderhE:i.1
V:IO tbmruen,
Hemmen, in de tc·
tCmeerderh€i.1 v!ln
genwo~'r(ii;:!drl
genwo~'rói;:!èÏrl

v:m del) Hoofd - Officier v,m Rhcnm,
Rkcnm, nicu
nieu ;'le

Vcenra:l::.::n, (Jf
... f laatell
laaIen de ouden in dienst. A:m
Aan de VecugeVccngeVeenru::cl1,
DOOten
Haat ook de verkiezin;a,
verkiezin!7, van ("'Den
("'nen Sekretaris,
Sekre!aris, viel'
vier
nomen Haa[
Rekenmeesters en eenen Kerkmeester.
K~rkmec:ster. lVIa:lr
Maar de :mdere bedi~
bedied~ dIe van Knm;er:1:lr.
Knm2rnnr, Djrcél:~ur,
Djrcét~ur, Dode,
ningen, :h
Borle, Koster en
Sluisw~5;!er aan de Grebbe, word~n
word!!n door de Veenraaden
den
SluiswlI!;!er
Veenranden , ded
Kerkenr:ad
Kerkellr~ad en de Burgemeesteren lIII!1gf:ficld.
ua!1gf:11eld. Doch nlle deeze
Ampteu::::r.;n
Amptell::::tC-n worden ooor den Hoofd- Officier van Rnenm
Rhenm
in den cd g~noöllcn.
b~ljo;ncn.
VEENn';···p, ecr.c firceks
firccltS Lands, in t1et
VEENn';'·'p.
tIet ;:;edeelte
~edeelte vlin
van WestIJt e'Jlolrl.1n1
e'Jt,;rI.1f11 geD:!amd.
vcrmoed~iijk naar den Veenfriesland. /JI
geo:!amd, vermoeddijk
Veen.
agtlgc'l l'r
;.-t -,;,tI
-.:.J dll~
geheel en. Zij bevat ue Amba:::!en
du~ geheeten.
A.mba:;ten en DorScllaru'olld~, n tU.
tts;
Re i.: 'Iv;:t,
':u;!/, G 1J.:tlzu;zm,
f).:tlzu;zm, A:-enl:orlZ,
A:·en1:orlz, &luJrwo1ld.!.
ren Re'
O"d.II,:;· ~ en O(lw",jtC1'l.
O"d.II.:;·
Oom",jtcn. T"t in
in uen 113:0\":l0e;
11:1:;\'aOI1; der Vijfliende
h.l;'l('rdc
_k ol!llcr
or.dcr t>:'t
l>:'t B!\lju\\fchnp
B:l1ju\\rchnp van
Eeuwe h.
l;()l'rde det-ze La!:dnre
L:I!':dflre.k
Metk;:b:d. ln
In ocn
den Jaare
jaare 1503 wierdt zij onJer het Poort·
PoortMed.:;:b:tl.
regt V:::l .T!c··;-n gt:!)rabt. mt't belof\e valJ di! zeiî,!e Vrijb~den
Vrijh~den
Ilnn d<3 ..' 0r~('zeelen(:n.
burgers dier S;n:l
:llln
()r~l'Zeetel1,:n. als de ba:'gcrs
S;ad genomen. Als
eene b:j7;)r:.:i!rheid
lo'!7'1!1':i!rheid.I de Dorpen van de rti
I'ti ..::!,0.7p
:lIa.,p berreff"nde,
betr~lfende,
zu!l~n ':
volgende :an,ekehen.
Bell:llv.!o den gewoonen
znll.:n
\,.. 1\ lt,!!
h.~t volgen.ie
:anlckellen. Heh:llv.!n
gewoon en
Re,:.tr.!~,·k, l~eQft
Dorp':-u eellige Rc;:e:,ten.
Re,:.tt.!:"k,
I~e~f[ ieder deezer Dorp':u
Rc;:et,ten, FaPretiCI1:.1!J/:: ,,I
ti'I1:.7"/::
! genillimd.
genll&md. De jaarlij4fche
jaarlijkfche vcrldez:ng
v(!rkiez:ng gt:(chiedt
gdchiedt op
J::I;s~a~.
ziÏl.:!~ den vierëntwinlÏgollcn
vierëntwinti~fiel1 Junij.
,ja~. ziid~
De drie
Sint J::.IóS
lUjkj.m
Rt}/.:i,);11/ncn. hier P.?::driiken
Rijkj.m cf RI;/.:i!J:llIncn,
p,?::driiken ~dll!~tCIl.
~clll!~:cll. vergade.
vergaderen op (Een da~ in de Kerk. eu
y.:r!l.Îezen. bij meerderheid
en y.:rkiezell,
van lkt:r.:en.
Vl'edi!maakers van d3t
ba}.lkil:rr:er., de:!
d~ Vred.:!maakers
d:lt ja:1r:
jur: vier voor bak·
h.;ut.
r,r'lo:ftc Amhagt,
Amhllgt, en
twee voor ieder der
h,;ut. als het (.:rllo:fie
ell I\\"ee
uer ove'fevctls vcrldezcn zij K,rkmeesters en Arll1;;ti.
rige D<t:pero. Tevclls
Armzti.
geCchiedt in een
Dorp~n, bij b~uriell,
ecn der Dorpen,
b~umll,
voogden. Jaarlijks gefchiedt
en dus onl
ODl de zeven jaaren in b~t
bet zelfd.:
zelf".: Dvrp,
Dürp, de l'en
ren fgfg.
,.;;li,11
,,;li,l:

en".

VEEN r IUl7.EN,t en?:~

VEENHOOP •, VEEN IUl7.EN
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celing
,eling of Vt,
PI'l poding.
poding, zijnde de Om: 1l1g
ag der Dorpsllnen,
Dorpslasten,
Vooraf
il!der Burger gt'waarfcilU.vd,
gl'waarfc!1U~vd, op e,'n
e,-n beVoorde wordt ieder
p.ahlen
paalden dal! in de Herherg te verfchijneD,
verfchijnen, om alda3r
al..ls3r zijnell
b~::t op te f.eevcn;
~eevcn; vol1:!ens
do!ezen w;lrdt
\",;;}rdt hij vervQt~erS
In
hant
vol~en. d.:czi!lI
vervo~uer8 Iq
't
It P""llrel![
Pu"drcj!t g ·fl:ld_
-rt:Jd_ De
Da drl.!
dri.: hoüg
hOllg.I
,t b:!llcJ
b:!llcllcn
lcn zijn POl'cdjl{
POI.ëdjll 'n,
'n.
voor :Je
~e voll;endLlvoh;cr.d~' zeve:J
zeven i~uel;,
jm'cl:, en worrl('D
wonil'n als zodanig, door
Scno!;, VJn Jl(}OI'IZ,
IJ(J07'n, in den
d.:ln eed geut.lml!n.
oen SChOl"'
geut.Jmlln.
VJ:UUS t CJzror.ij
C/~,()r.;j k 'Vo"
van Hoorn_
Zie vJ:uus,
Hoorn.

VFtr:RtJIlEr-l, epI) Ban en nor",
VFtr:RUI1.m,
not)', in het gt-tlel'lte
g!.'deplte van West.
West/lJer - Amhflgl
G/!. si
st J/Jer
AlIlhagl r,enumd,
r.~naal\ld, ten
tcn Noo-uen
Noo-Ilen van de
friesland, Ge,
lIecre-HlIigcnwlJt'lIl, een gedeelce
lIecYI-HlIigcI'IIIIQ(I'I,
gedeehe van w~jKe,
w~ji{e, b'i d~n naam
nlam
Van Pe.
tran
Pc. nhuize,.·
nhuizel'- Gron4en
Cron,lcn beJ:<_'nd.
bel:<_'nd. tot dien
I.lien na"
nan behuort.
behoort. De·
Dezelve {laat
(laat voor dri !hnndrrddTieënustig
!hnndrr.-:ldrid!n1.estig Mor:!ens
Mor~ells op de Ver.
Verpondin~shjsren allngefchreeven_
pondin~shjSten
aangerchreeven_ Drie meer dan in d"n J~ard
163!Z, te weeten , ac;"t:!!.lerti:!
eenen ~oornm()Je,l,
ae'''t:I!.lerril! Huizt>n
Huize>n en cenen
~oornm()le,l';
1 P. ruim IweeUu-cl1
telde men aldaar in
(jen röllire
749 Hd
Hc:t 1)0
I wee uu'ell
ineien
r;Jare •'749
f)o'p,
ga11lS ten
diknltl-.' I!elc~en.
.. aD
tcn Oost-N~ord.O()~ten
Oosr-N;)ord-O()~ten van d'knltl-,·
celc~en, IS "aB
wrinÎIJ
lIar.!Ïens. ge!iik ocrk
K- rk. AlIc.:!,-I;k
01'f vangc'
wrini,:; aanûens.
oc>k d~ ({.
Alle~·-I'jk oPtvangc'
deeze
dceze eenigen lui~'er van de Grllft
GrAft mbe vall
vall Heer,·
Het!t,· HF.IN\mU
NF.IN\>u11
VAN nR~ Di:.ROJlE,
H, er,
wiens be~Hl' .;3
-;3 ,
D<.RODE, H.
ere "Im
"IIn Vot.
Vf!' n""iae
n!t"ise :, wiens
leevens groüt,
\\farm! r op et:n De-{ VII'
vall z\vart
l\I-lrgfOot, van wit l\1arml
nvart l\l!rmer. 10
.. t Kt:Tk··lijife
i~ de
in het K'10r
K·lor gezl,-n
~ezl,'n worrlr. 111 h
hoor
Kt:rk"lijire ie
Hervcrtnne G;;:meente
Hefvcrlllne
Go:meente met die vao
van O!ldeO!Jde- N;edorp
Niedorp en Z,jd,Zljde,,'i:lt1 vereeniJd.
U';:lJ
VEr
NlIlITZFN, (RrINI"R
(RT:lNI"R VAN IIllrDEIlODE,
RarD!IlODE,
Vl!.fmlllT7.FN,

fRANS,
FR&N~.

"rer "'all) i.,,,a
"re,.
Z",·g

of FRi\!-ÇOiS
FRAI-ÇOiS LANCF.LOT
LANCELOT Vi\N
Vt\N BRfDEltODE.
BR~OEltODE. Bas 111ftlartZOflllC vao
ZOI)IlC
vaa HC"re
I-lc"re I.I!INOU!)
I,EINOU!) VAN eilEDFRnDE,
l!:'lEDFRODE, den
clen de,dèn
de' den ,'an
"an
dle1
dlel' naam. (-lij
f-I!j ht'lilcedde
ht'l:ld'dde rien
r!en :1:1
lift zldlli:ken post va"!
va,,; VoorzÏltl.'r
zitt~'r van oen II ~ou
~OI)"eD
..eD R31\d.
Rap.d, el
c! wicrrlt, IIls l.odanil!.
1.odanh~, "emal{/tema~.
ligrt.
tigrt. lIëvens
Ilevens 'll:dc~:'\"I.
Rl'dc~ .. n, tot df' Rt·gt'erill.'sveI2'''·eri!'lt
Rl'g..eril' .. svela,"·crir~ te /lJJ..
/lU-.
'IJ'JaI" , l.;r
uc'.velligea ol'fttnd,
Ol,{trnd, a'
'lH"/'.
tCf gd:gl'r!1,·ji
gd:gl'l'!'I,-j-t van een l!c'velligeo
I' i.ar
iaar
voorgevallen,
\'oorgevllllen, Ier zll'ke """
"11" den
d~n Prl'diku'
Prl'dika' t ADOLF
ADOLF VEN
VEN \T',R.
van welken wij, in o)en
~~n afzelrdc'rliilr:
afzll!'d~'rliik ArtfIteI,
Artl1tel, I:~··er
I'~··e~ zul:ell
Cp'c, ken, Een
Ef~n dogter
_lIA~ V.\N OLnLrp'l!'
dogt.;!r van 's Lands
LandS Adl7okaat,
Adlrokaat, JJ .1IAN

va"
VII"

XÀIX.
XX.IX.

DJ;E/..
DllE/,.
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VEENHUlZEN.(REINIER
BREDERODE ,Hr.
VEENHUIZEN.(REINIER v.
v.BREDERODE,
Hr ....,..)
,)

nI!NBARNllVELO,
nflNBARNEVELD, Ier
ter buis
buisvrouwe
vrouwe hèbende,
hébende, fielde hij, nevens
zijne
poogingen te werk, om op Prins MAUzjjne ZW!lgers, zijne pooghlgen
ld'rs
hITS lC
lC verwerven; dat den
<Jen Grijzaart,
Grijzsart, Il33
naa uut
ur.t c!ezclve,
clezclve, in
den Jaare
Jasre 1603,
16013, in verzekering was genlJm~:l,
genom~;I, zijn huis tot
eene
ecne g~'!'-ngenis
ge'r~ngenis mogt gegeevi;!i1
gegeevt:i1 worden. HOtOwel
HOt:wel dit aanzoek
l.ngelukkig
l·r.gelukkig uitviel,
ui. viel , kon de •, egtcr,
eg!er. de Heu
Hete vVAN
AN Vl!ENHUlZEN
VEEi~HUlZEN
r.~èt nal:mcn,
b:!hoeve van zijnen Schoonvader eenige ver·
ver!.i~t
nal:m.m, ten b~hoeve
f.:h·)Qr.ing«n
f.:h')Qnir.g~n in te brengen; zoekende,
zoe~ende, onder andp.re,
andf!re, den AdvOlta:!t te verontCchuldigcn
voiw:lt
veromCchuldigcn wegens ;:ijn
zijn gt?drag
g~drag teg.:n
tcg~n cl.!
d~ Kloos!l;'!{(rk,
tc,kerk, in welke, gelijk men weet, de Prins de afzonderlijke
Vc;gaé;eringen
e"Jenwel, bekwam
Vc;ga,Jeringen hadt begonnen. Zeer envd, e'lenwel,
\'EE!"HUlZEN
\'EE~mUlZEN d,eze
dceze ijver, en
rn dreigde hem tleswegcn
ueswegcn geen klein
gevaar. Want zijne DoorlucJtigndJ
DüorlucJtighdd ha,:t
ha\:t het woord Klooster.
Kloaster.
kerk naauwlijks hoor"n
hooren llO~lIl!!ll,
liO~lllell. of hij borst uit in deeze
woard,"n:
" D;~
wo;)rd~n: ..
Di~ i,ich
zicn tegen de Kloosrerkerk wil fiellen, zijne
zull~n hem niet van
vlIn hier draagen. "'1 Eene tweede
" voeten zullen
poogillg,
poogiog, ten zelfdell
zelfden oogmt'r];e,
oogml'r];e, doch die even ongelukkig
uitviel, deëdt
de~dt de Heer VAN VEEN HUIZEN nog dien zelfden
dag, bij de Algemeene
Aigemecne St:'3ten.
St:<aten. Geen wonder dan dat VEENVE.E.NHUIZEN,
HUIZE.N, van wegen de Ridderfchap,
Ridderfchap I zilting
zitting hebbende in de
Staaten van Holland, opitondt
opf1:ondt en de Vergadering verliet, len
ten
dage als over het aanlh'llen
aanO:l'llen van Regters , OVi;!r
ov~r zijnen SchoollSchoonvader, aldaar zoude geraadpleegd worden. Naa de onthalzing
\lan den Advokaat,
d<!elde de Heer VAN VEENllUIZ
van
Advokaat. dèelde
VE.ENIIUIZ EN in de
rampen,
rampen J welke de overige leden des Gellagts van den ouden
Staatsdiennar troH"::n.
trGlf~n. Bij mee"Jerheid
meerderheid va:!
va:1 fiemmen
fiemm~n beGaot
beGoot de
Staatsdienllar
Ridderfch; p van Ilvlland,
Ilulland, lid';
lleu. :,ie~
:,ie! m~er
lDi!er onder het Lid der
Edden te befchrijven.
be[chrijven. W:tt 'er voom van h2ID geworden
:lij,
~ij. is OIJS
01lS niet gebleeken.
gt:!b!eeken. Vierma~len
Vit:rma~len was hij gë.trollwd
ge:trouwd geweest: eerst meI
met ADlllAN.',
OLIJENIl ,k!\EVE-LD,
,R!I;EVE-LD, do,:\ter
dO?,ter van
AonlAN'. V,~N OLDENt
den Advokaat; vervdgflls
vcrv<-!gf'HS likt MARIA V,\N
V"N DUIVEN'lOORDJ!.;
DtJIVEN'-IOORDE;
daar naa met ANNA VAN LYNfJEN;
LYi'WEN; cu eindei;jk, lllet
met l\L\RIA VAN
lilNjOSSA.
Alleenliîk
nv,:~de buwelijl.
lilNJossa.
Allc~nJiik in het nv.,:"d"
huwelijl. h,!eft hij kindere!}
verwekt; re w-;:etcll:
W~~[CI1: ADj~!Al,A
re~ verwekt:
AD1~Bl\'A VAN BRiWEIlOUE,
JlRï>DE.RODE, H.rvnesCe
B;;cunesfe

vall WiffJzet;hu'J!,
Wee:t,e~;hu'J!. W~:lr
W2:lr va'
vat haar Va.Lr
van
VaJ.:r Hl"
\-h·' r WJS,
\\IJS, en
cn DELl.I"A
BRE~I!.\lODE,
LI
,1"4 "AN BRlmIl.1I0DE,

gelr"llwd
met
gelfouwd met

l'BILEJlER'r VAN CATZ,
CA1"Z,
l'HILll.llER'r

U:ere van Bt·ne/it.
Hl:ere
B,"nelit.
VEEN-

VEERE.
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VEENWOUlJE ;

VE!:RE,
VEI:R.E, in
v~n
vlm Zeeland,

zie FEIiNWOLDE,
FEENWOLDE, Deel XV. bladz.
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rang de zesde Slad onder tie
de fiemmende
Remmende Steden
is onder verfcheiden benallmingen
bi!113i1mingen bekend. Men
noe:nt
noe!lJt haar ter
Ier Veer,
Peer, der
tier f/~er,
Pter, (Jf J{alJlpv';i!r;
/(alJlpv.:u; heOlloir.lingen,
benll,llaingen,
hier in overeeollelUDlcnde,
oorip:ong del'
allen bier
overeenllf:lUlllende, dat zij den oorip:'ons
dct
Plaat
ze fchijnen toe
fchrij "ten aan cenen Overto~;c ot"
oi Peer,
f/e!!;,
Plaatze
eoe te
Ie fchrij'len
van dit op anJere
Eiland.:n,
andere E
ilaudèn. of op den vasten
vasten' wal; tenvijl da
laatne
laatlle bcoaaming
benaaming inzonderheid fchijnt afkomfiig
af komllig van de Stad
of het
hier vermaard, doch nu :11
bet Dorp Kampert, eertijds hi~r
al
golv~n ber,raavcn;
lang onder de golven
beeraaven; op welke SLaJ of .Dorp,
,Dorp,
van den grond, op welke"
hans onze Stad ~cgt, een o)Terwelke.. I,hans
OJl'ergewel:st zijn. Wij verkieun,
vaart of Veer kan geweli'st
verkiezen. als
:18 naast
oorÎprollg der Stad.
w~aïfchijnlijken oorfprong
Sead. de
koomende aan den w..:aiÎchijnlijken
natuurlijklle fp.:lding
ZUIlen wij de lftflorill
fpc:lding V"el
rllel e.
Eerst zuden
EzjloritJ
der Stad verhaal
en ; en vervolgens van deulve,
deul"t!, zo r{~!l
verhaalell;
(l1!l aanzien van het uk
uie, als inwi;ndlge,
inwendige, eene befchrij"ing
befchrij \'Îng mededee~
mededeelen.
volkomene
geene volkomenC!
De eerlle oorfprong der Stad blijkt met gcene
280 llanwee~
zekerheid; dit VIel,
wel, dat zij reeds in den Jaare I1280
lIanweezig was, naardien zij ten dIen
dleu tijJ~
tijd~ onder de benl.i::ming
beDiI::ming van
Dorpjen voorkoomt;
weik, egrer,
niet zo gedt'!~
voorkoomc; 't weik.
egter. niee
gedog moet
konde
FLORIS llE V kon
de 'er, tien
th:D jaal'èd
jaal'td
geweest zijn, of Graaf FLORIS
bater,
laater. zijn wrbli~f
vcrb!i;f hOlden;
houjen ; vermids
vermicls de Graaf, in den Jaare
'J 290,
Z!)O, eenige Ke:Jren
jo dat jaar geteki;lid.
Ke::Jren Uht:3!,
Ui!t:lf. io
getekend. Meer zekerhcids lr~ef[
heef[ lil
en , dat I'i!ercomtrell:
I'"ere omlren: het midden der V
;;!er~ien·
men,
V;:er~ien·
kerheids
de E('uwe
E,uwe eene hand~ldrjjvende
handddrijvendeStad
d::t, in den J~are
Stad was, en d::c,
Jsare
1343, de Paroc:tiekerk
ParocJiekerk al.ianr
aldanr gdtigr
gdtigt wi·.'rdt.
wj','rde. Aanleiding daar
dur
toe gaf de toeneer;1ende
toeneer.1cllde reering der Plaatze.
Plaatz:e, in gevolge van
het verdicpt!n
verdiep::n van het Vecrr,at of
ot' de Ref' ",-'or
\'~'or de Stad; waar
aaukoomen van fchepell
Îch,~pell gemakiF:~er
door het Ilaukoomen
gemakiii:~er wierdt gemaakt.
Ook wierdt
Plaats. twintig jaaren ;:!lIar
d~ar r.Ja,
wierde Je Plaats,
caa, geheel met
e31len
gedaante
C3nell MULlr
MUlIt omgeeven: zo dat zij nu dec
det flegrs
flegts de g~~da3nte
van eene Stad
St:d hadt,
hade, maar ook voor ene
eue der beste FromierFronderZ~cl:llld wierde
wierdt gehouden. AI
Al vroeg, zims
plaarzeil
plaatzen van Z~cland
zints zijne
f-lècre WOLFeerfie
Peert? eell
eeu eiger,":om
eigen":om van Hëere
eerfte CpkCl'lSl,
cpkcmsr. was Veere
bART
Jaarel~8o, bij koop,
URT VAN BORSELEN,
BORSELEN. als zijnde, in den JaareH:llo,
uit hand!!n
hamllln van Graave FLORIS DEN V. daar van
vau bezitter ge.
o ooooouo
0000 0 () Q .2
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tevens verrehelden
verCcheiden POlders. len Noordell
worden; welke levens
Noorden
Stad, bedijkte;
bedijk!e; dc.ch,
doch. zeden. door bel
het geweld der golven
der Slad.
weggefpoeld. In
In't
fiigue bij.
hij, tel
tei zijner
zijn weggerpoeld.
't volgende jaar niglle
woonpJaatz~ en verzekerioge,
verzekeringe, bet
het Kaneel Z",,,Jenhurg.
Z"ndcnhurg. Bij
woonplaatze
badt verfcheiden
verfcheidcn •~ 'pvolgers, allc
alle welken.
welken, lIs
als Heeren van
hadt
'Pee/'e, op "ir
riit Kallct'l hun verblijf hielden. Een
El!n derzelvcn.
derzelven •
'Yeere,
in~gclijlts WOLFAAkT
WOLFAART geheeten. de vijfde van dien naam, StadiD!gelijlcs
bouder vin
van Zee/lIJul,
Zu/and, Ilol/amJ
/lol/muJ en Weslfries/a,,,J.
Weslfries/an';, wos, in deahouder
Jure 1444,
getreeden met MARIA STUAIlT,
STUART,
Jaare
JH4, in 't huwelijk gelreeden
va~, J.~ltonus
J."wnus nu
OEN I, Koning van S,hot/antl. Van veel
dogt~r va~1
belanga, voor onze
ollze Stad was dit buwelijk:,
huwelijk, vermids
vermlds daar door
belanga.
de grond geleid wierdt
wierde van den bandel
hundel.• welken de SchOllen
Schonen ,.
van dien tijd af, op 'VI'ue
y,'tre gcdreev~n hebben. Bij mangel
lan mannelijk oir. kwam
k"":Im rle
ce Heerlijkheid van Veert
Veer, in andere
aan
GefJagten, en eindelijk,
eindcliji•• nevens do=
dl! Stad P/isjiIlIJe",
PJisfillgen, onder den
Ge!lagten,
Mal 'lui/arol
fJuifllr.t of Markgraaffchap. aan WILLUI OEN
PEN 1.
1,
litel van Ma,
P, hfe
h[e VIUJ
vn'l Oranie.
Ortm;e. Om
Om't
p,
't geen wij elders reeds verhaAld bebben,
hebben, is e'!n bijzonàer b(
rigt hier vun
v:ln onnoodig.
haald
buigt
MAkllGRMF.'CIIAP van Veere
Veel'c en Viisjingen ,
Zie het Allikel MAkIlGRMP.-CJlAP
XXU. bladz·,
bJndz,. 1I7:Z
272 enz.
Deel XXH.
merltwaardige g.-;benrteniffen.
g.;benrtcnÏlfen. te Ytere
Yecre voor··
Van de meest merkwaardi!!e
verOag- doen. Zinls
Zints den toelleemendell
gevallen, zullen wij nu "'erna;;
Sch~epvurt en Kooph:lOdel,
Koophandel, en uit overtuiging van deszelfs
de~zelfs
Scb~epv:larl
l3ugelegenheid. om den bloei d~r Stad
Slad te bevorderen,
bevorderen. deedl
deedc
a:lDgelegenbeid.
Heer lIENDall~
HENDR1& V.-\N
v,~i'i BOaSS!LZN,
BORSS!LZN. dc
de Tweede van dien Daam,
Daam,
Hcer
groole fcnepen
fchepen titnmeren,
timmeren, omin den Jure 1430, alhier veele grO(lte
llczeive, na Oost en West,
W\!st, ter Koopvaart uit te
Ie zenden.
llezeive,
Viif ja.ren
jaaren daar n:la.
n:l<l, kwamen 'er dc
de eerP.<t
DecVijf
eerr.. fchepen uit Deetlemm'Nen en 1\;Dor\l!egcn.
EOUIIRO D~
Ent;elllarlren
KoorUlegen. I~nUAI\D
DR IV, Koning van En.
Ic/o:ld, bevoorregnc
bevoorregtte merkelijk d;-n
,e/,,:zd,
d;'n Koophandel der Stad,.
vl'rgu"nir.g 130
a3n derzelvcr
derzelver b.rgers,
nllerld wluren
waaren
blllrgers , om allerld
door de vrrgu''Dir.g
in zijn KOT,il.kl'jjk
Kor,il,kl'ijk vrijelijk te mogen inbrcnt~cn, en andere
voeren, uirgen:'lmen
uirgenó)men WotJe
Wolle en Sch:!~penvellen;
Schl!~penvellen; mids·
mids,
daar uit voeren.
bet:;alen:le. va::.
VI:1 alle ir.koomende
ir.l:oomende en uitgaande
uitgainde goederen, drie
bet~alede.
Sti:f!lnl!s waarde. In den
oen unvang
aanvang.
Grooten van ieder Pond SIH!inj!'
Zestiend;! EClIwe
Ecuwe drecven
dreeven de Vterenallrs
VfCrenlillrs zo ftei
lic. ke vaart
der Zestiende
Oostzee, dat het b'1!\'n
~~\'n vreemd verfchijnzeJ
verfchijnzel WIS.
was, derder.
op de Oostzee.
tig sroote
,roote fcbepeo,
fchepen, &enoegzaam
ienoegzaam gelijktijdig
gelijktijdig,t IC
te &ien
aien :Ifvaares
lig
afyaarC9

en
CD
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aankoomel!. Ook deedea,
deedeo. omtrent dien zelfJ~n
zelf;!!!n liiti,
en Iinkoome".
tijd, de
Nede-rlandfche rchepen.
fchepen. die eenln
eentn [Mt
na de:
d~ liarrtl"Vche
lt:a'1ll,.irche
eerfle Nedfrlandfche
IMt 111
ged:lan hldden.
hadden, de 1I1\'e:1
Hallen \':ln
van reere
rure lan,
aan, om verEilanden ged:aan
Antu·e,.pen hunne I:ladin~
Jlladin~ te
Ie brengen; deezc bevolgens na Anlu'erpen
r,Qndt voomaamelijk
voomllmelijk in Suiker, wc:lke
wt:lke thans
lhans aldaar nog geen
r.ondt
nnderhalven Ilulver het pond konde opbrengen.
ophrengen. Veel leedt
JeetJe
Ilnderhllven
'Vee,.e. in de mlland
m~and Junij des Jnrs
Jaars 1510,
1510, door een zwaaren
"eere,
aan de Noordzijde der Sea";
Sead; m~er dan
dall twiotig
twilllig Hui.
Huibrand. lan
zen. bebalven
behalven de Zoutkeecen.
Zoulkeeten, wierden
wierd~n een prooi der vlamzen,
javen Ilater
Jaaler wlerdt
wierdt deeze raDlp gevolgd Vin
van eenen
een en
men. Acht jaaren
anderen, die een groot getal der inw·)oners trof. E~ne pestZnla"d woedde,
woedde. nam io
Snd,
ziekte, die door geheel Zula"d
ziekte.
jn onze St'ld,
menrchen weg. dan 'er i:1
h het
hel Daast.
nustin weinige weeken , meer menCchen
voorga:lnde djdverlo'lp
tijdverlot)p van twintig jlaren
ju ren geftorven waren.
voorga:ande
111
zag men. te 'Vu,.e.
In de maand Februarij des Jurs 1551,
J55 J, zlg
fiaatelijke en ongewoone
on~ewoone p!e~tig~eiJ.
p!elltig!JeiJ. MAXIMlIlAAN
,MAXIMIlIAAN
eene zeer aaatelijke
VAN BO('IlGnNDIK,
BO('IWn",oU,:, Ridder
Ridd~r van 't Gulden
Glilden Vlies, Admiraal Ge\'AN
Ier Z.!e,
Zl!e, lIs
als Heer van Peere en Pliljillf,en,
P/ilftr.r.e". de Wetneraal ter
houd~rrcJap van onze St:ad
Slad in eigen perroon
per foon in den eed neeboud~rCc!1ap
1!lendc.
Uiterften Wille, zijl!lende. vereerde dezelve vervolgens, bij Uiteraen
nen Grootrn
Groott'n lih'eren
lill'eren Kop of Beker, welken hij v:an
van MAX[MAXI~JIL1t\AN VAN
VAN I!G'dOND,
llG\lOND. Grallvc
Grollve Jlan
flan BUI"en,
Buren. badt
hadt geëïfd.
'JILIAAN
van verguld Zilver,
Zilver. is
Kunst/luk vIn
Deeze Kop, een overfraai Kunstauk
ftlort van Beker, met zijn Voetnuk
VoetCluk tweeentwiraig
twee!ntwiraig dui.
dui_
eene fOOr!
a3n den mond of rliDd
rnnd licht duimen dik; bet
het D:k.
D~k.
men hoog, un
/luk is vier en een hal
haJ..·en
hetzelve
fluk
...en duim hoog; boven op betzelve
ll:1at het beclJ
bcclJ van PALLAS.
PALI.AS. met Speer en Schild. Doven
noven op
ll11at
D~kzel. gdijk
gelijk ook rondom dcn
den rlnd,
rand, zic.t
ziet men,
men. In
in geg::.
bet D~kzel,
Vlm den Rijn, het gevllogel1
gevaogen n.!edreeven werk, den over:ogt vlln
vi6 den Herto6
Herl06 v
v.w
~AXE:V, en 't I{cizerlij~t
Keizerlij:t Leger,
men vati
,W ~AXE:I1,
waar mede de GraaC
Graaf VAN
VAN nUUlmN,
/WUltEN, volgens het Omrchrift.
Om:chrifc,
wlar
wellc men ilJ den rand
nnd leest, in den
d:!n Jure
Jaare 1546 zijne
z;jne Benden
welk
vereeoigje. Binnen in het D;!Kzel
D;;kzel ziet men t.et
~.et Wapen
W:lpell van
vereeoigJe.
MAX/:\IILl \AN VAN r,QUCGONOrr"
IIQU,"GO~OJ:::, met geëmailieerde kleuren
I4AXI:\IlLl\AN
gCl;uaIJ. N"'~
N.'g jmlijks.
jaarlijks. op den dag der a:anfl~lIinge
a:m/ll!llinge en beo
begcmaalJ.
ëedi;:inge der
de. t.:cuwe
r,:euwe Wet!JlIuJerCcb~p,
Wet~(Jujerfch~p, wordt uit deezen KfJp
Kf)p
ëedi~in&c
gcdronlten. [Jocóu:ig
P.:e;·c, va!1
v:m de
g\!drllnlren.
lloc~llI:ig de overgang der Stad P.'e/"e,
~paanrche tot de ScaatCche
Sta:ltfche zijde. zjch bebbe ~oegedraagen,
~oegedrl:lgen,
Spaanfche
()ooooooo 3
zul~

"te,.e.
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zullen 'Pij
wij bier niet breedvoerig verhaalen,
verhaaIen , :l1zo
alzo hetzelve
hetz!!1ve cl·
ciders reeds door ons
on! vermeld is.
Is. Zie het
he! Mtikel
Mtlkel RYK (JAKoa
(j<\Koa
SIMONSZOO!.'l
t 3 enl.. V.!el
~IMONSZO(1l'1 Df,:)
Df-.:) Deel XXVI. blaoz.
blaaz. '3
V.?el Icedt de
Stad ruu,
bek'!nden, zo genaamden,
P'-ere, van den bek~nden,
genaamden , Allerheiligen
AllErheiligen
Watervloed van den Jure 1572. Bij de H::ven,
H:&ven, en aan de
l\'Iuuren
d,," !.t2d,
~t:ld, w:crdCII
w:crdCI1 I':\tcn
I':ncn gc:n:l3kt,
gemaakt, door het gp.welll
g~wehl
Muuren ,kl
der GOI~~I:,
GOI~c::, t~r diept~ \':0
\'::a drrtig
dertig voeten, en, om die te
fcb~p .. n aldau in den grond geboord.
noppen, verfcheici",o
ftoppen,
verfcheiQen fchep'!n
Om de (cd:lgtl!nis
red:lgtl!nis diens rr,r,>p~
rr,r.>p~ te bewauen,
bewaaren , vervaardigde
men, vervol/{cus,
vervol~eus, Gt!de
Gt!dellkp~.:t:i;lgcn.
... kp~.:r.i;l!(cn, Aan de eenc
eene zijde zag
mcn
men het Wapen
Wupen van Zcr:ltpd,
Zcr.IaNl, en in den rand de woorden:
Ikllf!d!û!~
mm·i,~ et ftlllNintJ
fllllNit1a D"fI/;no;"
DI1",ino;" Zeeën
lJ~1J(!di~i!~! m",-i.2
Zeei!n en rlviereu
rivieren
loofr. ":en Beere!"
Heere!" Aan de andl're
andf're zijde vertoonde zich
",,100ft
tene S:ad, v;:n de Zee rondo:n hefprongcn, met het randeelJe
fcl~~;;-': A CU/lflif
},n{li!ms nos rl!dd!
r~ád! fecu,.os;
febr;;"':
CUlllli$ h,,{l;!J/4s
fecuros; ..
ti behoed ons
.' t~g(!n
!eg~n alle
all'! vijanden!
vijanden!"J' DiergelijK
Diergelij~ eenen ramp leedt de Stad,
H'l
Va') nieuws, in 't voorfie
voor/ic gedt:elte
ged~elre der Zeven,iende Eeuwe;
men wil dat wel tachtig Roel.kn
Roeû~n V:1'l
Vlm den I\luur, door onder.
graaviDg
nederllomel!.
graaving der Golver van hun fit'ur7.el
ftl'ur7.el beroofd,
beroofd. r.ederllomel?
DE I, door koop.
koop, Markgraaf van
Naa dat t'r:ns
Yr:l1s WILLEl\J
WILLE!'.! DI!
ree,.t
~n PJil/i,,!!en
P1Ni,,!!tn was geworde!!,
I~e~rt r.11
geworden, verklaarde hij onz~ Stad,
zo wel als de "ndere,
lIndere, I(lor
/Clor eelle
eel1e vr;je Gr:lafiijke
Gr:l:lfiijke Stad, om
gwole Zeeuwfdle
Zeeuw[el,e S."den
S,,,den op de Staats'lerg:ldering
Stam'lerg:Jdering
even als de gwote
J,lefchreeven
J>efchreeven te worden. Dit e:crchiedde
e:crchiedrie in vergeldir.g van de
trouwe .1ie:ltlo!n.
.1ie:ltl~n > door h::ar in den Oorlog beweezen.
beweezen, en om
hur te verligten
ZWJare l!!Sten,
}lalr
verligren van de zw:me
i:!Stcn, die zij in den bin.
binnenl:mdfcht!n
Ol,rl;)~ hadt
nenlandfch~n O"rl;)g
had! gelee.iel1.
gelee';el1. Zint. dien tiid is rure
I~erl!
~ltooG
Vfr~aderinge der lJeeren Stap.ten
~ltoos lef
ler Veri?;aderinge
St3p.ten van Zeeland befchieelTen,
beeft zitting
fchree"en, t:1I
t-II heeft
ziuing en Ilem
tlem gehad in aUe hooge en
lu.:,'
Bijeenkom!len. Rel:eningcn,
IIUP.
laa.:,- Vergaderi
Vergtderi gen. Bijeenkomflen,
Rel:eningcn. en aHp.
tndere zlaken.
zaak~n, de Provincie in 't algemeen,
"ndere
algemp.en, en 't Eiland
Walekeren
~a/c"tll!n in 'e bijzonder betrdF.:nde.
betrdf.mde. Even als
IIls te ni·Vi
J"Ji.cJir,·
..•
Pee,.t.J naa het overlijden van Prinre
Prinfe
""" was 'er ook te Peert
W!LUM
W!Lt.I!M DEN 11, merkelijk ollgenoel!en
ongenoel!en gereezen, o'/er
o'ler het
bellellen
betlellen van de Wet. De Prinsfes Weduw VAN ORA:\:Jf.
ORA:>:JP. ver·
~OCl8
~o(la de W~thoudeis
W~thouders uit eene overgeleverde benoeming
benoeiilill 6 der
~iellende Regenten.
~ieQende
Regenten, Ter voorkoominge
\'oorkoominge van Kuiperijen.
Kuiperijen, hac~
haè~
t.~ aoog~eid
t~
I:loog~eid een Reglement vastg~lleld,
vastg~lleid? na!!r
nal!r 't welk men
zic!l
~ich

I,n'-

VEERE.
VEERE •

11';]

.zich te gedraagen hac!r.
Staar
hac!t. Hoewel dit Reglement door de StRar
ten van 'tt Gewest W2S
was goedgek~l,Ird,
goedgek~!)rd, vondt
vOjjdt het, egter,
cgter, mertegellflaod te Veere, vermits men aldaar verClondt,
verftondt,
kelijken tegenlland
dat de goedkeuring door bet lons beleid van den Raadpenfionaris AORIA.\N
AORIA.\N VETII verkreegen wns. Bdzollderlijk
B!jzollderlijk ijverde
tegen dit Reglement lOAN
JOAN G!l5P~R
G:\snR DE MAUREGNAULT,
MAUREGNAULT, Eliljuw
r..ljuw
Feere; doch gaf 'er h~nrt!
van léere;
h~~It! Ho::.gheid
HO:J{;heid zo veel ongenoegen
mede, dat hij, bij voorraad, in d:! waarneemlng
waarneem~ng van zijn
wierde. Nogthans hielden hem de
d.e Statten
Staaten
AmJlt, gcfchorst wierdt.
Ampt,
de hand boven 't hoofd, en het g,=fehil
g~fchil wierdt eerlang bijgebijgcleid
leid;; niet zo geheel, l1ogtn;! :J~, of 'er ootllondcn,
ontllonden , in den
Jure 1668,
1668 J nieuwe bewe~gilJgen, veroorzaakt dllor CC!le
eC~J(~
dubbele benoeming van WCih"uJeren.
We,h<JtlJeren. Zo zeer venledd was
thans de Regeering, dat zij duhbele
duhbelc Afgevaardigden, deezen
voor den een!'n, gecuen
geen en voor den anderen Aanhang onder d~
d~.
zelve; tcr
ter Slaatsvergaderi.1ge
Slaatsl1ergaderi.1ge van het Gewest zondt. De
Burgerij nam deel in deezcn
deezell twist, en was de Stad inwendig
zo voloproers en bewee~i:;gei1,
bcweev,bgen, dat de Staaten reeds aanl1al
aanltal
maakten om Krijgsvolk derw:!::rtS
derw:!~rts te zenden, toen de gemoedet'ze bedreiging afgefcbrikt,
deren, 't zij door deeze
dere!1,
afgeCchrikt, of door andere oorzaaken, zich tot bedaar en begonnen te fcbikke!J.
fchikke!J. Toen
de Franfchell, in den .laaie 167Z, de grenzen van ons Ge.
gebrui:i:tc,
meenebest l1aderden
vaderden,J en men allerwege voorzorge gebrui:ne,
om den dreigend
dreigenden
en vijand te keer te gaan, arbeidde men ook
reue aan het verfterken der Vesten. Niet
onder andere te l'éere
alleen de burgers, maar ook de leden van den Kerkeraad ,
ja zelf de Regenten, waren verpEgt, om den vierden dag,
daar toe de hand te leenen.
leen en. De eerfte
eerfle in Zt!IlaPld,
Zei/and, was, in
Veere J welke Prins WILLEM
het gemelde jaar. de Stad Veere,
wrLLEM DEN
III tot Stadhouder verklaarde. Gelijk elders, dus geCchiedde
gefchiedde
111
ook hier deeze bevoràering
bevordering op den aandrang van 't
J t gemeen,
daar toe, gelijk
gelij k zommigen verhaaien , opgezet door zommige
Prinsfen verheffing ernftig begeerden. In 't
Regenten, die 's PrillsCen
huis van Burgemeester THYSSEN,
THYSSI!N, om zijne mindere PrillsgèPtil!sg~
zindheid dan anderen, een
ecn voorwerp van den haat en de
zilldheid
eenen
woeJe der menigte, wierden, in een
en oploop, de glncn
ingeflagen.
tt eent,
eerH,
illgeflagen. Op den denigllen
deitigllen Junij zag men hier, 't
de Oranjevlag van den Toren waaien. Ondanks deeze
decze voo~t"
o 0 00 0 0 0 0 4
v::~J
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vl2ren!!heid.
va:arenc!heid, zag meI,
met , ecrlan~,
ecrlanl(, ollk
ook ;n 0"
O'·1.e
ze Sl~d, ecni!!e vcranuI'tmg
R1~d cn
en l'er.Ii·,
I'cr.'j', ar:s
a~:s li"nor:l;r
livnor:l;r Sltstanul'tmg voor\la!fcn.
voor "a!fCll. De R)~d
JtOOSKItRKE hll';l
ROOSKItRK!
hllt;r oe
de R:"gecrill~
R:,geeril1~ vcrda;;1
verda~[ t!;t"11akt
g~"llakt bij de Ge.
meen e,
mt:l'n
c, ev.:n
ev~n als haJ.Je
haJ.le uezdve,
dezc'lve, in C;,!
(;;~ ra:lllpleegingell
ra~dplee!;illgen over
de nar.i1.:linj!cn
nar.ol.:lln~en met P,
F,,~,.It.
J.:l m~ältt ::.n
a" Ir. ilk.
;lk. :ric:'
:zic:' fchuldi~ J:l
::an
trouwe. Ho,
p,,,,fj ,nar's
.nar's,, o'Jcr
U'lcr de~z'!
de.:z'! a3ntijI3ntijkwalde Irouwe.
Ho. wl'l de Pt'I.fi
Iln~, ter S'lItwerl!ad.:ringc
S· .. ,werl!ad~ringe fcherp"liilt
f,dlrafl , en de Re,Inll,
fehnp,'liik !dtrafl
geeri:J1!
gt:!i'k .,:efl:ld
wIer,\[, WI'lei1,
geeri:J1!' in h ,r gt:/i'k
~e't:ld W'erl\[,
WI'lea, e~tèr,
e~t~r, eenigen
Uit
ui, de
de;: Burgerij.
Bur~erij. dte
dIe het
hl~1 oor van ·Jen
'1':11 Prlnfl!
Prinfe hal!:!en,
had~e:l, te
re b(!.
O(!wel'
we.'keD,
ken , dal
oat e':J)'l;e
e':Il'l;c Rel(enten,
Rel(.:nren, rur
raar des S::ldhouders
S!ndhoude,s weltoewe)!lehaagen,
kusf.:11 gellfJoten,
Indere daa r (lP
hnagen, van b~t
bet kusf.:Il
gel1flOh!O, eD
CD andere
(,P gepla:lIst
geplaa Ist
Wierden. Van de raadpleclo\ingen,
raadplec~ingen, over de verr.icli;!iDg
verr.ieli~iDg v:ao
van
bet Markgra~fti:h~p
bel
Mnrkgra~ftè.:h3p der Stad,
Stad. en hct
bct gedrag hauer Regeeringe, bij die ~e',·
/tell,,,,,,nm'id
..<:n!l?id gt'houden,
gehouden, heo/Jen
heo'.len wij op hel
het hoven
boven
~a'lt(ehaalde
aa'lt{ehaalde .'\r,
ar, k:1 v\!rtbl{
vcrfb;! gel1ulJ.
g~lla~lJ. G. liji{,
lijj{. in den
deo JJ8re
jJare I67!1,
J6?!!,
de
do! :;.ad
:;,ad reel
Pt:tl e her
bel ecrtlc
ecrlle vOQr'lceld,
vOQf;)celd, onder
ond(r de
dl! Zei!uwfche
Ze~uwfche
Stellel! , hadt
,.eg~evell van haare glnegenh;!id
Stede",
hactt I!eg\:'even
glnl!gcnhi!id tot
tut Prinfe
Prinf;! ','ILWIL.
,"Ui
,,~M Df'
DI N
lil lil,
Hl, in desztlfs
C1eszdfs b.;vorcfcrir.~
b.:vor(!ctir:~ lot
rot ce Slsdhoudcrhjiie
Sladhoudcrhjiie
wa~r"ll(heid,t even eens /!
~,,1r'.'c,!
.. 1r'_'c,~ zIj
zli zich.
zich, in den Jaare 1747,
1747 t
wa2r"ll(heid
feil
a2l1ll,'n vno
vnn zij:.e
HO"j;hcIU WILL M
M DEN IV. Naa dat
teu M211lh'n
zijr.e Ho.·"helu
Dh'n
p den viuël" IIoIll'd,
Wil'';,. fl: n
I'.prll. Ie l!t-:dL'ibu,'g
l!t.:ddbu,·g eenige bem,~n.•••
«.p
JI "'.prll.
weej!hJ{cn,
dl: t:i
rl' V ere h:adr
vernom(!n t
weej!hj!cn. tn dl'
tij li J!f! daar v:m 11'
badl vernom('!n,
begaf z;ch.
;·~r· Il:lC'lI,
nac'n, de Schutterij der
dcr 1:a:IISIz;ch, in den voll,pn
volr!'n )':1;
la~lst·
ger'O"1R
g~''''O''1O ,., Stad
St:au m
11~ hl'(
hN lIui.
Hui. Vlij
va~j ,Iell
tle,l llur;.;elUeesrer
Uur;;emecsrer ]O.\N LOUlS
LOUIS
VEI'~.L~T:
Ilt'k .. n,j v'j\.lrflal
O, Ot/ie
VE"~,L~T, eeli
el::ll I't'krn.t
v'Jllrflal der \'~n hel Huis van
vnn VI
al/je ;
zij bl::sl"erde
be~t'erde (.p
(,p nc'n,
/lc'n, ,IJe
,lolt liine
Lijne HllOj.!lldd.
IfllO;!h~id, van wegen de
51;td,
Sladnuu.1er va:.
\'a:: :i!e.
~c, ar.rt 1.0.1
f.O ... worden vOiJr~etlagen.
5lild, tot Sladnvu,1cr
voufl:ella~en.
kk"l!d~
.. ed~ ten
u~n vijf uure, in deil
dei! ml"
m~'; ~en(llllld,
~en(lol1d, vergadtfdt!n
vcrgadtrden de
Durf(
Dur@( meeSI~r5,
meestc:rs, en
cn WI
Wlt'ril
.... r;1
op ,;C'1
.ic... vot:r
vour iragt
Iragt vall
van Burge.
lDo:cslI:r
JDO:C5u:r JOhN
JOI\N HJ~R(JNYMU~
HlI!RONYMU~ fJ!JY:;SEN.
f1!;Y:;SEN. lerll"nd,
It~rll"nd t met eel'pauigeel'paarighela,
belo, odlv
odlu ,'cn,
"cn, • dl
da k
'...·1t ~cv~nr.
~~v~ar. wa~r in de gautfche
gaulfche Stad •t
..
Z~I'''",J in " l,ijt.mJer,
" en Zult",J
hijz:.mJer, gehra~1 was, nit!1
ni~t langer loe·
toe·
,I lier,
Iiel, zich
Zich dovr
dOur aa·ll,r,t.!clI·
.. tl,r'i$ctl> de Lt:ot!1I
LeCl<!1I of Gewesten, van
••
n zu!k
zu!lt e:ne heilzaame
bt:i1zaame en
cn h'Jcglloodige
hlJcglloodige verkiezing Ie
te laaIen
"J. af h"udeo;
h\Judeo; dal ZII IIkr
bkr om,
\lan weg!)n
d~n
om t lIan
weg~n del!ze
deeze Slad,
Slad. den
f' doorlucblÏj(llt:n
doorlucbtijl,l1cD en hoo_sll'
hoo~s(1' booten
booren \'llfsl
\'lJrsl en Heer WILLlZl\I
WILLEi\1
Ht:N"11l I'RISO
P,.i"s
I'al1 Or,,,,,,e
O"~,"e en N.ur,u"
N.ur'lu, lOt
tOt
"IJ !tlllU'L
"II!H'L H"Nxl&
FRISO
P,i"s "all
~) S,
....hOUdU, AdmiraalGeOtflal en
alll"hOUdet,
Admiraal. GentliaJ
eD Kapitefl\ Vin
van Zee/mul
j ••

ar

11 ~ç~~
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" verlcor}1.('n,
ver!corJZC'n, met zodanige m'gt,
gezag, vororrelll'en
mllgt, gezag.
"onrre~'en ea
en
?'
L~den cler
,Ier hoo:;·:
hoo:.;-; R:!l{eeringe,
f' voordeden, als onder de J.~den
.. II.'n
van gemelden
prinre, en tot
lot Wi:I':ijn
I,'n genoe~e!1 v.n
gl.'ml.'lden l';jnre.
wtl/.ijn van den
S!33t, en
oirl'aant zou
" S!sat.
cn bijzonderlijk van ZeelOlId
Zee/alld.• best en oir"Dlr~t
" worden geoordeeld." Van dit b«:lluit
Ver~adering.
btfluil gaf <'e Ver~aderinlt,
(erflond, kennis un
IIn de z.mengevloeidc
mer.iJ!:lr, deellt
terllond,
zamengevloeide meni!!lr,
deedt voorIs
het Oranjevllll1del
Oranjevnandel ten Toren uit fleeken,
lleeken, en
Z01!!t hO;:
nOl: dien
eh ZO:1c!t
zelfden dag Afgevaardigden
Afgev....digden ter
Ier Slaalsverg:llieri-ge,
SI88Isvergaderi·-ge, 011)
om de
belluit te beweegen. 'I
'I \tVas
andere Leden tOt dit beRult
W8~ in gevolge
deezer bevorderlnr,e.
bevorderinr,e, en van 't geen :I:mgunde
a:mga,nde het Markgraaflèhap van Yce,.e
voorgevallen, dat gemelde zijne
grllftèhap
Yeere was voorgev.llen,
in de tIlaand
maand Junij des JUTS
'751 t aldaar plegtigHooghl-id,
JIBrS 1751.
Hooghl"id, ln
lijk wierdt ingehuldigd. Bii 's Prinfen kl:.mst
Pee,.t.
k,.mst voor Yeere,
van den karot
kar.t VlIn
v:m Middelbu,.g.
1/an
Midde/brl. wierden de SIcIlleIs
Slemels der Stad.
Slad,
;0 een rooden flu\Veelen zak, zijner Hooghei;t
HoogheU a~lI'~ebooden;
!n
a31'~ebooden;
.annam, en vooru
voorts na binnen frcdt
rl.'edt,t alwaar
.Iwur dedie dezelve aannam.
Wethouderichap
zelve, op bet Stadshuis, aan
••n de vergaderde Wethoudenchap
M8r!(::raaftch~p
verklaarde, onder welke voorwaarden hij het Mark::rallfich1P
naar nu vertoonde
wilde aanneemen. Daar
verroonde zich de Prins op de
l'lIije
Verhemelt~t en leiPuije van 't SIarf5huis,
Slarfshuis , onder een pragtlg Verhemelte,
de aldaar
Markgruf af, gelijk vervlll~ens
ald.lr den Eed als Markgr.:af
vervol(ens geBurgerolficieren, in nl2m
naam der Burgerije;
icbiedJe door de Durgerollicieren,
ichiedJe
die voorts, door een algemeeo
gejuig, aan
un dien Eed hnr
hasr
i.!ie
algemeen geiuig,
Zegel hiDg. Onder 't bovengemelde Verhemelte las m;;n die
dit
lijdvaers:
..
frIfo JngehaaLt
Jngeb~aLt tot lVl3rkgralf
Vao ter Veer,
" PrIns
Prins rrlfo
Markgra.f Van
raaDt en 'c
't VoLk geuoV\Vhelc
geuoV\VheIt aal1
"I' zWeert VeerfChe raaDc
alUI
.,
ziJn beer.
•• zIJn
heer.
flantcHi!:, dan
1tijnen
Niet minder naatelijl:,
d.n die van wijlen ..
Ijnen Vader,
gefchiedde,
J'cel c, de inhuldiging van den legenwQorciigen
tegenwl)orliigeo
aefcbiedde, te J'w
l\larkgraavc.
Prinrt! W1LLEM DEN V, io
Maij des
l\larkgraave, IJrinr~
in de maand Maii
Zes i.aren
iaaren hlater,
weet en , op deo
den derden
)Jaars
aars 1766. Ze.
lalter , te weeten
der.ten
Maij des Jaars
aldaar, godsdielJllig
J••rs 1772, vierda
vierde men .'dur,
godldiellflig en mee
voegzaame vreugdebetooningen, de gedagtenis der verlosfinge
verloslinge
'Ia:! het Spaaufcbe
van welks prangende fm.rten,
fmarten.
va:.
Spaaufche Dwangjuk
Dwangiuk,, v.n
OOOOOQOO S
5
lOeQ
COeQ
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toen tweehonderd jaaren geleeden
gelt:eden,, de Bllrgerij
Burgerij zich moedi;;
moed;6
hadt ontheven.
Wij gaan over [ot
[Ot de :-,efcbrijvir.g
:~efchrij ... ir.g van Veere,
I'eere, zo ten aanzien van h~:1,
(; !i;-::ir:,:t:'.
H;-;:ir;;('. =ls
liJS v:-n
v:on r:cn
~en ipwendj~en
h~~. e
h·wendj~en toelland.
weiland.
reere, omtrent ern B'ir
H'jr ga~r.s van J1li
)1'1, ':r/cil'llrg
'!,lc,l/l/irg gelegen, wordt
aan d:!
d~ Noord-, en voorii3nmèlijk
\'oorü3r.mdijk a:;n
a~n de OoStz:::-!c,
(J05[Z!:~C, van het
Zeewater bt;fpildJ.
bl:;fp,;dJ. De L
Zc:ewater
L:mJziidc
.•nJzijdc is zeer vercrmldijlr,
verlJl:l31!lijk, door
de vrl!:::lh~ar!dd
(kn ornlI'6~:::l!(l:!n
vrll~lhaar!dd v~n (1en
Ornlp.6~Cl!d~n 1)0rd,
o0rd, in welken men
veele lu,tige
lu'tige bcp!:!I!t!'l!';en
bep!:!!lti;lf.en en we:ige :l'ikcrs
:l~,kNS ::~ntref:.
r.~ntref:. Aan het
Oos[eind~ heefc
Ooste;nd~
heefe men (:cn
':Cll mOild
mond der H:lv~n, die voorts
voom de
geh{:de Stad genoe?:zaam
doon~l'oU!'.lt; vereenigcn.ie
geheele
geilOe?zaam H;m'('c!Jt,
H\m('c:lt, l!oortll'oumt;
vereenige!de
__ich in het W.:s~c:]
m::'t b~t
gen:l:lmde Molenwoiler,
welk
!&Jch
W.:s;C;J m:.'t
ht zo genaamde
Molenw.w:r, we!!,
eert1jds. diimde
hOlleertijds.
diende C'1l
C'U r('n~n K"orflmolen
K"ornmolen aan dei)
dei] !,al'g
gal'g te houden, en voorts de Hqven
H~ven te fcbuurcn.
fchuuren. Men telt 'er vijf
Poorten; tw-e
tw·e am den Zeekant,
Zeekam , de ZLlidhoofds- en de Noord.
NoordhoofJspoort.
laat!h!, ziet men een lang en
boofJspoorr. Buiten deeze lant!l\!,
fmai P~91\verk,
P~DI\Verk, in cl~
d~ dkpt:!
dkpt~ der ZeI' geheijd;
g~heijd; het !lrekt,
Ilrekt, met
eenen boge,
bogt, gencegza:m Oostwaarts, en dient om den 1lag
l1ag
van het Zeew:>ter
Zeew::ter te breeken. Bij dit Paalwerk of Hoofd
ouàs. e~n
een zwaare
zw:lan~ Toren van witten Arduinileen,
nondt, val!
fiondt,
val' ouds,
Arduinll:een.
in welken men het En.kruid
bewaarefl.
Rn.kruid der Provincie plagt te bewaarel',
In de maand Februari)
Februarii des laars 1630, bij goed weder, fior[/londez.:! 'Ie in Zee, gantsch onverhoeds, waarfchijnlijk
waarfchijlllijk in gete dez'::
volge cc,'cr
Ct':i'cr niet opgemerkte
opgemerkce gronàbra~ke,
grondbrg~ke, waar door de
allen~,ske;is ord:!rgrnven
Ql1d:!rgrnven waren.
grondvesten vnn het Gelligt allenr,skeiis
De drie owrÏf!e
ovrc>rhre,t zijnt!e
zijn(!e lAndpoortE'n,
IAndpoorre!1, zijn de
da 'fárwijIrJc1u,
W'arwijlrJc/ze,
de Zm;diikfc/ze
Z4I;diikfche en de .Al'tlemuidfc'ze
Arnemuidfc1te POfl't.
POO'!.
De Iaatile
Iaat!le is
fl~gts
flegts eEn l;itg~ng;
I:itg~ng; de tw(!e
tWl!e eer!le
eerae kUllnen
kunnen bereeden wordet1.
wordef1.
Aan dUl Zeekant
Ze~k3nt is de Stad, groorendecls,
groorendeels, omgeeven met
een zwaaren muur, uit den grond van !leen
Ileen opgeh~:lld; in
den Jaare 1744 he~ft
he>;ft men daar boven een aarden bolwerk
gemaakt. Aar,
Aarl da
di! Landzijde is de S:ad
Stad met Bolwerken verfierkt, Het gNnl
11:erkt,
getAl der Huizen vinden wij op ongeveer zeven-,
hono,~rd begroot,
Wij gaan over
Gebouwen, Onder
OvCf tot
tOt de merkwaardigtle
merkwaardiglle Gebouwen.
deeLe
flaat aan het einje
einJe van
dee.:e munt uit het Stads/mis; het !laat
vierl,ant i'!!al
Gevel, van witten
een langwerpig vierl,anc
lV!a\ ktveld. De Gevel.
Arduillfreen opgehaald, praalt !!let
I!l~t de llandbeelden van verArduilJlleen
fçhei·
., "
fçhei-
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aanzie!llijk
fcheiden Heeren en Vrouwen van p,ure,
p.ure, uit het aanzienlijk
(~d1agt van VAN BORSELFN.
(~1!tlagt
BORSELl'N. De Toren is een fierlijk gelligt.
geUigt.
E~n Schip dient denzelven tot een Windwijzer. Langs acht
E<;n
TrJppen koomt men binnen het Stadshuls •, alwilar
alwáar men de
Trappen
noa,Hge
noot!ige Vertrekken, zo voor de Regeering.
Regeering, als tot
tOt andere
oogmerken, Mntreft.
gemgt,
lI1lntreft. In den J:I:lre
Jaare 1470 wierdt het
bet gel1:igt,
en in den Jmre
J.Jare 1699 van binnen geheel vertimmerd. Het
Admiraliteits Arfenaal
ArfenaaJ of Magazijn,
Magaziin. aan de NoordLands en Admlraliteits
zijde
del} Jaare
1540' Het
jaare 1540.
z!jde der Haven, wierdt gebouwd in den
is achtënzestig
nchtënzestig voeten breed, honderdl;fenderti~
honderdl;~~nderrilót voeten lang
<In vierënveertig voeten hoog. Men beeft
heeft daar binnen twee
het inilorten
vnn den
overwelfde Kelders, in welke, zedert bet
infiorlen van
boven gemelden Toren, het Kruid bewaard worJt.
wor .lt. Naast het
ArflènaaJ legt een ruim Plein, van een hooi(<!f1
ArfenaaJ
hoo~;!n müur
mour omeeeven. De Oorlogfchepen, onuakeld
onttakeld zijnct,),
zijnda, hunnen
kunnen voor het
le~t de
M::g:zijn worden opgelegd. Niet v~rre van daar Ie!tt
Mllg:zijn
Scheepstimmerwcrf, tot welke men toegang heen
Scheepstimmerwerf,
heer. -:,,0,
':..'10f een
fieenen
eene Sml'cderij
fteenen Poort, nevens welke men cene
Smf'cderij heeft. De
Kampverrfche
ger.s;1md,
Kamp,'er,[chè Tfjt"m.
TfJt"Pn, ook
oolt wel de Stads lJc,-!Jerg
Herherg gctM1'Ild,
flaande
a:m het ZuiderhoofJ, is een oud en zwaar g-=b<.uw
g-=t:<,mv,t
flaal1de aan
:tan
rond. en aan de Stads zijde plat. n<?h~
D,?l:~l-;en
flan den Zeekant rond,
1ien
~ndere Vertrekken, ontmoet men
andere
lOen daar binnen twee ru;me
Z9alen, boven eikalirfer.
ZSl!len,
elkaTlrler. Fraaier gezigt, dan uit de Raamen
deezer Vertrekken, kan
knn men zich nlllluwlijks
naauwlijks verbeelden. De
meeste Zeeuwfche
Zeenwfche Eilanden vertoonen zich a!d::ar
ald;:ar in 't
'E ver~
fchier. Geen {chip
fchip kan uit Holland, of van elders te Veere
Pec,.e
fehiet.
bn vlm
aankoomen, of het klln
vlln hier gezien worden. Daarenboven heeft men 'er nog den NelüNelis- en den MontjoorlJchen
MontfoortJchen
TO"fI1. De eerae
hi!t VoetUuk
KoorllTOI"ell.
eerfte dient thans tot het
Voetlluk van een Koornmolen, de andere tot ecn Ge~'nngeni5fe.
Gildehuis, in
molen.
Ge~·:rngenisfe. Het Gildehuis.
den J
nare 1596.
1596, (lP bevel van PrinCe
Prinfe MAURI1'S
MA URITS geA:igt.
gefligt, dient
Jaare
lot eene Vergaderplaalze
Vergaderplaatze (ler
oer Gildebroeders, die 'er, in het
hel:
bovenae gedeelte, goede Vertrekken hebben. Het benedenfie
gedetlte dient tot ecn
een V!eeschhaJ,
gedeelte
neeschhal, en een ander gedeelte tot
~e"e Verzamelplnatze
Redenrijkers , onder den
uen naam van
~ep.e
Verzamelpln:nze der Reàenrijkers,
ft[irjl'Jlde Scholieren eertijds bier
J'Yfislrllde
hier vermaard. Zij voeren tot
hlln
de bJaauwe /lkkoJijen,
hnn Blazoen de Wille Lelie en tie
AUolljen, en
tot Zinfpreuk,
Zinfprcuk, (n
reijnder jongfte
jongfle "oeijentk.
,roeijenfk Een der
fn reljnder
,.
PJer~~
~ef~·

,m
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merkwaardiglle
mcrkwaardiglle gelligten binnen Val'r,
Va/'r, is de fPattrblllr,
,ratt,.lJa/r. de
Fontein genaamd. Hij legt in de OudltrnKt,
Ou,~ltraxt, tegenover de
Groote Kerk, en is van boven vierë;;dcrlig VOClen
voeten wijd, en
vierEntwintig
(.:cdl~kt met een Londen
vierëntwinlig voeten diep; z'jnde !-:cdekt
Looden
Plar, en rustende op acht vicrkante
vierkante Pi/uren.
Piluren. In 't middel1
middcll
Plat,
beeft decze
ctirp:! Pur, geheel vin
heeft
dec ze Bak eene
ee:le hlitengrmeen
hllitengrmee!1 (liep:!
vIn
oDderen op met witren
witten Ardninll.:-:::n
Afdllillll~(;n ('Priem
(.p~em ·tz:?ld.
'tzeld. Het regen.
reg:?n.
water, op de Groot\! Kerk vallende, wor It, door middel van
Looden Pijpen,
Piipen, die on
,Ier den grond door ga:lI1,
onJer
ga:lIJ, na deeze
Verzamelplaats afgeleid, ten dien!le
dienlle der nurgerije, welke daar
VlD
van het vrije gebruik
gebiuik heefe. Deez\! W.>tt
'~ht( rbak.
rbak, die in den
Jaare
1.551 gem1akt
gem~akt is, en veele bonderden
bonderdell Tonnen water
Jatre 1551
kan bevauen,
wordr voor een
!luk gebevallen, wordt
ecn bezienswurdig
bezienswaudig werk
werklluk
honden.
rellen
houden. Onder de Op~rbaare
Op~l'baare WaereldJijke
Waereldlijke Gebouwen tellen
wij DOg
DOg eindelijk het
her Sclwfc/ze
Sch·}lfc'ze HuIS; het allt
fraat in
io de Wijngaardfiraar,
gaardnraat, en wierdt,
wh!rdt, in den Jaare 1613, door de Regeering gefchikt lOt
tOt eene Cor.chergie
Cor.chcrgie voor die van de Scbotrche
Nltie.
\'10 groote Kamers, VerNatie. Het Gebouw is ruim, en \'an
trekken. Zolders en Kelders.
Kelders, ten dienfie
dieD(le der Schotfche Koop.
de,. HUf'en
Heef'cn COllfen·aCOllferMlieden voorzien. In dit lIuis wordt der
leu,.s'
gehouden, die, zonder iemanrs
leurJ - Cou,.t
Court of Regtbank gehnuden,
iemanlS verhindering, regt mag
mig oefrenen.
oeffenen. over alle zAaken,
bindering,
zaaken, zo Civiele
ats
over de perfoonen ~n
en goederen van allen.
als Criminecie. oller
Sch()!rchen Stapel onderhoorig zim.
zi!ll. VIn hier dat
die aan
lan den SchQtfchen
binnen Pee,.t,
de Scholttn,
SchOlltn. ~jnnen
Peere, leeven n:ar de Wetten vin
VAn han
hun
genietende, daarenbo'len, '.,rijheid van :Jlle
beo
eigen Land; genietende.
alle betastinger. A"
A~, gaqnde den oorfprong
lastlnger..
oorfproJ1g en de hoedanigheid van
den SchOIfchen
ScltotCchen Stapel te Peere,
Peer" vinden wij h<'t
h(-t volgende aangeteken 1.
J. Deu've
Dezl'Jve i.,
hehben aangemerkt,
i" gelijk wij reeds hebben
aangemerkt.
bij gelegenheid van her H~!welijk
MARIA STUART,
Ht~welijk der Prinf~sfe MARIA
STUART,
JAKOBUS DEN
DEN J,
derde Dogrer
Dogt!."r van }AKOBUS
r. Koning van ",hoti.'lnd,
.\chotl.lliti.
met IIe('r
WOLFAART "AN
BORSELEN, den vijfden van
yan dien
Heec WOLFAART
'IAN BORSELEN,
Dlam, in
Dllm,
In 't
'c JAar
Jaar 1444 te VU"('
Vee.··(' overgebragt uit de Stad
SI ad n,·tlgnt·tlgI', d:'3f
nee1-:! S!~pel
~erst gt:weest
hlijkt uit een
d~3f oeeT.<!
S'~pCI .erst
glweest is, gelijk blijkt
Akte van Grapf JAN
Akle
JAN VAN
YAN BOURGONDIE,
BOURGONDIE. geteekeDd
geteekend tot IpcrtrJ
Ipc,.en
den :ier:ig.len
:1cr:ig.len April 1407.
J 407.
Of deeze verplaatzing bij gelegc:nheld
geweest, kan men met
beid van dit Hu\\'e!l1k
Hu ..... e:ltk bedongen zij geweest.
gelne
geeDe zekerheid
zekerlleid zeggen, dewijl 't gemelde Huwelijkscontract.
Huwelijkscontract:.
of
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of andere bewijzen hier van.
van, l1er:!el'S
Jler:!tl'S meer gevondelt
gevondcll worden.
nagthans zeker, dat naa 't voltr\:kken
volul:kken valt
V311 dit HuweHuwe~
Het is nogthans
ondl:r de Regeering van
lijk, door een Akte Vln
van 't'e Parlement, ondtlr
vaa
Koning JAKOBUS
JAKOBUS DEN 111,
SclMlond. bij het leven van
lIl, van SclMfl1nd.
JilARIA STUART,
lilARIA
STUART, alle Schotièhe
Schotîche Kooplieden zijn gelast geworden, op flralfe
llralfe van Kor.fi~catie en
cn bnnnisfemcm,
b:mnisfemenr, de Stad
B,
R, ugge niet meer als een Stapelpbats
Stapelplaats te bezoeken, en zich
met der woon van daar te begeeven. Door
DOOf die PrinCes
Prinres is
ook aan haare Landsgenooten, alhier handel,lrijvende,'
handdlrijvende" een
Weide oC
behoor;;nde aan het K'llleel
Kqlleel van
of Veld gegeeven , behoorende
Zondenbul'g,
Zandenburg • lOt
tot drooging \"1111
\":lll hunne Wol- en SchaapeInvoege deezen Schotfche Stapel thacs
tbaes ruim drie
drie...
Vagten. lnvoege
honderd jaaren,
jaaren. zonder merkelijke lUsrchwpoozing,
tusrchçnpoozing. binnen
decze
deeze Stad gevl'sligd
gevl'stigd is geweest. Nu en dan zijn wel kragt)g~ poogingen in 't werk gefield,
t1g~
gefield. om deezen Stapel geheel
van Peere
Pure af te trekken. Zelfs hebben
bebben eenige gropte
grapte Steden 'I~
als fJliddelbllf
lIl/dde/bu, g.
g, An/wupen,
Antwerpen. Rot/ere/lWz
Rotlert!(wl en ander~n, verföeiden' gele
fc1eiden'
gele~eTiheden
gezo~t, om den Schotfchen Stapel,
5enheden gezogt,
Voorregten te willen
onder aanbiedmg
aanbieding van denzelven ook Voorreg:en
verleenen. tot zich te lokken. Doch die Stapel is telkens,
verleenen,
telkens·
gekeerd, als zijnde eene bekwaawederom te Veere te rug gekeêrd,
me, welgelegcne
welgelegene en veilige Ihvel1
Uwen VUJr
VUJr de Schotfche
SchotCche Natie.
In December de~ Jaars 154
1541I heert
heeft lIeer
Heer !I1'.Xt~lILIAAN
II1\XI~lILIAAN VAN
IlOURGONDIF.. Stadhouder van IloJ/rwd,
IlOURGONDlF..
IloJltmd, Z~et(~I:d
Z:cJ{~I:d en
cn !reslfriestrest/ries.
land,
/{md, met die van de ::>chotfcbe
~chotfche Natie
NalÏe ten vao
van di!
dp. hier voor
aangehaalde Contraétt!n
aangeltallJde
Contraét~n gelloOlen,
gr,OOOlcn, het welk PHILIPS DE II,
11,
Koning vnn
van Splwje,
Spanje, niet
nict alleen naa den
d~n dood van Heer MAX)MlLI
... AN VAN
VAN BOCRGIJNDIE.
MlLIi\AN
nOt;RGONDIE, in dt!n
dl!n Jaare 1559,
J 559, bevestigde ea
en
vau
uitbreidde; maar hij verleende nog daarenboven, aan die vao
de Schotfche
Scbotfcbe Natie bir.nen
bir.ncn Veere. Brieven van Prot(
Prot, étie,
t1: i e, bij
gcle;;enheid
toen beginnendell
gclci.;enheid van den (Oen
beginnenden lnlandfchen Oorlog iJ)
io
de Nedcrlandtln.
Nederlandl:n.
In den Jaare 1572 heefe
Conf~rvator GWRGE
beefe de Confervator
GEORGE HACQUE'l',
HACQUE'l',
benevers de andere Fa&oors
benevens
F~él:oors van de Slapel- Court, zich na
nlr
de Stad Brugge begeeven, uit vreeze voor den Herrog
Herto~ VAN
ALVA, bijnldien de overgang der Stad Veere
Peere aan de zijde
van den Prins v A
Maij van dat jaar
A N ORANJE,
ORANJE, den derden lVIaij
gefchied, een kwaad gevolg mogt hebben. Hier uit zo,teQ
zo~tell
de
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de Bruggenaars wederom hun voordeel te trekken; gelijk te
Bl'ugge tef begunt1iging
begun!liging van den
zien is uit de Akte tot BI·ugge
SchotCcbeo Stapel op deo
wimig!len lVIaij
iVIaij van dat zelfde
Scbotfcheo
den achlëm
achlëlltwintigften
jaar gemaakt: doch 't was maar voor een korten poos; want
zo dra de Vrijheid der Stad Veere, met die van de geheele
Republiek, gelukkiglijk bevestigd was en bleef, wierdt de
Stapel- Court iu de Stad Veere, door eene openlijke Bekend·
,stapelmaaking van Koning ]AKOBUS
]IIKOBUS DEN
maakiDg
DI!N VI, op den zestienden Sep.
Sepwederom volkomen herneld.
herfield. Op den achttember JJ578,
578, wedf;!rom
tienden Oktober van dat jaar wierdt ook een nieuw Comraa:
geflooten, 't welk door zijne Doorluchtigheid, Prins WILLEM
DEN I, als Stadhouder is goedgekeurd.
t\mbas.
DI::N
Wanneer de Ambas.
fadeurs van hunne Hoogmogenden, in 't JAar
Jaar 1594, over den
van Koning }.\lWBUS
J.\lWBUS 11:00fionvaD den Eeïstgebooren
Eerstgebooren Zoon vaD
Doop van
den, vereerden zij,
zij. onder andere Gefchenken,
Getèhenken, tot een Doopdeo,
gifte, eene jaarlijkfche Lijfrente van vijfduizend Guldens, geduurende den Leeftijd van dien Prins,
Prills, te betaaien aan den
Confervator der Privilegien van de Schotfche
Schor{che Natie binnen de
wil:rden de oude ConStad Veere. Bij deeze gel:genheid wit:rden
tusCchen de Kroun van ,schollanJ
Schotland en de NederlacNederl:u:traéten,
traaen, tus{enen
ondEr anderen behelsden, d~t de Schotden, vernieuwd; die ondEf
fcbe Kooplieden mogten koomen
koornen verblijven in ,enige Steden
van deeze Provfrc:en,
Provitcien, en onder zich een Confervator verkieen van alle olleenigheden en
zen, die kennis Z0U mogen neem
neernen
gefchiIlen,
tu~fchen de Schotfche Koop:icd~l1
Koop:icd"ll m06ten
gefchillen, welken tu&fchc!l
Schotfche Kooplb!en,
voorvallen. Wanneer de Schot{che
Koopli(;den, in 't Jaar
1612, eenigen tijd in bedenken t;add~n gdtaan, om hunnen
bunnen
Stapel na elders te verplaatzen , hebben de Sl~alen
St~alen van
Schotland, met genoegen van zijne GrootB!iuannifche MajeSchol/anti,
Groot - BiÏttannifche
fieit, door hunne Atgezondtnen
fteit,
Afgezond~nen met de Gevolmagtigden van
den Heer Markgraaf, en van de Magifiraat,
Magiflraar, een nieuw Contraét g flooten.
Contr8éten zijn van tijd tor
tot tijd verlraa
flooren. Deeze Contr8aen
lengd, ook zomtijds verbeterd en met eenige weinige Artikelen "ermeerd
... rd, gelijk in de Jaaren 1675,
"ermeerd,.r1,
1675. 1697, 1718,
1736
I74!l; in welk la:nite
laatlte jaar, de
ce oud!!
COlllJaéten van
J736 en 174S,
oud(! COlll/aaen
1697
ton ;,36,
Sch~/kmd en
J697 tn
;;;36, met de Koninklijke Steden van SclM/and
deeze Srad,
Stad, zijn ver'1ieuwd
dr' dccesjie,
dccesfie, Approbatie,
ver'lieuwd door dt·
ProlorJgfllie en Rall/kalie van zijne Doolluchtige Hoogheid,
den
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Heere Prinfe """
Ylln Oranje en N:I1!tlU,
N.1S[flU, 11$ Markgrlaf
Markgraaf der
den Hecre
Peere.
Srad Peert.
:,".kr~ C()tluPenPige
C/Jdid:en.Pige (Je.
OeWij gaan over tot de Kerken en an.kra
hUll!fltl1.
Ye~,oe htcfr
ht:ëfr mt:n t..vee
bvee I{erk~
Kerkm ten dienfie der
h(JlIw~".
Te Pt-c1,-e
d.! Gruur~
Gruc..ri) cn de Kleine Kerk.
Nedt'rduitfche Hervormden,
HervOfmden, do!
Ned\'rduhfche
De O,
G, oOle
OOle Kerk,
Kerk. g.:buu
g-:h'.HI.vd
J:~~re J 3~
34 8,
8. elflijds,
Co( rtijds, naar
1)e
LV:l in den J~:lre
wijle der Room~chge:zind"n,
Room~chgezind:>n, rijl:tijk
rijl:!ijk verf,-rd,
verfl"rd, wierdr, la
de wij7e
ZWitaren brand, van
vnn haaT
haar overkuoovcrkundcn Jaare 1686, door cel) zWltaren
flig Portlil
Portaal in 'r Wc:stell,
Westen, b:!iOvfj.
b;:iovfJ. r~.~.J
r~,~.1 de!
cte! herbouwiDg
hc:rbouwing ia
i.
Ri:
bet nog
nn.g ",en
~en ruim gefligt,
gefiigt, zijnJe
zijn.ic Iweehor.:1t
Iweehon;1~ -1ënvier
"1ënvier voeten
het
lang, honderdë:1rwir.rig
honderdë:>rwir.tig voeten
voeren breed,
breed. en tot
tor lall
aar. 't gewelC
gewelf
lang.
hondc;rdzeventh:n voeren
voeten boog. Het is
Is geheel vall
van wilten
willen Ar.
Arhondf:rdzeventÏl:o
T urcn, die op
duiulleen opgebold.
opgehaald, gelijk ook de vierkante TIlren,
duiulteen
Ocg·s rot het derde ge.
gezwaue Pilaare!!
Pilaaretl rlOst,
rt;st, en hoewel Ilc:g.s
vier ZW3:re
deelte der ontworpece
ontworper.e hoogle
hoogte opgetrokken, met zijn bouteD
bouten
tlVeeëntwintig vorten
votten hoog.
boog. Voor een
Kapwerk ,• tweehcnd~~d I\veeëntwintig
proemu:: van UouwkunJe honden
henden de Kenliers den overkun.
prot:filu!:
filgen Boog, a:iO
a:m den voet VAn
vila den 'l'.:neJ,
TJreJ, diener.de teven.
teyens
(lIgen
lot eenen Ingang der Kerke.
Kerkl'. V:n
V:m vooren is dezelve
dezdye dertig,
dertig.
tot
aglercn vijftien voeten breed.
breed, en rif voeten diep. Vol.
van Igleren
ocrfpr Jnklijk betlek.
beflek. moest de Kerk eCD Krui.geger.s het oerfpr
zij~. K.:rl:, i~:t:mde
t:a:mde tligt
bouw geweest zijn.
De Kleine K~TI:,
digt bij de
Groote, eD
en op de grondflagen van het
bet Krllisgcbou\v
Kru!sgt::boU\v genigt.
getligt,
Groole.
is insgelijks een
cen ouJ G.:bouw. De r:llJ1p,
rall'p, tlraks
flraks vermeld,
Is
Geaigrs in de asche.
leide insgelijks een groot gedeelte deezes Getligls
l~ide
Doar vier PredikaDten
Predikante" wordt iu
in deeze K~rlteu
K~rkell he: dienstwerk
Door
'cr eeM
een~ Iral/dlt
1I'"oifelze Ger.:eente,
G:!n:eente, die
verrig~. Voorts heeft men 'er
geene aflGorlerlijke
afzonderlijke Vergaderplaats
Vcrgaderp!a:lts hebbende, door éénen
éénell Preg<!ene
IGelne Kt;rk, ces
èes lond:lgs vo:>rmiddags,
vo:>rmiddsgs, worde
dikant, in de K:elne
dikaDt,
vcrriót ooit
ooIt de SCholfche Gcllle.:nte
G\:llIel!nte de
bediend. WIjders vcrri;t
opeLloaare Gosdier.slo~tf~ll!:lg
Gosdier.sto~tf~U:llg in d~
d:! 2.l'lf.le
~~lfle Kleite
Kleir.c Kerk, teD
tCD
opeuiJaare
welken einde de:zel
dezelve.
al voor
vOllr veele juren,
jllaren, in tweeën verwelkCD
ve. .1
wierde. Het kleÏl.Oe
kleit. ne gedeelte is de laat&;gelloemden
laalSLgel:oemden arardeeld wierdt.
gellaan. - IIllt
IIl!t Oude iJlarmenJl!Q"nen- en J',.ou~·tduis,
I/rouu'enhuis. en het
bet
gllllllll1.
Calt- en Wr!es!tuis,
Wo!e$ltuis, zijn In I!én
vereelllgd; bec
bet
eauéén Gebouw vereenlgd;
ecn deftig voorkoomen,
voorkoomcn, en
cn prorJit
prorJa vaD
VlD boven met eeD
beeft een
luclnig Torentje.
'forenrj~.
luchtig

D.
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Ptere heefe e(!Ilil1;e
Marmm voortgc·
De Stad
Slad Yure
eenige Ge/eerde
Gelee"Je Mallnm
bragt. llAll1'HOI.O:'JEUS
vuma:1rd rrcdibragr.
HAll 'l"HOtOMEUS 11à 1I111)()p.LnURGO.
IIUJ>VELRUltGO. een vuma:ml
rrcdi.
Guardiaan van de Mlllderbrceders te
Ie AÜddelbu,.g.
Mfddelb1a·g.
ker, en Guardillo
Was
Veerenanr,, in den Jaare
WIS cen f:\·:oooren
g;:oiJoren Veerenaar
Jaarc 14[;.).
141>.;, doeh
doch over.
lceclt te
IC UI
I I'c/;t.
UIIU!;/.
in den Jaarc
Jaare 1564, Van zijne Leerredenen
LeerredenelI
leetft
boekdeelcn. l(or..r>;I:ziet eeJ1~
eel'l~ Verz:JmcIing
Verz:tmcling het licht, in drie boekdeelen.
KOR Nt::LIS BI\.T'l'lIS,
B.1.T1'lIS, een beroemd Gene :sheer. was Stads
Srads - Doktor van
zijne C.:hoortt·p/aar~.
G~boorttpla:lIl'. Daarenboven muntte hij uit in andere
takken
v;m g~lecrdhciJ,
en hielde,
lis zodanig, dikwij!.
ukken v::n
geleerdheid, eD
hieldt, als
dikwij!s hricf.
brief.
wisleling met den beroemden DESI' UIUS
ERIVS EIlASMUS.
F..RASMUS. Z~cr
wisf.:ling
Zl!cr ge.
zien was hij bij Vrouwe ANNA VAN tOr..SlLEN;
zieD
UORSlLF.N; hij woonde
bij haar, in den Jaare
Zantlcnbul·g. Men
laare J'403,
498, op het Slot Zande"huI·8.
beeft vao
van hem ver(cheiden
verfeheiden l\1~ngelwerken; zij zijn, 10
in den
d<:n
Jure 151!l,
ISI!:!, door den druk gemeen gemallkr.
Jaare
gemaakr. JAN VAN
VADI BORBORVeerenur, bekleedde, in den Jaare
Jure
'ELEN, insgelijks
ii1sgelijks een
eCD Veerenau.
hel Hoo,deeraarampr
aan 'r
't Uoogefèbool
Uoogefèhool te Leuven,
1516, het
Hoo~leeraarlmpr Iin
en WI'.
wa'. verv.:.lj!en
vcrvül!!,t!ns,
Geboonellad, Deken vin
van 't
•• in ziine
zHae Geboorletlad,
Kollegic V:J~
B~:CERUS beKo/legie
var. Z,mrlcnbl41i
Z·lllfICnbl,,.l of Yêere.
Yl!cre. Gr::RWN
GEIl~ON B~;CERUS
kleedde,
1.'\38, hel
het LeerlIramp:
Leeraaramp: onder rle
de
kleedde. ree':!s
reeds in den l:lare
faare 1.';38,
Hervollld-'n in zij!le
zijne Geboor·efiad.
het
Hervorm.l,·n
Geboor·enad. Nu
~II het
bct bouc:!cn
houden van bei
fC:le Sijoo.Je
Sijoode benoemd zijnde oDder
Overzeilers
Dordrec:l
Dordrec~l fC:1C
ODder de Overzetrers
..
an het Uilde Verbond,
hij zich. ten dien einde, in
in
"an
Verbond. brglf bij
lijds, m:!t der woon nI
den Jaare 1627. vO .• r eene wijle tijds,
n.
Leiril11. D eh het mo:;t h'::l1l
hèlll uiet g::l'eu.en,
g::l'euien, de voho'Jijing
Leiaw.
voltooijiog
beleeveD; hij overlccdt
van dit
c!it w.:r~
w.:r:C ~ bele~veD;
overh:cdt op den zcvcnllmwin.
zcvenllnlwin.
tigll!.'n A.Jglrs!\):~
A'JgIIS!II;~ dl'S .1a:lI·~
.1:m~ J631.
tig!lt'n
'631. Hij b~erl
h~eft c.::n
c~n boe!:
boe:: gefenrec.
t:efchreevcn
tegen de Kerk<:IiF'·!
Kl!rkelij~.! RCï:c1"'i"g
Rcge""jr'g v~"
v~n E,
(:.'m:J. Mllxuli·
MJlxuliven legeil
E. (:.'m;d.
Vl:JENDr, uf,
tlf, mt:t een vcrlat.jnden
v.:!r1:It.jnden n:iam.VIl'IENTIUS,
n:i:lill. Vn-IENTIUS,
MAAN DP. VI:IENDr,
wiercit gehoon'n
geboon'n (lP IH:I
K:J(l~el l·.·;,d
Z'''i,ri 1'':'IU'{,
••\UI'{, ('p ·Jen c:erllen
wierdt
hcr Kafl;:el
.:er!len
Februarij des J~ars
J~:lrs 1.:;~9. Hij W3S
dt!r:'
Februarii
was een boc2f1nil·Ïclld
boczrrnv·i"nd van dc!'.'
en ecn
voorl;efF~lij:C L:ilijl'EC:h
vermaarden JUf'J'L'~
Junl'~ L1!·~1U';.
LI:·~lU.', cn
een voort;effelijk
L:aijrfch
DIcbier
val' veriènéiell
verii:neitien ziiner pich!w.:r!:cn,
Dlchlcr;; waar var
pich!w;:r~cn, die het
lichl
getuigenis kllillien
killilien c.lra.1gen.
dra~geD.
liij bl'K~eedde
licht zien,
zien. J!etuigellis
bt'I.:cedde den
pOSt van Gebeimf.:hrij\1er
Geheimf':hdj'Jcr der Sild
G;;;rl, en oV\'rleedt
oV\'r!eedt II~
poSt
S.ad G:i;r/,
I61.J., het vijf.!
.. vijidblle zijns
ou~er·
daar, in den Jaar&: 161-1-,
vijf.!uvijlii&fie
zijl!s ouder·
d().,,~.
do"'~.

De gczamc!ntliike
j,!eZ3mentlijke Regeering der SIn.]
~e{L~t uit BolI·
Slld j-'~r: bell..::t
8.11·
S.:~cp~n:;u en Vl'::(.":llwin.
juw, twee llurgemecstercn, neben
ne~en S;;~cp~n~u
vl.::c:uwin.
ti,
tiC
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tig Raadell;
Sekretui; is
Is toegeRaaden; wien een Penfionaris
Penûollaris en een Sekretaris
I'eere cn van deszelfs Regtsgebied f
voegd. De Baljuw van Veere
wordt door den Markgraaf aangeflelJ,
aange(h~IJ, en bekleedt dit hmpé
Ampc
zijn gehede lee ven , of lOt
tot wederopzegging van dén
dèn Markgraave. De Burgemeesters worden door den Markgraaf, ui
eene Nomin~tie van vier perCoonen,
perfoonen, verkoozen.
vorkoozen. Dit zt:lfde
z"lfde
heeft ook plaats ten aanziet] van de Schepenen. uit een overgeleverd dubbel getal, gelijk ook met opzigt tot
tOt de Raaden.
Raaden4
Drie onderCcheidcne
onderfcheidclJe KoJlcgien
zamenKollcgicn wordell
wordelI uit alle deeze za
mengefield.
Kollegie, dat van Wet en Raad genoemd.
gefleld. Het eerne
eerfie Kol/egie,
bef/aat uit den Baljuw, de Burgemeesters, aUe de Schepenen
befinat
gemeene ,stads
~tadi
en Raaden, en voert
vo('rt lIet
het bewind over de gemecne
~aaken en die het nlgemeene
algemeene Land betreffen. Het, tweede
flan den Geregte genaamd.
genaamd, bcfiaat
bdlaat uit Baljuw.
Baljuw,
Kollegie, dat flan
Burgemeesters en Schepenen.
KolJegie, dat "tm
Durgemeesters
SchepeDen. Het derde Kollcgie,
van.
Burgemeesters en R'laden
R'loden gebeeten.
geheeten. als waar in de Baljuw
en
CD de Schepenen geene zilting
ziLti))/! hebben,
hebben 1 dient tot het maaken
\lan de groote Nominatien
Nominatie" van Burgemeesters en Senepenen,
van
Scbepenen;
tusfcher:tijds openvallende Schepens- of
elijk ook van de tusCchentijds
hetf[ men, gelijk elders, ook
Raadplaatzen. Behalven deeie.
deeic, hetf,
te Peen no~ verfcheiden
verCcheiden ander~ mindere Ko1Jegien
Kollegien yan opzigt of bewind.
VeertChe Schutterij
In vier Kompagnien of Vaandels is de VeerÎche
v~rdP.t'ld:
Oranje. Groene, Witte en Blaauwe Vaandel.
v~rdP.eld: het Oranje,
leder Kompal}!Jie
Kompa!}!Iie he~fc h~arèn
h~ar.;!n K2piiein,
Ieder
K2pitein, Luitenant en Vaan,;
Vaan~
GCl:;m~ntl;jk zijn ze onderhoerig aan tWee KoloneJleD.
KoIonelIen.
drir,. Gt.:z:.mèntl:jk
zij~de de ltege-:rel:de Burgemeesters.
Het Gildehuis is de
lioofdw'lgr. Ht!t getal
gelal der Gilden is negentien; over ieder
d'erzeivel' is een Lid van de VroedCchap
Vroeàfchap Ov'erdeketl.
Ov'erdeken. Veel
derzelven
Handels plagt, eerci
eeni ds, te Veere
Peere om te gaan. Nog met bet
het
be;!,in
dcaer EelHve
Eellwe b(!hoordcll
b~oordel1 'er ollgel'eer
ongeveer zeventig, zó
zl)
begin dc<:zer
Kuopv,:ardijtèhepen
derze zijà
Kuopv,'ardijlchepen als Vischpinken thuis. Alle deeze
thans verdween",n. De Schotfche
SchotCche handel is genoegZ1am dl)
eeni..;e,
gedceeven wordt; en deeze bezit lIog muke·
eeni,.(e, die 'er gedreeveD
mcrke·
lijken bloei,
iijkell
REYGEnSBERO, BOXHORN en SMALI.lGANG!',
SMALI.IWANGE-,
Zie REYGEnSIlERG,
/(ronii!u'n '\Ian
yan Zeel,md;
Zee!,md;
f("oniilft'n
ch",{t:lu Arcadia;
IQlid
IQlid.t enz.
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VEESSEN ,t VELDE, enz.
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V!ESSEN
L:mddrmtampt
VEESSEN ,t een Dorp in Gelderland, in het L:mddrostampt
van Pe/uwe,
Pc/uwe, aan de rivier de njet,
rs/el, anderhalf uur gaans boven 1l,~IIi!i1I.
ll(~tlt!m. Het Dorp, 't welk lame:ijk
tame:ijk groot is,
is. heeft
beeft
Kerk t;,!O
too dienfle
dienile der Hervormdeu, die 'cr
'èr hunnen eigen
eene Keek
Leeraar hehben.
bt:obel1. Veel uoortogts
uOOrtogts is 'er door dit
èit Dorp, VJn
VlIJ
we';(11
weile men 'er over den
d~1I Y;sd
we.;w het Veer, wdk
Y;sel helft,
hetfr, ten
beho<!ve, ollder
ol'Jder andere, van de Landiieden
Landiicden , die hunne
bunne voOrtvoortbrengzeJs te Zwolle
brengzeIs
Zwo!Ie tef
ter markt brengen.
VELDE,t weleer eene Ridderhontad, in Zuidbolland
VELDE
Zuidholland , omtreIlt
DOip Mdasland,
MdlJsianJ, doch reeds ze.lcn
ze,lcn een groot aanrrent het Dorp
tal jaaren verweest,
geheel verdweenen,
verdween en , uit:;i:zonderd
uir:s~zonderd alyerwcest, en gebeel
leen dat men 'u nog eenige van
wo de fundamemcn aJntreft
:I~ntrcft,t
nevens eenige merktekens der Grafleu.
Graften, die het
bet Geflig,t
Gel1igt omringJen. Men telde, eertijds, onder de HollanJfche Edelen,
een GeOagt, 't welk
welle na:lr
naar dit Geiligt
Gei1igt zijuclI
zijllclJ naam vOl'rde.
vOI.'rde.
Diensvolgens moet VeMe
Pd,,'e een der ouJltl! Hefligten.
Gefligten, hier te
Lande, geweest zijll.
zijn. Dus vindt men cp
op het Jaar 1225 genoemd HENDRIK V.~N
up h(;t
Jaar 12ïo.
12ïO,
V_~N DE VELDE,
VRLDE, Ridder; Gp
h"t Jaaf
DANIEL
Uit het
bekl~edje
nr.NIEL VAN DE VELDi,.
VELD".
bet zeiOe
zeif.!e G~n~6:
Gul~bt !Jeklt!edde
KORl'iELIS
Burgcme~
XOll.NELIS VAN DE
DB VELDE, in den Jaare 1490, de Bllrgemeesterlijke waardigheid te D01'drechl.
Dordrecht.

Zie

Rltavia IIII/jlr.
llluflr.
Jf/oordr:übock.
Jf/oordlitJvodr.

VAN LEE.UWEN,
LEEUWEN,

HALi\L\,
HALl\L\,

VELDE, (ABRAHAM VAN DE) was een dier bemoeizuchtige
Predikanten, die hun ampt en pllgt
pligt vergectenJ.:!.
vcrgcet<!nJ~. dik;n:lals.
dik;na~l5Ollrust onder de Gemeence
Gemeeute zlIaiden,
zllaidt:n, doch lJO:C.
l!O~{, dt!swcg~n.
dl!swcg~n.
van houger
booger hand, naar verGienfl:e
vcrr.iellfl:e gemciltigJ
gew!:iHigJ wimll'n.
wièrdl·n. Hij
llij
bekleedde het
bet Leeraara14pt
Leeraaran::pt ouJ!!r
ondl!r de Hec'vormden,
Ht'rv0rmdcn, te U/redlt.
Utre::"'.
iu den Jaare 1660. ten lijf!\!
a;c!aar n:crkelijk:!'
lÎj('~ als a;Ca:lf
mcrkelijk~ onlusten
reezen
i\-Ie~rma::len
ree zen , [U~(èhen
[u~rchen de Regeering
Regceril1g en
eD de Preai/{antcn,
Precibntcn. Me~rma:llen
WilS
ont!iaan over dd!.'n
... n rechteu eJl~e:;:mr
dl'C GeesG~cs
was aldaar twist ontfiaan
eJI~eLaar dt-r
lelijke
telijke Goederen>
Goederen, die wele
weJet'r,
..r, geduurende de !toom[che
H..oomfche tijden, :lao
aan de }ürk
l(f(k van Utrecht hehoorJ
bchoorJ kldd\óll;
h:tdd;oll; doch, zevcrand~ring van RCéi\!CrÏljg,
Rcg~e;iJjg, aan
;~f:L .t::erl1e
Lid der
Ilen d.:
d~ vcrandl;lring
aaa :.t:.
~edle Lij
~to:a.
~t::a-

VELDÊ.
VELDË. (ABRAHAM

.
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Staaten
bet ge"
StRaren en aan de. Stad
Stlid gekaomen
gekoomen waren. Thans, in het
mel:!e jaar.
jaar, dreef men openliik
openlijk ~ dat de gemeide goedere.goedered
wierden f
door . de tegenwoordige eigenaars
àoor
eigenAars te onregt bezeeten wierdenf
maar der Kerke toebehoorden. Men fchroomde
rchroomde nict,
nh.:t, dtf
de
Regenten, zelf van den predikfloel
predikfloel,t deswegen
des wegen fCherpèlijk
fcherpi!lijk doot
doot'
te firijl,en. Een d~r voorn~am!le
voorn~amtle Yveraaren
YveraAren was 4'lBltÄHAM
ABIlÁHAl\f
VAN
~AN DI! VELDE. Om zjjlU!
zii~ vermetelheid te ftratfen,
Ilr::ffen, wierde
wierdt de
d(1
Wethouderfchap te n:;de;
Werhouderfchap
nr.de; in de maand ]ulij
Julij dea gemelden
Jaars 1660, hrm
hem van zijn ::tr.pt
::!r.pt te ontzetten,
omzetten; en voorrs nié
uif
de Stad en het
bet Sticht vall
van Ut,.echt
U'reclzt te bannen.
bauncn. Hij begaf zidi
zicH
toen na Hollnnd.
Hollrmd, ttl
tn wierde
wierdt \'ervolgtns te fl,ledmb/ilt.
Medmblilt beroe.beroepen. Tegen den zin der Wdhouderfchap,
Wdhouàcrfchnp, eu
en alleen op :tau"
aan"
drang der Gemeente, meer
meet dit beroep gefchied 2iin,
7ijn, vermit~
de eerstgemelde
ee.rstgemclde,, voor 's Kerkel1dienll1lrs
Kerkelldienaars onrustigen aart be
be-..
dugt, en daar lIit
uit eenig onheil voor haare Stad vreezende;
vreetende ; bij
'8 Lands Staalen
Sraaten te wege brllgr, .'dat
dat hij .nlet
·niet flegts
flegcs de Plaats;
's
Dlaal
maal ook het
bet geheele
gebeele Gewebt
Gcwe6t van Holland moest verlaateD.
verlaaten.
Zo geliefd was, inms[chen;
intus[ch~n; decze
het gemeen;
deeze Leeraar bij !tet
dat de St:l~ten
St:t~ten zich genoodzaakt
g~noodzaakt vonden.;
vonden; eer hij nog Medenblik
V:lllr.dds Sold::aten
hlik verliet,
verliet. drie V2:1r.dds
Sold:::uen derwaarts te zenden, om
de Gemeente in rust te houàen, en haar te belenen
beletten dat zij
niet mee
met geweld den gdiefden
J;l'liefden Prediker billnen
bipnen hieli!e.
hieldt. Tnamf
Tn3n~
zogt "JIN OE VELDE et:ne
ct:ne fchu!!p1aQts
fCÎ1l1!!p!aats in .:~ee/ar.r:i,
;~eelar.d, en lradt
hadt het
geluk, dat hem
~lll,zienJijk Ketkberoep
Middel"urg
henl het 1111llzienlijk
Ketkbero,~p te Midde'''urtJ
wierde
openJijit 'lOOr
'TOOr
wierdt opgedraagello
opgedraagell. Hier verklaarde hij zich openlijit
etn vriend
O"an;e, en wist zich bij de,"
el'n
vriciid van hi!t
hi!c Buis va1
va!) O'·QlIie.
des"
telfs VU.)l
\,<,h)1 flanders zeer bemillj
te·man1cen.
zelfs
bemin:i te
manken. In het gefchil_
gefchil"
tusfchcn de Gewesten;
tl1sfcbcn
Gewesten j over de bevordering van den Prins
Prin'
".\N
v.~N ORANJE, waar om:rent die van Holland met de overlger
overige
Provincien !liet
!lict even gnnrtig
gnnflig dagten
dagten.> liet vaN
VAN DE
DI!. vnnE
VUDE ziclr.
ticlt,.
b:j wijlen, lustig
Ins tig lrooren.
!rooren. Hij [chroomde
fchroomde uiet;
Diet, de Holland-Holland...
{che
fche Staaten , c.fT~nfijk
(op"~nnjk van den preèilI!loet,
predikftoet, als VeT/)ol'idb,.elJ~
Ve1'bol'idbr~~
1;.0
kp s door te firijkclI. Dit alles
ulles gebeurde in den J~are
j:inre Ió6:i
166:i..
Niet onbeioond,
onbeioond. inrusfchen,
imu&[chen, bleef deeze ijver. Gelijk zom'"'
wmlIlige Predikanten, die
preeken,.
mige
dIe voorbeen,
voorheen, om huu oproerig prcekett.
Zo als men 'e [Oen
tumne ft:lndp
geze&l
toen noemde. uit lmnne
ftnndp aatzen geze'
waren; flcaks n:la de verbeffing
verheffing van Prinfe W!LLEM DEN
&EN IU
van zijne Hoogheid verlof V("fworven,
lot- hUuna
hUI.ne voor'"
voor....
v"'l'worven, om lv&-
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mOllen wedcrl~ecren,
d('eld~
gaande Gemeenten te mogen
wedcrl:ecren, zo d
.. eld\! ook
YAN DE VELDE in deeze gunst.
gU!1st. 1:1
zi:i~'!praal k;:erJi!
k~'erJ~ hij Ie'
Y.\N
in z;:;~'!praal
te'
rug te VIr'rell"
~c~al1r.cn was.
WQS, w:crdt
U,reelll, waar uit hij \vl'lc':r
\vC'lc':r I!.c:);HlIlcn
w:crdc
'cr met opene arm~n oncva:;~en door de tegeoiVoodige
tegeniVoodige Re.
,ecrin!;.,
zIjDe dagen.
,~rins., en eindigde 'er in vrede zIjne
Re(obilien 'IIan
Ilv/!(JIld.J 1662;
Zie Re{ol"tien
van IJvllaw/
166:1;
.\IT-ZIlMA,
eaJ.
.\lTZI!MA, CUl!.

VFT.DE, (JlDRIAJlA
DllN) een vermaar,l Amtt:rd,lI11sclt
A:n:1;:rd,lIl1SCb
VFT,DE,
(.~DRJAM~ VAN Dl!N)
gebooren in den Jure
J~are 1(;39,
1(i39. doch, lOC
tOt l~ad,.·e1
l:ad.'e1 der
kunS!, door een vroeglijdigen dood
wl'ggcrulll, W~5
w~s {'('n
c("u dier
kunst,
d.:lod w,,!;gcrulu,
en,
Kunll::naaren,
Kunll~lIlaren, die
di:! niet door de bencmming
benemming der Oude.
Ouc!c.en,
lDaar door de roeping der Natuure, to~ zi!r.C'l
zl!r.C'l Il'ev,:!J: flan'J
fian·j"
verordineerd wa~. Ro.!eds
R<.!eds in zijne kind,hcid h~:!t hij Iclkp.ns
Iclk.ms
het
l\kesr, fCler,
t-,'p1albet penCeel of de tp.kenpen in handen. l\kest,
f!Jeer, ~"p:al
de zich zijne kindfche
killdfche Ikfbehberij lOt hel
bet afheeldell
.ft)ccl.!~1J lidn
\i"n SC'leSC'1epen, vaD allerlei
Illerlei gedaa:ite
gedaante en in vcrlCh:)lfllde
ho,,;.!',:,;cn. ZljlT
vcrlch:lI(;llde ho"J'I~,;cn.
';: vo!~ef!d~
vo!gendCl Arti!,cl
Arti!.cl zu,!~1l
zu,l~n i",.lft'
f"rf.~kCil,
Vader, van welken wij in '.
~kCil ,
tC wrtrollweo
Zooo IC
wrtrollwea
dit béruerkende, wieràt te ra::de. zijl:en Zoon
lan het onder wijs van J!N
Jc\N WY~I.~NDSt,
~\!oordl:elJ'
aaa
\H~I,~NDSt, welke (1,~l1S
(1.~l1S g\!oordl:elJ'
wierdt, in
io het fchc'!pflCilHdertlll
te lillHHo~IJ.
IlIIH1t'el).
.:enefchc~p~ti::iliiJe(t!n uit IC
l\is "ener
hijzor.derllÜJ vihdt
men llallgel~k.t',ld.
:lallgel~kt',IJ, G.a
è.a waumerkwaardige bijzor.derhdJ
viladt m~n
dcezen Mc~s:~r
doe,.
neer dl.'Czen
Me~s:;:r eei1i~Cl
eeni~e flukj,~r. vcr:oo:.d wier:'::!n,
wi~r~:!n, doa
OI!geleiëeden jongcil
jongeil VAN DEN veLDE uil
uit d~11 ;et!st
t;el!st Ct:
C~ ,h.. r OI!:;cleiëenaavolging op het p3pier gefidd. de Vrouw va:!
V3:! W\,",~Nmz.
W\'''.~Nmz,
fc"'oll.Jer kl.,pp\!ukl"PP\!I1daar bij t.~gei1woordjg.
t.~geilwoordjb. haarl"n
haut'o Man (lP
oP' den fc:'ou.Jer
de, tOt hi;D1
bi;Ul zoude gez:?d
gez:1d he~,i.kn:
he~1l>cn: \VY""iIoiJf.7,
\VY!\/I"lJf.7, uW I:,e~ile,
I:.e~ile,
gehoortn: eene
d:~ l!oor
t!oor de t:!I;:,,~st
is genool"en:
ecne vcorfp';lIiilg,
vcorfp';lJillg, di~
~il;:cJ:::st wi('rdt
wÎl'rdr
bevestigd. N:?3
N:?a zich, in h~~
he, lekeD~n
lekeD:!n en fchlld
.:',:1\ van Scbe!)c~e
bevesli,;d.
Celnld .:·,;ll
pen, ond.!r den gemelden l\il!est::,r, een
ecn ger~;:nc'l
ger~;:nC'l tiP
tljj t~ hd·.h·:\".lien geu':fLnd, gai hij 112n
1120 zijl) kun~lvermllg;:,l
kun~tvermllg;:,l o:t'il'~
et'il'~ :TJ'JII:r
ultgebreidhei.l. Hij hC/'l\f
~~n '·,.:!I
leko:'i •• 'il \'~il
helfllf :tich
;óch f,aantolij1c
r.:J:1U1dijlc ~an
I·,.!t tekd,.'il
\'~i1
0,
O~ jes. Koetj<!s.
Koelj~~. SChA2pirs,
Schllapirs , en ook Lanrlic:l:lp;.:eli:
LanrHë:l:lp;;er.: (-'ti
t·'n wdktil
wllkl"it
eillda
lI"en h('m
d:;~ .. liii(; zich u
r.a b\.Ï1en
~~;; bc;,:ceven,
einde treD
h(,'m d::?:.Iiii(3
bloiten 2:1g
om dl! N3;uur
htar~ oorfp;ou!.!j,ke
oorfp;onl,!j:ke gcU:::nl:!
Namur in h::.ar::!
~C:<l:;:nt:! en bevalliL',e
tclloonbeid naa te bootl~n.
bootl~O. Het voordeel, w(;\it
we:lit Ili,
Ilit teken!!11
n:."!

~childer,
Schilder,

vm,rm.
vm.n'E.

--------

(\VITALE1\![
(WIT
.. J.El\I

VAN Dl!N')
DEN)

I~I
lilT

vaar 'e Jeeven
kuoslbeltwaamhcid ~nf,
hem,
Ilalr
leeven aan zijnl~
zijnt~ kunstbe!t~'lIIImbcld
g1f, b~woog
b'.'woog bem,
om in 'r
't vervolg, zu
dit h:t!rZo lang hij leefcle, '.!t'r:s
,!"r.s ter
(~r wet:ke
wetke dir
za::m
geboor!'n (!ie
die mezanm fci!Ool
fchool te bezo1'ken.
bezoel;en. Hier Ilit
nit wil'rJr
Wit'f-j[ geboort'1l
Sf:Jkkcn, welk~
r,o,! herlen
heden de Vernigte van vo()rtrdr~·;j;;e
vo()nrdr~,ij1!e Srakken,
welkt! r'O!L
:wmcIingen
Ult'~
znmelingen der K'tn~II:lIndigen
K'm~(I:lIndigen verae.en.
verfie;en. llehalven zijpe
zijr.e tnP~
rigvuklige La:ldtchnppen,
DEN
r.igvuldige
Lailrltchnppeo, heeft Rlel]
RleTJ cok
ook l10g
nog "an VAN DEN
V:!f,DE eenige
Alt,~rihlkkeD in ecnige
"i;,.;l1 te
l:ar,DE
eeliige Alt1arfillkkeu
eenige H..oom!èhe K
K··j:..;n
At;; {lerdtzm , onder and::::-e
e",~e nt'Jt;cming
vIn het Kruis, in
./lr.;flerdam,
and:::e e~:e
n"'J(-cm;"~ van
On,{c!n:,!(g voor de kunst,
de K~rk in de Spir.huisfke,!.
Si>jr,hui~rh:e.{.
On,{ell1i.~:g
kun$[,
rce:is hebb,'n a~r.v('m·.·rkt,
o1tviel haar te vrol'g
gelijk wij ree::ls
a~llv('m·.'rkt, 01tviel
vro~g
zulk een waar!Hg
w2arnig meester.
meescer. 'l-I!j
ovpr!f.eût in den Jaare 1672,
HIj ovpr!r.etlt
1612 t
()u~bd')ms. Bebalv:!n
het dricëildertig!le
drieël1dertigile zijns ou,bdiJms.
B~hllv::n zijn edel verliufc en fikfe
fik[e hand, bezat VAN DEN
JjUfr
DEN VELDE
VELDE nog een waardiger
1ieraad;
liemd; dat van een eerlijken inborst en z~er
zeer geregeldc:n
geregelden leeycnswandel.

Zie

HOU
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VCLDE, (WfLUM
nR~) de Vader des voorl!~allden.
vooTl!,allden.
VCLDE.
(WrtLE'M VAN TlI~:'J)
gebooretl
gebooren te
tc I.~iJ"n.
I.ei.!"n. in den Jaare 16w.
1610. Zij:!
Zij!! ooroor·
Je Zeevaart. waarin hij, eerla!1~,
ecrlan~, het
bero,'p was de
fpronklij k berot'p
een Advijsjagt, in dieUH van den S:a3t,
St:l3t,
bevel voerde over eC!1
gefchittt om van en in de Vlomen
Vlooten tijdingen af
gefcbillt
ar en aan te
brergp.n. Dit gaf hem gelegei,heid om aIJp.rlei,
brerg~n.
alI~rlei, vooral Oorin alll!rlei
allerlei ged3llnten
be[chouwen. In de
logfchepell, i!1
logfebepell,
ged:llnten te befchotlwen.
Sche·:pshouwku,:de
Sche·:pshouwki.l':de {!rondig
grondig ervaren zijnde, en daarenbovea
et) gefcnlkcheid
bezinende,
eeuigen lust eil
gefchlktbeid lOt
tot de tekenkunst bezittende,
vatte hij
bij rm en dgn de pen op, om 's Lands Schepen op papier en op gewitte paf'leelen
tekenen; welke
w€lke af!}eddingea
paroeelen re tekel1en;
af!)ep.ldingea
vervolgetls aan
ann 's L:nds
haud {lelde, om si
,alzo,
hij vervol~e!ls
L::nds Sta~t~n
Staat.~n tef
lef baud
zo ,
lIan zijn mondeling verflag
lan
verfiag van dèn toel1aod
toelbod en 1iggillg
li 6git'g van
'8
Land5 Vloot,
Vll)ot, in of l1:1a
Zeegevegt t te meerder klaar.
's Land~
":Ia een Zeeg'evegt,
beid bij te zet
zetten.
ren. Om 2:ijne
fijne afbeeldingen zo veel te meer
waarheid te
re doen
doen overcenl1:emmen;
hem,
met de waar!1eid
overeenflemmen; zag men hent,
Vlooten, dikmaals, tot op een k"rmet zijn
ziin Jagt,
Jage, de {bande
Gaande Vïooren,
te:l
aHbnd nnderen. De Admiraal OBDAM, bij welktn
welk,n VAN
ce:'! lIf!hnd
deszelfs fc'1ip in de lucht
DEN VELDE, kOf[ vC\or
voor d:Ït d~szelfs
lucbt fprong,
fp r on3'
d.cn laat!lcn
ha(:; p','h""l~elJ,
p','h"lden, b<!tuigC:e
lien
laatllcn maaltijd hR(l;
betuigc!e beID,
hem, bij die
Pppppppp
g&J> p PP PP PP 3
ge..
Wi'!Trlt
'Wi,~trlt
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gelegeuheid,
gclègt:llbeid, zijne vcrwondering
verwondering., hoe hij, Uil
uir cnkele
enkele lief,la
lief,Ia
kunst, zich zo nah'j
nahlj hel
Wll:lg~j1.
v,Jor
V,lor de kunsr,
her gt'vaal"
!tt'vall!" durt;lc
durl;Ie wnllg('i'.
NólllerhlUld
Nólllerhlllld ging hij in dienst
dic.'1sr Gèr
cl!!r l~"gelkh,'
1~P5elr::h~ Koningen !>AllE.L
Kt\nEL
DE.N
DEN U en JAKOBUS DEN I1, vonr welk:! hij ver(cheiden
verlCheiJen U'4U'4"
voerlge Zeeflukken heeft
heefr gt'fchil·!erd.
gt'fcbil·!erd. VAN DEN VELD!: over·
leedt
leed, te Londen, in de maand D~CLmbcr
D~Cémbcr des Jurs
Jms 16.93.
J6.93.
Zie

ti D
DRA
11 0 U
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Ial\mvermclden, en
VELDE, (WILtUJ VAN DEN) Zoon Ms Ial\mvermclden.
alzo de broeuer
broe.Jer vin
van "DI:.~H,\l1
ADI:.~HA~I VAN DEN VELOE.
VELDE. kWlm
kwam ter
waerdd !e
1~33. Zijne n3luurlijke
waer!.'ld
te /!;:·pu,11H1t.
;J;:Prr-d/llll, Ir. den J~:zre
J~l\re 1:533.
n:nuurlijke
Dcit!j,,!;
'faD fehepen
feh~pen wkrdt een tijd lang
nl!h!j,H~ ,,,r
hJf het
her Ii:hi'd.'ren
Ji:hi'd."ren .,an
gdd:1 èODr zIi'
tOt d3t decz\!
mct der WOOD
zii" en Vader, tOl
deez~ II1cr
woon lil
lia
E; gdrmd ver'fok;
ver'rok; W3!1I1Cer
W3!1I1Cer bij hem beval in het
her onderwijs
v:w
v:w Sl~llm
~1:llOr; ot
Dt VLIè.,:r.R,
vLI~r;r.R, in~gcliik~
itlsge:iik~ c('n
crn vermaarJc.n
vermJarJ':1l A:nfi.:rdamh:nft.:rdam.
Cchen
diecs mtcners,
meesters. en
fcllen SChCèP'.rc:I!I'.II!r.
sche<.'p=fc:I+.Ier. ûr.jer
Or.::Ier h-:t
n!:t oj'zigt
o;:ozigt diets
door tige
eigenn ll:larlli~h~iJ.
U:larlli~h~iJ, m3i11ue
mailkte hij zo groote
groott! vor~eringen, dat
z;;n
zljro vader, va
vat... de gUI1St,
gUI'ISt. in wt'I:!e
w('l;{e hil
hij Ie!) E.lgclfchen
E.lgclfenen Hove
fiJII,lt,
lIdaar aan te bev~clen en
fiJI"lr, g~lJruik m&11Ile, om bern aldaar
Vllort te
OIJ'!e VIIN DEN vnDE
VELDE vertrok dan n:l EIIvllorr
tc bdp..:n. Ou'!e
EI/I,'!:md.
g,·kmd. er.
er, v,,
\" rfi""de
r{jl?~de allbar
ald~1f v('ffchci·,~cn
v('ffehcl,~en Vertrekken. in het
P.alt'!s
cier geme/l.!l'
vin zijn penfecl.
Pilleis der
gemel(!eo KO'liogcn.
KO'lilJ~en. met dil vrugten van
penfeel.
Hij
(Jp den zesden April df.
HIJ olierjee\Jt
ovep;ceut io~gclijlu
jo~gelijks te
re l.onti~l1,
Lonti~n, (lP
df'
'7°1, l1et
Jaar. '7°7,
he, vierënzeventigllc
Yierënleventigllc zijoa
zijna ou,Jcrdoms.
oU.)llrdoms.

Jaar.

Zie
Z!e
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VnrlENAAR ,t (JOHAN~ItS)
nudfle Ncdcrlandfcbe
VnOF.NAAR
(JOHAN~IlS) een der oudfle
NcderJandrcbtt
lrcnijkfchrijvcrs, was val)
vaIJ geboorte een
eeD Stichtenaar; bij heeft
lrcnijkfchrijvers.
heefe
gtlel'fd
Ziin
gelel'fd in l1e
l1e Vijfden ie Ecuwe.
Zijn Kromjlr
Kromj1r .'tm Ilo/!and t
ZuJ'm4
I!erlle maal, geZul'ln" en 1J'.srfr{('JI.'Irtd
IrLSlfrt('~/:ltld wierde.
wierde, voor de eerlle
druilt
,Inare 1480, en vervoigen.,
vervoigen. t door M. Z. BOXdrukr In den Jnare
0 ,t
"oaN
ID deu
RoaN.t met hijvoegzeIs
hijvoegleJs en aanmerkingen,
unmerkingen, In
den Jure
Jaare 165
1650
vodr
db tweede mul
v(ldf de
maal i:J "'t Hebt
licbt gegeeven.

Zie

HOOQSTR.AT!N,
HOOQSTRAT!N,

Woortle"IJoe!;.
Waartle"IJae!;.

VuVIL-

VELGERSnYlC., VELlUS, VELP, enz.
VELGERSDVK,
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Vt:LGERSDYR,
VF.LGERSDYR,

~~~~

een ingedijkte

Pold,~r,
Po!d,~r,

in het L'Ir.rI
L~r:d ?ml
'''''PI

PII~

ttn,
/tn, in ZuiJhollan",
ZuiJhollantt, groot, vol~er.s
vo!~er.s Op"l\'e in de Verpondir.gslijnen,
dir.gslijsten, vijfhonderd
\'ijfhonderd Ichlëndcnig G"meten
G~meten en honderd
zeveuënveenig
zeveuënveertig Roeden,
Roeden. Het gelal
getal der Huizen bedraagt, Vul-

gens de jor.{ffle
jotafie opgave, niet meer dan vler.
vier.
VELIUS , een
niet on vermaard
den redenen,
hoog:gting,
hoog~gting , Is
i.
Geboonellad.

inboorling vin
van de Stad 1100rn,
lJoort" en aldaar
lidaar eell
Geneesheer. Zeer bekend, en, om verreheiverfcheibij de Vaderlatulfcbe Oudheidkundigen, in
's Mans Krot.;}1t
Be[cirijvillg van zijne
Krotdjlt ,.
~. Ji~fo",ijviltg

VELP, een Geldersch Dorp, in het Rigterampt vin
van Pel,,.
",enzoom
wenaoom,, een klein half uur guns
gazns ten Westen van het
bet meer
I>ekende Dorp Rlturle.
Ilekende
Rlreede. Men he::ft
heeft 'er eene Gereformeerde
Kerk, die, egter, klein ('!1
rn oud is. De Leeraar
Leer.. r van Ror,Ut/R,u,zetldtJtli
P.:Ip behooren
dl1l1/ neemt
ne~mt ooit hler
h!er den
c!en c!:enst
drenst waar. Onder I'dfJ
bebooren
eenige
ecnige Papiermolen!.
Papiermolens.

VEtslUS , (GP.Ultous)
(GP.lUltOUS) bediende het Leeraarampt
Leeralrampt onder de
Hervormden, in bet Dorp Rnl:tJrtje,
Rnlumje, ten tij.le
tlj.le 11.
al. d~ Kelk.
Kelk •
.vcrvolging
vervolging ve
Vc r fc:leiden Leersars
Leeraar, , van Remontlranrsgezindhcid
Remonnrantsgezindheid
verdagt of bcfchuldigd, uit het zadel
zadcl ligue.
Iigtte. Nevens anderen,
om dat hij niet konde goedvinden, de Akte van Stilfia!ld
Stilfta!ld te
teekellen ,• wierde
teekenen
wierdt hij gebannen. Naa eenigen lijd
tijd buitenslall
buitenslau ~s
te hebben gezworven,
gezworven t badt hij den moe:i
moe~ om in', Vaderland
te rug te keeren. Zekere PELT,
PI!LT, Predikatlt
Prcdikallt te Schipluiden,
SclzipluUen,
zag en herkende
berkende hem te Delft, bragt
br.gt hem aan, en was ::lzo
de bn·erker
be'Rcrker der ongelegenheden,
ongeleg~heden, die hem vervolgens overovcrkwameQ. De Huisvrouw van eenen JAN PIETERSZOON
PIETERSZOON , ZeileZeil\!maaker te ROIIe"dllm,
die toen In zijn gezelrcbap
was,
ROller·da""
gezelfcbap wu,
wlerdt tevens IIngt>tast,
nngerast, en moest de feh.nde
feb.nde lijden, door de
Diefi~iders door de Slld
DieB~iders
Stld gevoerd te worden; 't w~lk
wdk zi;,
zij,
eene eerbaue
eerbaatc Vrouw zijnde, en verder boog zwanger, zich
zieh
zo na
nl nam, dit de vrugt nog vóór de geboorte fiorf.
Pppppppp ..
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VELSlUS , ((GERARDUS)
GERARDUS) enz.

P""

De misdaad,
misda;d,

VELSlUS

opgedrongen. was het verzamelelt
opgedrongen,
verzamelert

iVan penningen te Delft, len behoeve der gehannene of ande1s
!Van
andel's
nood lijdende Remonllrantfche
Als men op hem
Remonllramfche Predikanten. "-Is
be,geerde ~ het
bet noemen van perflJOllen,
perflJol)en, van welke hij, lot
lOt dat
badt ontvangen, weigerde hij ieml!nt
einde, geld hadt
iem~nt te bezwaaren. . Thans vorderde de Schout der Stad, dat de gevangene
ge van geile
ter pijnbank gebragt •, en alzo,
alzo. door kragt van
Vlm fulteringen,
fvlleringen,
tot klappen zoude genoodzaakt worden. Doch de Schepenen
der Stad
bem dien eiseh:
Slad ontzeiden hem
eisch: weshalven de Schout,
in de maand December des Jaars 1622, de zaak voor de
StB!lten va,!
StBliten
val! Hulland
HQIl~nd bragt;
bragt: die verfionden •, dat de Schout,
van
VBn dat Vonnis.
Vonnis, zich op hooger
booger Regtbank zou mogen beroe.
beroe·
bet Hof trekken. D:Jch
Dych van
pen, en alzo de zaak voor het
geepe
SCl1Qut:
geelle baale
balte WIS
was deezt: uhfpraa
uitfpraakk voor den Delftfchen SC!lqut:
want
nt VELSlUS , gebolpen
geholpen door anderen, die eene breuke in
den muur
muor van het Gevangenbuis
Gevangenhuis hadden weeten
weeren te bewerken,
hadt gelegenheid gevonden om zijne handen
banden te omkoomen.
Naa den mislukten aanllag
en van Prinfe MApRITS
aRnllag op het lee v
ven
MAl1RITS,,
wel~e, t'onregt,
wierQt
t'onregr, aan de R,empnfiralJl(chl!
R,empnfiram(chl! broederfehap
broederfchap wierqt
toellefchreeven,
perfooneq,
toegeCchreeven, wierdt
wier-lt VELSlUS vermeld onder de perfooneQ,
welke voor de aanvoerders van het gruwelfiulI
gruwelfiuk gehouden wierden. Nevens drie andere,
andere. I~s
lu men zijnen naam in eene Af~ondiging van den tweeëntwinligfien
t~eeëDtwinljgfien JanuarIj
Januarij des Jaars 1623,
nevpns eene bel
belofce
ofce van vierduizend Guldens, boven firafolltfirafouthe~ng in gevalIe van medtlbandlladigheid.
medehandaadighcid, a:lIl
a:1I1 den aanbriuger
IIInbriuger
van VELSlUS.
VELSIVS.
Doch volgens UlT"NBOGAARD
Docb
UlTJ,;NBOGAARO bewees dl;!
d~ hebefchuldigde, naderhand. in een Vertoog aan de Heeren van
deo' Hove, zijne onfèhuld.
onfchuld. en, naar 't fcbijnt,
tèbijnt, zo overtuigende,
gende. dat' hij eerl.log
eerJ.lng in
iu 't Land
L!lnd Ie rug keerde, en zijn vervellROlur(/(lm, alwaar bij, zonder van iemanr geblijf Gum
r;~m Ie Rt)/terr.'(Ji1J,
ploid
pIoei·j of g(:fioord
g{:fioord te wJrdeu, het overfchot
ovcrfcbot zijner dagen

wn

p~o!bra~t!
~,?o!bra~r!

Zie

G. BRANDT,

Hifi.
Hi/l. t16r
d6r Refo
Refo.,...-

mai;e.
malie.

VJLSltJS? (]USTUS)
(}USTVS) geb~~ren
geb~oren

in 's Graavennage,
bet
Graaven"age, ~n het

vg<?f~e ~ed~lte de~ ~e~tlende
vgl?~~e
~e~dende ~euwe,
~euwe ~ oe!lènde
oe!iènde zicb
zich in
iu de
.
' .
Go.
Ge.

VELSItJS. (JU5TUS,
VELSIU'S.

JIIS

p

Geneesknnde, en beklom den Doktoraalen
\r.1p in die Wee·
Dokroraa 1en Ir.'?
Weetcn(chap te L'!uven.
I54~. Zijne kundigheden
lcnfchap
Ll!uven. in den .!aare
.Iaare 154:::.
en ervarenis waren oorzaak. (iat hij,
bij, meermaa)en,
blllpe
meermanlen, ter hulpe
NIINNIUS, de open~
openvan zijnen vriend, den Hoogleeraar PETRUS N.\NNIUS,
bJure lesfen WIlttrIlam.
waarnam. Doch zijn v' rltiijf
ba~re
rhiijf aldaar was van geen
langen duur. Hij viel onder verdenking van LutbersgezindLuthersgezindboofde, om de vervolgingen
beid,
bcid, en vondt zich, uit dien hoofde,
Jer l:Jquifilie
genoodzaakt. elders eer,e fchui!fchuitI:lquiûlie te olltg1lnn, genoodzaakt,
plaats te zoeken. Hij vondt dezelve te S"'atit<{'urg.
Stra,'it</>urg. Hij
1èhre'!f
1èhreef aldaar een boek, 't welk, alzo het Vi'rfcheiden
vi'rfcheiden leer·
leerbegrippen der ROtimfche
Ro"mfche Kerke,
aeHingen.
lleHingen, firijdig met de begrjpp~n
behelsde. eerlang door het Leuvenfche Hoogefchuol
Hoogefchvol veroordeeld wierdt. Geduurende zijn verhlijf te Straatshurg, fchijnt
VEL~IVS van begrippen merkelijk te zijn veranderJ. Althans
VEL5IVS
zijn COl1lmentariut
Commentariut in Cphetis Tabu/am.
Tahu/am, waarin bij verfebei·
verfcbeiden Godgeleerde beden
bedenkingen
kingen opperde, firijdig met het geen
hij
bij voorheen beweerd hadt,
badt, was oorzaak dat hij ook deeze
Stad moest veriaatell.
verlaateo. Het gefchrife was opgedraagen
orgedraagen aan
ANTONY PEREN
PERENOT,
AtreCÎlt, naderh:llld
OT , toen Bisfchop van A/reCÎlt,
naderhalld
vermnard onder den naam van Klirdinaal
vermnllrd
Kardinaal VAN GRANVELLE.
GRAi'iVELLE. De
Schtijl!er betuigde in den Opdragt
zilnen afkeer van God.
God~
Opdtagt :ûiRcn
geleerde rieuwigheden.
nieuwigheden. Naa zijn vertrek uit Straatshm'g,
Strllatsóm'g,
begaf zich VELSlUS
wierde aldaar
a):iaar tot
rot HoogVELSIUS na ](e~/en,
Ke~/en, en wierdt
leeraar in de Wijsbegeerte aangefleId.
aangefield. In den JMre
Jaare 1556
hieldt hij een openbaar twistgeding
twisrgeding met CALVINUS, over <iea
den
Vrijen Wil. Behalven het reeds gemelde,
beeft hij
bij gefchree"
gefchree·
gemelde. heeft
veil
Epiflo/a ad
arl 1lI1peratore",
Eldloru, et (Id
(irl J"dices
1~di&es
ven EpifllJ/a
111It'eraIOre711 et Elfaor~s,
fer,.te. Even als
ferrtZ.
IIls een reeds gemeld gefchrift, wierdt
wierde ook dee.
~e Brief door de Inquifitie veroordeeld, en '-ZLSIUS
n:LSlUS op de
damnatte mel1loritZ
tnemorite (vervloek!fr
lijst der Schrijveren
SclJrijveren tlamnattZ
(vervloek(er gedagte..
nisfe) aangetekend. D~ tijd en plaats van 's Mans overlijden
overlijdell
,is
.is ons
oos niet gebleeken. Hem ging de naam naa, dat hij een
voortreffelijk Artz, en met nome
naame jn de Kruidkunde zeel'
zee.
er~aren 'wa,.
ervaren
wa..

Zie
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VELTrlUIZI!N, met llijlrJ'eld,
IUjln'eld, ROIWcidc,
Rorwddc, Reierskoop
Re;erskoop en
VELTrJUIZI!N,
Lichtenberg
Liclttenbcrg,, ééne IIecrJijkhc:d,
IJecrlijkhc:d, in het Nederkwartier van
Kattenbr.ek, aan
Utrecht, aan de LeidCche
Leidfche Vaart, digt bij Kaltenór.ek,
te Gefiigt
GefHgt van Ulrc:.~t
'c
Utrc,;.~t leenroerig, en in haaren omvang beflaande zevenhonderdëneen Mor;:en5 en dri"honderd Roedell.
Mell
twimig Huizen.
Men telt 'er ongeveer twintig

VELUWE, (H"t
VELUWI!,
(H~t f{lfI'lrtier
f{W'lf'tier van) grenst ten Oosten aan den
Ysfeillroom en het Kwartier van Ztft(en,
ten Noorden
Noordell en
Ysfelllroom
Z/ltfen, len
ten Noordwesten aan Overijtfd en
er - Zee, ten Zui_
cn da
de Zuid
Zllider
d(~ll
d(~n aan dan
den Rijn en ten
tcn Westen aan de Provincie van
UI,'cdJ1.
wierde eertijds.
eertijds, gelijk de andere Kwartieren ,1
Utrecht, Het wierdt
nl!1r
n~llC de Hoofdftad,
Hoofdfrad , het Kwartier
f,"wllrl;r.,. "~tm
"~fm Arnhem genoemd. En
llog
nog wordt
wordc deeze naam gebruikt in de Kanfelerije 's Hors van
Gelderland. Doch in de voorgaande Eeuwe, geduurende de
~tadhouderlijke Rcgeeringe van Koning WILLEM DEN lIl, is
de raam van [{lIlartier
Kwartier '!Ian
van Veluwe
Pe/uwe in gemeen gebruik geraakt.
De Pe/IJII't!
Pe/ulI'e gelijkt, in 'c
te miàden, eene balve
halve wildernis. De
Znnd· en
Cll Hc.iagtig.
Heiagtig. Eenlge
grond is 'er ZandEenige jaarell
jaaren herwaards is
het zand op de re/uwe merkelijk toegenomen. Men wil.
wil, dat
dit veroorza~kt wordt door de Pap:ermaakerijen, die 'er,
van tijd tot tijd, in gelal
toenccmen. De 'Papiermaakers
·Papiermaakers zijn,
getal toeneemen.
zege men, gewoon den oorfprong
oorCprong der Beekjes wijder te muzegt
maaken. om dus zo veel meer waters na hunne Molens te lei.
ken,
den, wIar
wanr door het water, in meerder boeveelheid
hoeveelheid afgetapt
hloot
zijnde, den boven]wrst der Aarde, met heigras bezet, hIoot
verfiuifc het
h~t zand en bedekt
laat. Het gras verdroogd zijnde, verlluife
de naaste Landerijell.
Landerijen. Dit gebrek van water is, zegt men,
BosCchen der Veluwe
thans min weelig
oorzilak dat de Bosfchen
oorzaak
Pe/uwe thaos
wee lig groeinogthans met veele
jen , dan voorheen. Van anderen worde
wordt nogtbans
redenen beweerd.
beweerd, dat de Papierm:rkerijen geen nadeel altoos
aan den grond doen. .Overal. onderrusfcben.
ondertusCchen. daar de grond
Bos[chen, daar Eeken-, Beuvogtig is, heeft men verCcheiden'
verfcheiden' Bosfchen,
kenhoue wast,
wase, ell
kell- en veelerJei
veeierlei ander hout
en groote en aanzienlijke
Hofll:eden, In den .faare
Jaara. 174°,
1740, wierden 'er reeds honderd
Hofll:eden.
achtënz.esdg Papiermolens op de Pe/uwe
achtënz.e~dg
Pc/uwe geteld, die door 't
water omgedreeven worden. Zij hebben J met elkanderen , hODbODderd-

VELUWE.
VEtUW~.

Kwartier ,'a,,)
,'an)
(Het KlVtlrtie"
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tlcrd~chti!!1:2cht;g Raderen.
Behalven dcczen , zijn 'er nog
dcrd:chtë:l:2chtig
Beh2lven
t\V~e Wind - Papiermolens en een Watervlügtmolen;
Walervlugtlnolen; zo dat
t~v::e
'cr, in 't geheel, honderdeenënzeventig P~pkrmolena
p,jpÏ<:rmolcDs zijn.
eerlle Papir.:rmolen
Pllpkrmolen der re/uwe
wierdt, in den aanvang
De ccrfie
féluwe wierde,
voorg~ande Eeuwe, gezet door MAll.TVN
MARTYN ORGEL, Op
op den
àer voorgaande
flat/em, tusrchen
lusfchen lJedhergen
lJeskbergcn en /lppeltioorn.
Appeldoorn.
bouwhof Ir/eln Hattem,
Veluwsch Papier vnlt
valt fievlg
frevlg en wit.
wir. Men wil, dat het
Het Veluwscil
treltke!:de en dus duur·
dU!Jrharder, zo ligt geen vogt na zich trekkende
zijn. dan bet
het Pnpier.
Papier, dat in brak water gemaakt
zaamer zou zijn,
wod., en dat h':!t
het ook
ooft beter zijne kltur en lijvigbc>id
Iijvighc>id beword.,
geevelJde hier van, onder andere, loe
tOt reden, dat het
houdt; geevende
gellagen wordt; waarom
zo kort niet gefiagen
wanrom het ook meest tot
drukken wordt gebruikt. Het overtreft het Fransch Papier
verre in trouwheid.
trouwheid, en komt Rmgs hoe meer in gebruik.
re/uwe, ieder jaar.
jaar, omtrent honderd
lVIl!i1 rekent, dat, op de Ye/uwe,
en vijftig duizend Riemen Papier zouden worden gemaakt,
in ons Vaderland gehruikt,
gebruikt, en ten deele na
die ten deele ill
EngP/and en elders verzonden
verlonden wo:-d::n.
word:m. Op verCcheiden'
Rngl'/and
p'aatzen van d, re/uwe valt ook TUff
Piaggen. Ook
p~aatzen
Tlllf en Plaggen.
Eedenko/)ijen. Het hoog
heeft men hier en daar Vogel- of Eedenkooijen.
ele Ye/uwe
Veluwe is eene bekwlIame
bekwaame Wei:le
WeBe voor
en droog Land op de
Sehaapen,• die, in de IUsCcben
IUsCchen leggende dal(!1l,
dalen, goed kort
de Schaapen
kudden, gl:"weld.
gE"weld.
voeder vinden. Zij worden 'er, in groote kudrlen,
Schllapsdrift. De Velu~fche
Velu~'fche Schaapen
Schaap en
Ieder erf heeft zijne Schsapsdrift.
groot, doch 't Vleesch is zeer fmaakeiijk.
Cmaakeiijk.
vallen niet zeer groot.
De jonge hei is dit Vee zonderling aangenaam: waarom de
SclJaapherders fomtijds de oude hei in den brand fieeken, om
Sc!Jaapherders
'e welk egter
in derzelver plaatze jonge te doen voorkomen; 't
nn
d:!n merkelijke fchade aan bosCchen
boom en veroor.
veroornu en dan
bosfchen en boomen
Plakaaten,, tegen voorzaakt heeft: waarom 'er, bij herhaalde Plakaaten
YsCel, van Wageningen
zien is. Maar langs den Rijn en Ysfel,
fireek de Yelu'llleJI~oolR
Peluwe112;OOIlZ geDoemd
genoemd
tot ZUIfen toe, welke Ilreek
Weilanden,
wordt, heeft men zulke vrugtbaaren Kooren- en WeUanden,
BctuwCcben niet behoeven toe te geeven; waar.
dat zij den Betuwfcben
onus te zeggen plagt
plagt,I dat
dal tie
de VelflW
VelllW om
om men al van ouus
fJIII
/taaIen roi
rok ee,t'
eet" kfJltelijlre
kostelijke zoom
:&oom /zeeft. Ook is 'er.
nnen kaaien
door den gantfchen PeluwenroGTII,
l'eJuwenaoom, veel Tabaksland.
Tabakslan.d. De Ye·
Psdaor

IlIwe
hlwe
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luw!!
beeft gccne doorvl1el('ndl'
IUIJ't breft
doorvl1etrn dp flrooml'lJ;
Ilroomt'n; mllar
maar flegts hier en
daar eenige kleine Beeken cn W.1tCflt:gen.
W:acr,r,gen. Zij ontlasten
ontla~ren zicn
zich
in de Zuiderzee of in de Rivieren den Rijn en den Ysfcl.
YsfeL
't l,ne!
lj,i/ermee,-. een ftiHband
Midden In 'e
I,r,c! heeft mt!!
me!! het U'I/ermee,·.
fiill1:!land
Water van g"fit!g~
g"fil~g~ uirger..f'ej,;t~e.id.
'I. Is egter
uirgeilrektbeid. 'I
egler zeer vischrijk
~n
en helder van wat~r. Het UJ/enllur
UJ!n'meer is.
is, op de meeHe
meeue plaatzen , waadbaar; dc-::h
dcch digt hier bij.
bij, heeft men een kleiner,
maar veel dieper Meer; ja zo diep, dat de Landlieden
Lnndlieden bier
hier
.omtrent verzeke'en, dae
dat 'er geen grond in te vinden is. Aalt
AltI
het
met
her Ui/enneer
U.Jlermeer legt de zogenaamJe HuntJe12
Hu,men - Scha1lS,
Scnal1S, die met
.eenen opgeworpen Wal
eeneD
\Val o'n~ing.j
om~ing·j is.
Men is '[
gl'~ocg13am eers, ~at
rlat Vdullle,
vaat
'e nu gf'!'locguam
T"'e/uwe. tlee/ of 'Vtlal
.1Jl/We,
zr;i:t als jchraa/e
.tJflll'e, zo veel z".:t
jch,aa/e grond, in regerO:clling
reger.frclling van
Betuwe,
haal OIl"J'e,
(Jtl'.re. dat
dut beter' grond betekent. Uit
Betuwe. het of haat
en van
\'an 1I1ars(en,
de naam
Daamen
MMs/en, ee:Je
ee!le adelijke
adelijk!l wooning op Je Ve.
Ye.
Z!Jtfim, ~e
(~e Marsp90rl
JJlanporl cn de lVlanä,:'ker.
IUllle, bij Ztllfim,
luwe,
lI'/anäder, mede te
ZlItfon,
Zutftn, en 111or.!rfen
lIinr.rfen en MaiIrtsbergen
Mallftsbergen , op het einde van de
Pe/uwe,
reluwe , onder U'recht
U'refht gekgen
geh.'gen,, befluit men, dat de kl(!ine
kleine
Maors/en
Mal jilalen. ten tijde van PLL~IUS
Maarsfën en Mal/flaten,
PLL"'IUS en TilCITUS,
TACITUS,
/l"eiuwe gewoond hebber.;
hebben; doch dit is oozeker.
op de reluwe
Het Laed
Lar:d van de Ye/uwe
Veluwe voert in oude brieven den tite{
titel
van
'Van Ci
GI ao(lclwp.
a8(lchtJlJ. H~rtog
Herrog ARi\OUO VilN
VAN GELDER
GRLDER fchreef
fcbreef zich
fomtijds HUI"
Hw" van de re/uwe. De Duilfclle Keizers
Kdzers hadden
baddeR
gcü:honken,t en
dit Land al vroeg aan de Ucrechtfche
Utrechtfche Kerke gefchonken
het
Ucrechtfchen .Bisfcbop,
Bisfchop, voor GOZILO,
bet zelve zeden
zedert van den Utrechtfchen
Hertog van Brabort
Rraóarl en LOlhm
LOI;iat"ingl'n,
il1gen, ter Leen weeten te
~erwerven.
Zijne
\1erWêrVI.'i1. Zi
jne nazanten
nazaaten clr()el!en
clroe~en het naderhalJd,
naderha'ld, teil
ten agterleen, aan de Gelderfche Gra:lven op. HE~RJK
VilN NAS!oilU.
HEl\RIK VAN
NAS~IIU,
Gnaf
r;e!der,, heeft de Peluwe
Graaf van 'lelier
PeIl/we,• omtrent het middel) der
T'Na~lfJe
T'N&l!lfJe E,~u'.\"e,
Eml\\'e, beheerd gehad. Hij was met eene Dogter
van
GOf,HROI VilN
VAN BOUILLON, Hertog van Brabant
jJraba1lt e!.J
en LovalJ Go(,"-FROI
tha,iuJf!n, gehuwd, die hem een gedeelte van de Ve!t4l11t
Iha,ir.lfl!n,
Vel"we
ten Brnictrchat
ValJ een ander gedeelte was
BrLlidfchat h3.Jt
h2.tt aangebragt.
langebragr. Van
hij, tloor aal!ko·)p
aa'lko')p.t met'ster
"ster geworden. Zijn opvolger, GEllARD, heeft hl!t
h~t Leen van de Pe/uwe
IlARD,
PeluW' ook van Hertog HENJUK DEN
B"alant koomen verheffen. Doclt
Doch deeze verlUK
OEN 1 van Bl'Ol:aflt
zuimd hehoende,
hehbende, zijne leenroerigheid, wegens de 1'eluU'8,
Peluw"
'ftI1
'fIJ1 den U.rechtfcheD
U.rechtCcheu Stoel te erkennen, beOoot
belloot Bisfchop
Disfchop
ilou10Uo

VELUWE. (liet K"artier
[("lIt°tier V:1/t)
Y;11t J
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zich met de WapénelJ
waptnell mec~rer
mee~ter v:m die Land!lreek
Landllreelt:
re ma3ken.
te
maaken. ln '['t Jaar 1196, wÏ;:rdt
wkrdt 'er, door bemiddeling.
van Keizer HFNRIK
HFNIUK OEN
DEN Vi. een verórag
verdrag gctroif<!n,
getrolTen, volgens
't welke de Bisfchop
Pduwe op I'Î;!llWS
l;j~l1WS van den Keizer.
Bis[chop Je Veluwe
de Brabander van den .Bisfehop
l'I.~Ssw, Graaf
Bisfchop,, en or:;)
OITO V.\N l'/.HSW,
van Ge/der, van den I3rab2mler
Brabander [cr
tcr Leen ontvangen moes[.
moest.
111
B.sr~hop GUl en Graaf RI;INOUD',
RL:/NOUo-,
In 't Jaar 131l, kwamen B.sf::hop
met malkanderen
malkanàeren over eeu,
eell. dat de Gdder!che
Gdder!'che Guaven do
léluu'e
U[J'cchtfche Hisfchoppen
Feluu'e voortaan onmid:lclijk
onmiddclijk van de Utrcchtfcilc
ter Leen zouden houden, zondo:r
zond~r de firabam[che
Drabantfche Hertogen
II~rtogeD
Ier
eenigzios Ie
eenigzins
te kennen. De J'dlm'c
I'dtm'c i!l
i!: zeden Cl\!t
CI1::t Gelderland
vereenigd gebleeven
geblecven , en h3\1 e afhankejiJI,~eiJ
ilfhankeliil~~eiJ van
\':m den lJtreclttUtrecht.
[chen
rchen SIOel,
Stoel, door dcn
dCI! tijd, ver~~ten.
ver~~[en.
w:trtier v:m
Fe/l/lve wcrdt, gdijk de twee anderen,
Het K wartk·r
van lélt/we
~{'regeerd
~t'regecrd bij IUddnfchap
Riddcrfchap en S:cucn.
S:cdcil. (Îm
('m iu
in de Riddl'rfchap
Riddt'rfchap
befchreeven [e
konnell wMdclI,
te Iwonen
wnrdclJ, word, vCH,ischt;
vCldscht; belijdcnÏ!i
belijdenis
van den rlervunn,ic;"t
lervurUJdc;'t G()d.dien~t,
Güd.JÎen~t, de ouderdom van [\\lceëntlvecëntwintig
tWtnllg ja:trcn,
ja:lrcn, cn
e;n bezitting
bc:zitting van ten minilen vijfëDtwintig
vijfëotwimig
lVlorgel1 LU:J,Js,
él!n Ampt bij malkander;!n,
malkandt:r~n, immers zo
l\'1orgen
La:tds, in één
gelegen, dat
dae zij van éénen Pegter !wnnen
Iwnnen gebruikt wordeD.
wordeDi
Dit Land moet ach~ti~nduiT.elld
ach~tbJduir.end {luidens
gnldens WJcrcji
wJ:rcti s Zijn. Voorts
Vuorts
moeten zil
zij- hunne vasle
vaste wool'plaats hehben
hebben l>ÏlW\!O
bilJlll!O het Ampt 'I
'i
Dit
uit het we:!,c
we:!w zij in verfchri;'''Jnçe
verfchri}"jnge koomen. tJitheemfche
Vitheemfche
R
j.Uermaatig<!n wc,rden
w,~r::lel1 ook
opk ve:lchreenn,
Ri,Uermaatigèo
ve:lchreeven, wanneer VelUwfcho
Ri.1Jer:n3ati~l'n, to:
Ri.ldcrlDnati~"n,
to~ hunne,,",
hunnent, op gelijke
gdijkc veorwaardl'n,.
voorwaarden,. zouden verfcnree':en
verfcnree'len k'Jnueo
kunnen worden,
worden. miJ. dat zij z.es
zes jaareu
jaaren
hunne vaste wOUn?!a3(S
WO"IlP!2~{S in 't KiVan
lVanier
ier gC:l:id
ge:lllil hèbb:':lI,
hèbb:':II, en de
verclere verei~ch(,~
verehchl~ hoedRnighed.:n
h<)ed~nigher!,,1J bel[tt~l1.
bezitMl. Wij behoeven lliel
lIiel
te zeggen,
zegger., dat nhr,and
nhr.and verfchreevcl1
verfchreellcn wordt,
wardt, die zich, in
In
daadeiijken (Lenst
daaJeiijk€n
d:cnst van cenige uühecmfche
uitheemfche Heeren, Vorllen
Vorlten of
o~·
S13lten . bevil~dr.
begeerl!n llr:dcr
S1a3ten"
bevÏl;dt. Die begeeren
lll:dcr de lUt1Jermaatigen
i.U~Jermaatigen in
verfchrijvinze
verrchrijvinze te koomen, mOl:ten
mu~ten :tidl
û.:h aan de Extraordinaria
en OrJinaris Ge.-kpureerden
Gerkpureerden des Kwartiers
Kwarciers aangeeven, wanneer
d,~ze!ven tot het ho')ren
bO()fen dcr
groO!C Rt'!:enillg
On[der groo!e
Rt'l:ening van den Ont·
vanger G.:ncr.aal
G(!lJcr.aal verl!;3derd
vergaderd ziin. 'z,j muelen
moelen bun bewijzen,
dat zij gcf!Jf()üteu
gcfjmlOteU 2ijn
zijn uit adelijlle
ndelijlle Voorouders
Voorouders"o' die, voor
den Jure 15co,
I5co, in re/uwe
Pe/uwe of elders, da~r de RKlderfchap
RWderfchaj
lIen Lid der hooge Regecrillge
ien
Regecringe uinnaak[,
uitmaakt, op LandsLands· en Kwar.
Kwartiirs.
JlOUDEWl"N,
BOVDI!Wl'N,
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VELUWE. (Het
van)
(Htt Kwarticr
wllrt;cr vlln)

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

tiers - Verpdcringen,
Vergaderingen, zijn verCchreeven
verfchrccven geweest. Om a\leeD~
tim.
l\leeD·
lijk, als Amprsjonker,
aodere Riddermurigen,
AmprsjoDker, nevens de Indere
Riddermutigen, in
ia
Regebankeo,, zitting re
te hebben, is 't niet nodig,
de Regtbanken
nodig. belijdeilis
belijdeuls
VlD
GodsdienSt te doen. Roomschgezinden,
Roomscbgezinden,
YID den Hervomden Godsdienst
de Indere vereirchte
verei!chte Riddermaatige hoedlnighedcn
hoedanigheden hebbende,
hebbende.
worden ook in de Geristen
Gerigten van Ye/uwe eu Ye!uwenztJom
Yeluwenz(Jom toegelaaten.
allen, die in de GO:'riglen
Gt.'riglen zitting begeer
en •
en allcn,
bl"geeren.
geluten. Zij eD
alwaar zij
moeten zich aan
lan de Ampujonkers vin
van het Ampt,
Anlpt tilwaar
geërfd zijn,
Ridzijn t vervoegen en dezelven de bewijzen bunner
hunner Rid·
dermutige hoedanigheden
hoedlnigheden in baoden
hinden {lellen. De AmptjoDker.
Amptjonker.
leveren die bewijzen vervolgen.
Omcier,
vervolgclIs over aan
aln den
deo o
meier , die
dezelven, ter naaster
gant·
OI:lSlcr Kwartiers Vergadering, voor de glntfebe RidderCchap
Ridderfchap open legt. De RiddermllIligeu
Rlddermuligen en Amptsjookers moeten, bij adelijke eere en trouwe, in plutze vin
van
joukers
eede, belooven, dit
dat zij de gemelde punten, in allen deele,
't regt en belang van de Ridderfchap
zullen nll
nal koomen,
koornen, en tt
lIelpen voorfia:m.
voorRaan.
De Stemmende Steden des Kwartiers van
v:an Yt!/UlI't
Ar,,·
Ye/UII·tl zijn .Ar,,·
hem, Harde, wijk,
"e""
wijk. Wageningen,
H'lIgen;"ge", fJflJte!R
Hfllte!1I en Eiburg.
Elburg. De
Wethouderfchap
WetbonderCcbap v:an
VIn JI,.nhem
JI,."hem befchriift
beCchriift de Kwarrit~rs
Kwartim - Vergac1eril'gen binnen ulc:
ule Stad, op welken de oudfte
oudne Cwrgemcestcr
derirgen
Dwrgemcester
bet Kwartier op de
d:: Land.
in der tijd voorzir. Doch wanLeer
wanneer het
Llnd.
Land.:!rost van I'elu
I'e:u~'e,
dagen bij eer. koomt.
koomt t beeft de Lllnd.irost
...·c, of zo
_fweezend is, de Ri~ter van An,!zc;n
hij afweezend
An.,'zc;n d~
d; voorzittir.g.
voorz!ttir.~. Ia
't KoJlegle
Kollegie van
'c
yan de Gedeputeerde Sta::ten
Stuten des Kwartiers v:an
van
re/uwe.
heeft A:n/mn
mir.lhm één,
éc!n, en op hel
het
Pe/.1II1. be~ft
Jlr"lze,/J altoos fen
tcn midhm
GekommitteerJef'l. De uiw;ulllgen
vijfde jaar, twee GekommitteerJel'.
uÎlzi:rtlngen der Verpondingen, in de OverOvt't- en Neder Y.:luwe.
V.:lulVe. g<:fchio!den
go!fchi<!den than.
thans
verfchrijvi.ng dur toe gefchiedt
om de twee j2aren. De verCchrijving
gefchl:::!t door
Ar,. ;ll'm.
de Magillrm
l\'1agitlr.lt der S:ad i'/,ni,f.m.
Yelu'.IIe or.derfé:heiden
or.dericheideD wij: I. De vilf
fil''1lmende
In de Yelu""e
viJf flPt1lmende
wan iers , nrnheln.
lJar-der-wiilt. Wageni"gl!".
I-ytlgeni"g'-",
Steden des K
Kwarders
A,,,hem. lJarderwiilt.
Halletn en EJ/JUf-g.
groolc .hUlpten
EJbu'"g. H. De twee grOOI€!
Ampten des planen
Hattem
Lands,
I/cl/live. CO
Land•• het Landdrostamp: van de l'c<'uwe.
eo bet lti~!l!racpt
lti~teraClpl
tn de vier kldn\!
AlDpll:n, 0 r/i/,,/J,.oelt,
van Ye/uw,,,:,o(J'.;
Ye/uwe.,:.oo,.; t:n
k'!.!Ï!l~ Amplcn.
ri;:n/J,.oclt,
Nie.",broei, Ilo/!ve/altt"
Seherp,nzl'el t b~halven
Nieuwb"oelt.
I/oeve/tllten en
eD Scherpe'Juel,
h<!Ï1alvell twee hooce
Rooze"tiaQ/ eo
en DcorllluI"'i.
Ie Heerlijkheden, ROfJze,,,Jaal
Dcorweer4.

Zie

PONTAl"lJS
PONTAl'\UI

en
eD

SLIGTU_HORST.
SLIGTE.r\HoaST.

v!-

VELUWENZOOM , VELZEN,
VELZEN , enz.
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VJ!LUWENZOOM,
VeLUWENzOOM , een dHl:rikt
di!1:rikt in Gelderland, zijnde een Rigloopende van de
terampt. van merkelijke uitgebreidheid, ais loopeude
Stad Wageningen,
Wageningen. langs de Heerlijkheid
Heer!ijkheid DIJGJ"MVeet"d
J)/Jr;,."wcerd en den
oever van den Rhijn en den nr.l,
'1~I.I, tot aan de Stad Zulfen.
Volgens de algemeene vu,leelin5
vudeeIin~ bevat het drie Schoutamp~
Schoutampten: BrunltlJen,
BrutllllJen, Rhtede
RIttede cn
en Re:lkJllI.
Re:lkJI,'1. Behalven deeze Dorpen, ontmoet men 'er een goed getal. Heerlijkheden en KaneeKafteelen.
, eeneJanuarij
AmbngtsheerlijkheiJ
en Dorp, in het gedeelAmbagtsheerlijkbeiJ
gedeel.
vieréntwintig(len
Jaars
viereIuwintigfien
desAm(lerdam.
Raad der
S[ad
Schepen
Aml1erdam.'/II1n
Holland,
het
Ba/juwji:;,rJp
."an Brederode genaamd,
te van en'
bet Slad
Ba/juIVJi:le(Jp
tusfchen
tusCchen de Stad
Slad Haarlem en de Stede Beverwijk. Volgens
zommigen VELZEN
zoude
deeze l:mdfirceke,
l:md!lrceke, reeds voor negen.
negenVEL
ZEN van decle
honderd of duizend j~ren,
tijd,t onj~ren. in de fchriften van dien lijd
der de benaaming van Fe/iln, gewag gemaakt worden. Voorts
zou Pelzen
Pe/zen de plaats
plaals zijn, in den aanvang
a:lD'13l1g der Achtne
Achtlle Eeuwe Welzereburg genaamd, alwaar de vermaarde Geloofszen
Geloofszen-..
deling WILLIBRORD, ten dien tijde, in eigen perl'uon,
perloon, eega
Kerk badt ingewijd. Volgens de echtCle
echlile opgaven.
opgaven, bevat
beval het
Ambagt weinig minder da~ vijfcienhonderdvjjftig
vijfden honderdvijftig Morgen,
gronds. Het getal der Huizen zal op bijkans tweehonderd
tweehondllrd
uitkaomen. Van hooge oudheid draagt de Kerk van
VRn reizen
de kennelijk!l:e
kennelijkfte blijken; ecn
een groot gedeelte
gedeel!e daar van legt in
puinhoopen. reizen
f/é/zen is vermaard
v€rmaard door het f:naaklijk
finaaklijk boomooft, welks aankweeking en vertier aan de meeste
meesle ingezeeteDell een tlefiaan
Den
flenaan getf..
get:fi. Het .Hi/is
llilÏs te
Ie I'el:len
J'el::an was hier
hier,~ van
vaa
ouds, zeer vermaard, doch.
doen, wat desze!fs oorfpronklijke gedaante aangaat,
aangaat. reeds voor lang verdweenen. De, menigte
van zeer aanzi~r.Jijke Hoflleden, meestal belloorende
behoorende aan de
doorluchtigf1:e
doorluchtiglle Amtlerdamfche
Aml1erdal11Cche Ge{]agten,
GeOagten, maakt den omtrek
omtre);
van
Van dit Dorp tot een der bekoorlijkfie
bckoorlijklle oorden, welke meI!
men
ergeus
ergens aantrefr.

VIlLZE:.>l.
VllLZE~. (GEnARD VAN) Behalven 't geen wij, op het Artikel van Graave FLORIS
FLORIS D~N
DEN V, in
iu het Vijftiende Deel deezes Woordenboeks, wegens deezen vermaarden Edelman reedt
reed~
gezegd hebbeh
hebbch • zullen wij bier's
hier 's r,'lJns
Mans leevens bijzonderheden kortelijk mlilden.
melden. Bekend is het uDg~lIull,en,
ung~il()I!,Cn, w~lk eenige
eenigg'
H~J,.
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VE.LZEN. (GE'RARD VAN)
V~LZEN.

Hol/andfche Edelen tegen den gemelden Grlaf
Graaf badden
hadden opgeHollandfche
'Vat.
voornaam!1en. Naa~
was een der voornaamllen.
N"~
vat. GERARD VAN VELZEN waS
dat men den Graaf, op eelle
eene listige
Iislige wijze, uit de Stad
Utrecht badt gelokt, en deeze begon te bemerken,
bemerken. wat mea
men
met hem in den zin badde,
EN de ecr!1e,
hadde, was VELZ
VELZEN
eerfie, <He
die tegen
zul!en kloo·
hem het zwaard Irok,
trok. dreigende hem den kop te zullen
zich te weer !lelde.
ven, indien hij zicb
ftelde. Op weg van iJltliden,
,lltliden,
dag,;n gevangen was gehouden, na NaarNaar·
alwaar FLONIS
FLOHIS vijf dagçn
den, werwaarls
werwaarlS men hem meende te voeren, ontmoette
ontmoeue VELZI!N, die op kundfch~p was vooruit gdreeden,
gèreeden, eenige burgers
ZfiN,
zij Z:I.,,~ten,
19ten, en
der laatstgemelde Stad. Op zijne vra:o:g,
vraag, 'U'at
v'at ûj
op, dat gij br~';gt;
brpigt; te u'eelen
liet
Ret antwoord daar op.
weeten onzen
Graaf.
en keerde fpoorGranf, wendde
weodde GRRARD
GUARD fpoedig den rug,
rllg, eo
flags na zijn gezelfchnl',
gezelrchap. 't welk met den
dcn Graaf volgde. Na
Naa•
woordcllWisreling, trekt hij, 't zij uit eigen beweeenige woordclJwisfcIing,
•.enige
ging. of door vpllooking
HIiIUIIAN VAN
VAN WOERDEN,
WOERDI::N, zijn
ging,
(JPllooking van HERMAN
zwaud. en heft het met beide banden
handen om hoog, om deó
den
zwaard,
Graa ve den kup
Jtup te klieven. Een Iprong
lprong van 's
Graave
'5 Graavcn
Graaven paerd
tieedt
ro verre mislukken,
llederdaal~
èeedt dell
d\!11 Oag in zo
mislukken t dat dezeive llCderdaal~
handen, die bem
de op de handen.
hem te gelijk wierden afgehouwen.
Thans fpringt VAN VEf.ZE.N
VEr.ZEN van zijn paerd.
paerd, en brengt den
ongelultki;;cn n(,g
n.:,g eenige !leek
en toe; well,e,
welke, gevoesd bij diti
ongelukki;;('n
fteeken
van udere
zjjnen dood le:J
h:tdden. 1l1tusatdere Edelen.
Edelen, zijnen
te!) gevolge h:tddeo.
IlJ[us.
f~hen w~s
ZE.N zijn paerd ontloopen. Doeh
f,efpronfellen
WIS VEI ZEN
Doch hij, gefpronpa~rd van eer.cn
eer:en zijlJer
olltvhg wd.
gen op h(:t paerd
zijl.er Dienaaren ,• OlltVÏ!1g
wd,
in het we"lij.len,
we,;lÏjden, eene wonde
lilln de lO.gefl!homene
w,'gef.::hoNene Naariu
wOlJde "lIn
ders, dóch omk
wam allen- verd('f
verder leed i:l het Slot Krou'ieIJomkwam
K/'ounellhij LQer,en,
zich vl!iF~
Dûch hier
burg, hiJ
LQenen, alwaar hij zicn
vl!ÏF~ waande.
bedrooI: hIj
...en ranh"ngers
ranh~'ngers 11oegen,
Iloegen, eerlang.
eerlang,
in bedroog
h:j zich. 's Gru
Gra~"en
,"lot, en kre",'{etl
kre"~eu hem dus ill hnnne
hunne handen.
het bdeg
btleg om het Slot,
Bene
oU'ltker van welke
WRS 'cr
'er
Rene pijulijke dood, doch oDz\·ker
weli~e foort, WAS
tiet gevolg vaD.
van. Wat
Wnt ll~ere
Hcere VAN ViLZliN
VI:LZIiN eo
en andere E.!ehet
len derwijze tegen Graaf FLORIS hadt
op~ezet t is llwij!dagtit~.
wij!~J3glii.~.
badt opgezer,
ln
aangehaald,! Vijti.iendc!
Vijti.ier:de Deel
Ocel van ons W';Ol"tl.;11.
lVl)or(kllIn het boven aangehaald·!
Im,·k kan de Leezer des\vegcn
deswegell eeuig
eellig vt:rl1ag
vinden. Van
lHl,·k
Yt:rllag vind;:n.
lleere GUARD
GUARD VAN VELZEN
VELZï;N gaat eene :.fbeelding
uit, die bi)
llecre
:.fheelding uit.
bij
'Y~e!pn voor echt en welgelijkende worJt gohouJcll.
gehouden. De HCf:f
Hei:\"
veelpn
1l.\Li\IA
fenreef op dez\;ive de volgerue
dic~lre;;e!s:
l'IAUlh fciueef
vol~er.de dic~ll'egeJs:

" Zî,
Zio

VELlEN, CGERARD

VAN)

eni.
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" Zie hier d~n Ridder,
Ridiler, door de Faam
".. Vereuwigt in zijn moord"rs
moordel's naam,
IJ ,\)s
u
i\)s door wiens hand Graaf ['WHIS
FLO!m flit!efdc.
Clil!efde.
" 0 dolle boosh\~it,
boosh.ûr, zwart
Zwart verraadt,
wrfoeit. l;ehaat.
" Va!)
Va!} elk vervloekt, wrCoeit.
ft
tj)rank van deugd in Jeetde
h Daar Ikchts. een ljHank
leetde!I
GF.iL~lmS toeleg
[(Jeleg ru volbr:lgt
,. Doch GIWAlWS
volbr~gt
Trelè h~m de wraak en zijn
zIjn Gellachr."
Gcfiacht."
",0 Treft
':ELZEN W1~ een der 311nzienlijklle
aanzienlijkfie HolHeer GEKARD
GUaRD VAN "ELZEN
landfche Edelen van zijnen tijd.
tijd, zo door den luisIer zijnet
geboorte, als door zijnt' r;jkJ~lmmen
r:jkJ~\mmen en de aanzienlijke waar.
waarHeer van Vd3C11_
digheden. die hij bekleedde. Hij was lIeer
Vd3C1J_
Noordwijk,
Noordwijk. K"onenbul'g
KI·o:;enbul'g en andere Heerlijkheden,
Heerlijkheden. en fiond~;
fl:ond~;
bij den ollgelul!ldgen
ollgelulddgen Graaf FLORIS "DEN
DEN V. in 7.0 hooge
gUl1st en vertrouwen. dat hij, bij hem, den pOSt van C;e~
lie~
gunst
heimtn Raad beklecddt!.
bekleedde.

Zie de T!atle'-/andfche
Vadel-tandfche Hiflor;efclz";j
Hifloriefclt,.;j.;...
J'ers, en JIIH.MA,
"ers,
WH.Md., Woordenboek.

VErMTIJR, (ADCLPHUS)
VWATOR,
( ADCLPHUS) ot
of eÎgellIijk,
eigenlijk, volgens zijnen :boa}1~
D()op~
baam, ADOLF Dit
DI! 1l1!.C:ER,
~:lnvn!lg
naam,
1i\/'C.I::I!, bekleedde, reeds in den :l:mV:l!lg
der Kerkelijke beroerten der voorgaalJde Eeuwe, het Leè1'~
Le~t..
aaratTlpt onder d~ Herv0rmden
aarampt
Herv(lrmden te Aikmaar.
A!kmaar. Hij was een
man van geleerdheid en welfpreekcndheid,
munt~e, bovail
welfpreekendheid, en mum.e,
I11I~este amp:genootcn.
aml): genooten, ui! in hegaafdheden
begaafdheden voor den
zijne 111'"este
predihllocl;
bij ook tt'ikens
teiÎ(ens eene
~e!le groote menigte loe
toe·..
predil-llocl; waarom hij
hoorders hadt. Onder het W'jarneemen
w..Wleemen van het Leerll:iTlUIlpt,
Leerllurampt,
mlakte hij zijn werk om de Jongelingen van ~oeden huize ih
in
de Latijnfche en Griekiche
GriekÎche taal
taai te oilderwijzcn,
onderwijzen, en deülv:!'"
de";elv~ '.
daarenboven, van kost en huisvt:!sting
huisvtsting te verzorgen. Om het
geheu;;en
geheu~en dief
dier Jongelingen te cdf~nen,
ct'lfenen, en hen tevens cot
tot de
detelve hd
het TaTCIkunst van wel zeggen op te leiden, "liet hij deZelve
n(!e1fpel van den bekenden LatijnCchen
Latijnfchen Dichter TèREN1'IUS,
D\!clfpel
TiORENTltJS,
/lnd,.;rl genaamd, van buiten leeren , en bionens
fpeèlei'l.
./lnd,.ia
binnens huis fpeèletl.
J'XIX.
Qq 11tI q q q q q
D1c
~XIX. DEEL.
D1H:L.
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VENATOR. (ADOLPHUS)

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

,

Dit verwekte ecnig
eenig opzigt bij zijne mcdéroeders,
med~broeders, en nog
V~U1 zeIeer
DemocrittH getiteld,
meër zijne uitgave V911
meer
zeker boekje, Dt1110Ci"it1'~
als mede een zeker flruilofisdichr.
Over 't ecn
Oruilofisdichr. Over't
een en ander, als
met de deftigheid van zijn ampt
ompr niet
Uwokende, zij!1de
aonnier arookende,
zij:-rde aangefproken, tragtte hij, in 't eerst, zijn bedrijf te verrchooverrchoo~
nen; doch kwam vervolgens
vervol§:cns e~nigzins aan de hand, en maakte, onder eenige fchllldbckcme!1is,
fchuldbekente~is, den vrNle
vrt'ue met zijne broe~
broe·
deren. Doch de
~le onderlinge vrede was van g~:!nen
gt~:!ncn l:tngen
l;lngen
duur. Men Iride hem, eerlang, te laste.
laste, dat hij, m"t
met de
overige Kerkdicnanren, nict
niet eenfiemmig
eenf1emmig W3S in het nuk der
leere; en bêge~rde,
b~ge~rde, diensvolgens, dat bij ~ijllc :mtwoarden,
llDtwoorden,
op vcrfcheiden
vran,gen, de leere betrcrr~de,
betrctf~dc, den Kerkeraad
verreheiden vrna,gen.
fchriftlijlt zou ter hand
band fl:elJen.
fchrift!ijlt
nellen. In 't eerst beriep hij zich op
zijne openbaare leened'~llen
)eerred'~nen en toehoorders, als die van zijne
gevoelens genoegzaam getuigenis
gctuig~uis konden draagen.
Naaderhand , evenwel, beantwoordde
beanHvoordde hij de voorgeftelde vraagen.
VEN,\TOB. krank. Geduurende
Omtrent deezen tijd wierdt VEN.\TOR
zijne ziekte, hadt
hacit de Kla~fi5 van Aikmaar
Ai/emaar eene A&e
Afte ontworp~n en vastl'."lleld;
vasr/!,,,neld; die voorts
voortS aan alle de leden.
leden, ter oooerteVOO! gc!eid, om daar mede hunne toeRemming
keninge wierdt voo;
toeftemming
aan de Nederlandfche
Nedcrlanjfche G Joofsbelijdclils
Juofsbelijdclils en
cn den Heidclbergfchen
Katechismus aan
nan te ~olldigell.
~olidigell. De eerfle maal.
maal, als Vl!NATGR.
VIlNATQR.
nu
naa zjjne
zijne hernelliu6'
herltellil1g, in de Kla.fikaale VergJdcring
Verg~dcring verfcheen,
Aél:e ter
tcr ondcrtekeninge
ondcrtcl,eninge :!lUlgebooden.
n:mgebooden.
wierdt hem de gemeld;} Aéte
Doch ve~ mids hij zulks
nam de Klasfh,
Klasû,~, naa eeni~
eenic.
zulk! weigerde,
weigerde. Dam
ge t'nèerlr.mdelil'gen,
t'nèerhandelü'gen, he>t
h('t hefiuit,
befiuit, om hem
heln inin, zijnen dienst te
f.;horzen;
f.:horzen; met nevensgaar:de
nevensganDde verzoek a:m de 'Wethouderîchap
\Vethouderrchap
Alkmaar.• om handhaaving ter
van Allonaar
tef volvoeringe
volvoeringè van het Kervan_
kelijk Vonnis. Doch de Vroedfchnp was 'er verre af, van.
daar toe bt:reid
bereid te
re zjjn.
zijn. Verre de meeste ledel1
lcd~n waren van
begrip, ., Ju VEN.1TOR
VEl'\.1TOR in zijnen dienst zou voong:l2U,
vi.lol'tgun. tot
" dat bij het Provinciaale Sijnode, ovt'r
ov<,r de zaaken, hem
•• ten
teD laste geleid. zoude geoordeeld zijn; mits, evenw:-/
evenw:,1 r
"'J dat VE.NATOR,
V.. lMTOR, mdlerwijl,
mi:ilerwijl. de beoenkingen,
bedenkingen, die hii tegen
Katecnismus hadt,
badt, niut
niat zou
ZOl! aanroeren of vtrha-r.delen
vtrha'r.delen",.
" den Katechismus
"t i maar, in.,hen
indll!O hij 'er eenige hadde, dezelve ver2~beld
verz,~geld over,. zenden aan de Sta,uen, volgens derzelver bf>(lilic."
bfl1llir." Even min
bij
vals als het Klasfikaal
bijval.
Klasûkaal beOllit
beOuit ten St3dshuize,
St:tdshuize, ontmoette
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dat der Vro~dfch3p bij den Kerkeraad. Met booge betuigingen verklaarden de leden. ,.
" dat zij, het belluit
benuit de.r
de,r Wet" houderen •, in de zaak van VENflTOR
firijdeu..
VENJ\TOR genomen, als firijden" de tegen de handelingen van het Sijnode, van de KlasÎls en
ft van den Kerkcraad
Kcrkcraad,, en
eu alzo tegen het regt der Kerke ~
" 't
'I welk zij ,!iel
,liet vah ma~fchen,
mcnfchen, 11:00r
t1:atlr van JEZUS (.HRISTUS,
(.HRISTVS f
""hun
hun eenig HQofd,
ontl'argen, niet konden toe-;
Hoofd, hadden ontl'fll"gen,
""aemmen."
aemmen'" BClUigende,
Betuigende, wijders, voor God, ,. dat ze van
" al het kwaad, 't welk door 't
uit der Vroedfchap en
'c beU
befluit
" VENJ\TOR'S
VENflTOR'S volharden in den dienst, zou mogen om!laan;
;. vrij en onfchuldig wilden gehonden worden." Zo wel
hunne Verklaaring als Protest gaven de leden des Kerkeraadi
aan de Magillraat in gefchrift
.'
gefchrifc over.
Dit bedrijf was het
bet zein
zeiD van
vaD nog meerder verwijderinge.
VENA TORS beide amptgenooten weigerden bij hem onder 'e
geboor te koomen. Met goedvinden des Kerkeraads,
Kerkeraads. ver.;
fcbeenen
fcheenen de Diakenen niet vroeger dau
dan ter halve Predikatie
in de Kerk, om de aalmoezen te verzamelen. en verlieten,
ftraks
firaks naa de verrigting van dit werk, het bedehuis. Men
Meq
belette bern
bem het
bet Joopen
doopen van kinderen. Men wilde hem niet
grOeteD. Ondanks dit alles behieldc
groeten.
behieldt VENflTOR
VENJ\TOR grooten tOf4'
to~'
loop.
Tot nog toe badt men onzen Kerkleeraar alleen in ziin~
z;in~
godsdienflige
godsdienllige begrippen aangetast. Thans oDt/londt
oIJtrtondt 'er een
gerugt. welk zijn zedelijk karakter fchondt. Men verfpreld
verfpreld~..
de wegens hem, dat hij twee vrouwsperfool!cn tot oneere
on eert
aangezogt, of zich met 'er daad iu oferfpel verloopen hade.
aangezogt.
Hij ontkende
om kende alles, en riep zijne befchuldigers
berchuldigers voor Burgemeesteren; tenvijl
terwijl bij zelve eerst voor den Kerkeraad
Kerl.eraad,, ell
elf
vervolgens voor de Klasfis wi~rdt gedagvaard. Doch, vermiJs
mids hij de Kerkelijken voor zijne- verklaarde vi;anden
vijanden hielde,
hieldr"
weigerde hij
bij te verfchijnen.
Onder dit alles hadt men, te dlkmtlllr, b1j de gewoone
Regeeringsverandering, in den aanvang des Jaars 1609, eenig.
eenig-f
lieden op het
bet Ku!f<.!ll
Ku!f<.!n gebragt , die man hieldt, der. Kerl.eraad.
Kerl,eraad.
beter dan de voorgaanden , gezind re
te zijn.
zjjn. Van
VaJl bier,
hier, dat,
reeds in de maand Januarij des gemelden jaars, de Afgevaardigden van het Sijnode en van de Klasfis zich bij de Vroed.
Qqq qqq qq ~
febap
Qqqqqqqq
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fchap vervoegden, met verzoek dat VENhTOR zonde
zoude worden
opgeleid, !lil te lhao
t,lt tlat
dat hij zich nll
v;>\1
Ihao in zijI,en dienst, t\lt
de aangetijde mhlaaden
z:.>u gezuiverd hebben. Doch het
mi~daadell zou
antwoord voldeedt niet aall
aau hunne verwagtinh'
verwag!Înh' De mcerd-!rmcerd<!rheid was van. oordcel
fhalFe .'en
,'en gevolg
gel/olg h::!oordeel,, lint
dr.t gelijk de 1ll'alfe
h:!boort te zijn van bewcczcl!C
dier,svolgcns VEt-lhTOR
beweezcl!C misdaad, dier,svolgclls
VENhTOR
in zijnen dieoH
zijn;~ misd~ad,
dienH zoude voortgaan, tot dat
dae zijn;!
misdaad, op
zoude gebleeilen
hefh'ic, nogvoldoende gronden, zourle
gebleeken zijn. In dit hefh'Îc,
tha:;s,
bernw'll, maar
tha::s, konden de Kerkelijken nict beruw'll,
manr wlagden
\Vaagden
den !louten
aap, om zkh, van de Steddijke Rcgccring, op
!lomen {hp,
de Staaten valJ
te beroepen; welke, vervolgens,
vall Hol!alld
Hol!:md re
twee Raadsheercn van
vnn den Hoogen Raad l1a
na A:kl11QlJr
AtkmIJlJr zonden, om,
om. met bewilEging
bewitEging der Alkmaarfche
Alkmaar[che Wethouderrchap,
Wethouderfchap 0
befchul:liging tegen VENhTORte
de befchuHiging
VENAToa' voor den Hoogen Raad te
brengen,
brel1gen, om aldaar onderzogt te worden. Dit onderzoek
viel ten
tco voorJeele
'Joor jeele VlIll
van VE~ATOR
VE~MTOR uit. De uitfpruk verklaarde
ft
Ot de informatien, tegen hem genomen, met de bewijzen,
rcn zijnen
zijn ell laste; verbiedende alzo hem
" niet genoegzaam tcn
" met dezelve te bez'-u
alm:lI, of te dilfdmeeren, ol'
bez'.uR2rclJ,
op peene
" van ,har
dar over ge!irnft
gell:rnft te worden naar behooren." Hoewel dit Vonnis met eenpaarige !lemmen
llemmen van alie
aUe de lbadetr
Rnderr
gevéid,
geveld, en
eo in de volle Vergadering der Alkma:ufche Vroed·
VroedKlaslis van Alkmam'
A/kma,??'
fchap was uirgefproken, kon, eg,er, de KlasJis
niet
ni~[ goedvonden,
goellvond~n, tlaur
uaui in te
te berusten. Zij veîzogt
verzogt affchriften
IIffchriftell
van alle de nuk
ken en hefcheiden,
booge Raad
fiuldren
befcheiden, op welke de hooge
vonnis hadt
badt r,eveld, »m door de Klasfikaale
Klasfikaalc leden naagezien
en
CIl beoordeeld te wor
wordetl.
de". Doch dit wierdt
wierde van de hand ge·
\v;'!ê.zen.
w.:ezell.
Niet het eCliig
eeliig voorwerp van
V:tll vervolginge was Vl!.rU.TOR.
VEN?TOR.
Boven vcrh:;a!rlcn
vcrhaalrlen wij, 's :vlans
:v1:lns weigering van onGcnekeninge
ondcnekeninge
Kla,,{jltaale Akre, gednurende·
van
v:ln zekere l<la.,l1kaale
geànurende· zijne krankte gefield, waarom hij buiten de Ziuingen
Zittingen der Klasfis
Klas(Js was ge.
weerd. Nevens hem bevonden nog vier PrediIulOten
Predil,all[cn zich in
het zelf.le
zelf.!e geval. Hier over klagtig gevallen zijnde bij de
Staaten van Holland.
Holland, betoonden HUil
Hun Edele Groot Mogende
Sta:tten
eigendunkelijke en wederregtelijke
hun misnoegen over deeze eigendunKelijke
har.clelwilze.
andere, gefchreeven den
handelwijze. In cenen brief. ouder andere.
aan
tweeëtitwintig!lcn
twceët{twimig!lell Augustus des Jaars
j:lars 1609, bevolen ze Ilan
dtl
d\l
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de Klasfis •1 de vijf Predil,anten,
Predikanten. welke ze nu eenigen tijd
buiten haare Vergadering geweerJ
geweerd hadden;
hadden,' wederom zouden
toelaaten.
welaate". "Dit bevel", Jas men in dien brief, "zult
.. zult gij
" naakoomen,
naakoomen. op dat wij, bij gebrek van dien,
dien. niet genood",. zaakt worden
worden,1 bij andere
IIndere middelen daar in l~ voorzien."
voorzien."
Thans kwam de Kla~fis
Kla~(js ten
ren grooten deele aan de hand. Eenige
Afgevaardigden, na 's IIagelgereisd, verklaarden aan de Staaten
de bereidwilligheid der Klasfi;,
Klasfis , om vier der klaagende Predikanten, op zekere voorwaarden, te willen ontvangen; doch
zij weigerden VENATOR
VENATOR aan te neemen , 0111 reden dat hij verdage was in de leere; waar
wa;]r omtrent zij vervolgens
ven,.olgens eenige
dagt
overhandig.
fchriftlijke
fchrifdijke befchuldigingen, bij de Klasfis gefield, overhandig_
den. VEN,\TOR,
VENATOR , die zich thans insgelijks in 's Hage hevondt,
hevoudt,
het voorgevallene vernomen hebbende, verzogt gehoord te
lIet
mogen worden,
worden. en het betigtfchrifc te leezen. 't't Wierdt hem
toege(!aan.
onfchuld, en verzogt regell
tegel1
toegefiaan. Hij beweerde zijne onfcbuld.
zijne hefchuldigers
befchuldigers te mogen gehoord worden. Een van del!del:!ze was zijn amptgenoot
HELLENIOS , die voortS, ne
IImptgenoot CORNELIUS HELLENIlJS,
ne...
vens anderen, in 's lltlge
ombooden zijnde, weigerde met de
/lage ontbooden
befchuldigden en
cn klaag,"nden
klaag,'nden in onderhandeling te treeden ,• en
zich beri?p
Sijnorle. .. De Kerl:elij!:e
beri~p op het Provinciaal Sijnode.
" zaaken,
zaake!1, zeide hij, moesten
ge_
moeSleiJ door Kerkelijke perfoonen ge" haudeld
VEI\IATOR, dat de
handeld worden."
worden." Daar tegen beweerde VEIIIATOR,
Afgevnardigden fchuldig waren rekelJfchnp
rekellfchap te geeven aan hun.
bun.
ne wettige Overheid,
Overheid. en eischte dat HELLENIUS
HELLENIUS zijne gefchree.
gefchre~.
vene befchulcHging
befchulcliging mondeling zou
zon gefiand
geftand doen; hem verder
te gemoet voerende, dat hij zelve fchuldlg was aan 't geen
bij
hij anderen te last leide. alzo hij tegen de Schriftuur.
Schriftuur, de
Confesfie en den Katechismus hadt
badt geleerd. HELLENlUS •• ook
naa dat
dae hem door de Sraaren
StaaTen eenige uuren tijds van beraad
waren gegeeven. zweeg
fii!, beroepende zich telkens op den
z weeg ai!,
)ast,
Jast, hem door de Klasli;
Klasfi; mede gegeeven. 't Gevolg hier
van was, dat
d:u YEr'iITOR,
VEN ..\TOR, nevens de vier andere Predikanten.
Predikalltcn.
volgens uÎrfpraak
ui!fpraak der Senaten,
Staaten , In hun regt tOt
tot zitting in de
Klaslikaale
Klasfikaale Vergaderingen gehandhaafd. en herfield wierdeu.
wierden.
Doch ook dit bevel wierde
wierdt niee
niet gehoorzaamd, en omfionden
ontfionden
'er. zeden, door de weerbarlHgheid der Kerkelijken, bijllere
bij/lere
olleenigltedtn
ollcenighedt:n bÎlmell
bilJnen Alhnoflr;
Alkmaar; 't verhaal van welke nIet in
Q'lqqqqqq 3
ons
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ons plan valt. Om de ijverigtle
tegenllrecvers van VENflTGR
ijverig!l:e tegenl1:recvers
VENATOR
gemO(~t [c
tc kocmen,
te bevoreenigzins te gemocc
koomen, en :tlzo
alzo den vrede tc
deren, deedt bern de Wethoudcrfchap iu zijn:!n
zjjn~n dienst flilfialD.
Doch, vermits deeze toegec\'endheid
wegee\'cndheid geene baat
fiaaD~
deed'[,
deedt, en 's Mans fiiHland aan veelen uit de Gemeente, die
hem gaarne hoorden, mishaagde, deedt men hem, wel han&t,
hau&t,
den Predikaoei
PredikIloei , van nieuws.
nieuws, beklimmen; alwaar hij, egter,
naar het ourdeel
o"rdeel "an
~'an zommigen, niet die z3gtmoedigheid
zagtmoedigheid en
l>efcheidenheid
t>efcheidenheid oeffende, wd!te
wdlre eer.el1
eer.elJ Christen Leeraar bebe.
taamt, en hf!t
hp.t tegengellelde van welk,~
welk·~ deugden hij zelve,
lD('e!'mmllen.
lDC'e!.'mm.len, in allderen
anderen berispt hadt,
ZiJ1ts deeun
Zints
deez~n tijd. het Ja~~
Ju~' 1609 naamelijk I fchijnen VENAIJ'OR gcene
geene bijzondere WedèTw2üTuigheJen
wedCr\V2äruigheJen Ie
te zijn bejegend,
IfOR
tot In den Jare 1617. In rle
ele I\:nle
It;nte "iens
"iel1s jaars gaf hij in 't
licht een b,)ekje, getiteld,
getireld, Thelllogia
TheIJlogia vem
ve1"fl I't tilera
mem,, ofte een
~Zli\le", kloer,
~Zlive",
k!oer, algemcitz
algemcitl FondlJIilCluboek.
FondlJIIJtfUboek. Dit wekte
vo1ckte firaks
frraks
de opmerking van veel en , als die in het boekje veel onregt~illnigheids meenden te befpeuren
befpcurcn,• en
cn daarom den Schrijver
bij de Staaten van Holland aanklaagden.
aanklaagden, als hebbende verfchc:iden 2:aaken
~aaken gefield.
gefield, tot nadeel der Godheid va:)
va:1 CHRISTUS,
fchdden
en van :lrdere
GodsIIrÖ.;re grondwaarheden van den Chrisdjikcn
Chris!li!kcn Gods.
dienst.
~iensr. De Sta:tten
Stanten ZI)'ulp'1l
Zf)H,!~n hierop het hoekje aan de Leidfche
Hoogleeraaren
El'ISCOrWs, met bevel om hetHoogleera:lren l'OLYANDER
POLYANDER en EPlscorws,
zelve te lec!!:!.n,
leaL::!.u, e'!
e') htn
btn ge'Joelen
ge'lOclen daar
C2:lr over fchriHelijk
fchr!f!elijk der
Vcr~ndcrÏilge te doen lOèk,-'umeo.
lO,;k;JC;ffien, El..nne
VcrJadcriilge
Hl..nne Verklaaring hieldt
in, dat Je Schrijvcr
Schrijver V'lO
V'lll zor,i;ni,<;c
ZO&i:lli!5ê HOljfdartikelen
Hoofdartikelen te weinig
t"frak;
tfrak; cenige
ccnlge in 't
lt gt:h.:el
geh<-ef verlWe"t;;
verlwe('~;; andere zodanig befchreer, dat hij agt\:rèer!;e:n
ag[t~rèerl;(;n g~f '\r~!1
\-~!) vrcemde
vreemde gevoelells;
gevoelens;
~er,ige
vourHelde, dat ze nl.:'t
~er.ige in dief\'oege
diervoege vovrliclde,
m"t de Schriftuur
piel vvert'o.!Ilk;v~m211;
vvefe~Ilk;vam':;lJ; en eindelijk,
cinclcJijk, dat in het bockske gron1ûrelne noodzaaklijkheid
den {;eleid
beleid 'Wierden,
wierden, do('~
dOC1~ welka
welk~ de vo
vo1ûrektc
'i(lln den
d;;n Chris:l:jkeu
~Js[óipl'·t ter ZaUgr.cid
i(lln
ChristEjkel1 G
G:J;Cij"P't
Z2iigr.eid wierdt om verre
~efroot"n, en
~I:I>'
aJl~ menfchen
rnenfçhen
t;efroot"n?
eil Efl'le
ff!1e ruime li.:
.. · ,~·~opcnd
!~·~of'end voor all<>
v~n
2ij Deg'"
fle6L.' .:;od
V~n ,·,rer\,i
,·.rerl,i gnJ5,!jei1~t.
W)J5,~iei1cr, ;.h::en
;,h::eu :.rij
i::;ûd vreesden en zijne g\)'~\Jde~
gc'~oder: (;IH:"rhi~::l,-i~,
ol}(:~rhi.~::1(,j1, .,,;U 1 et eeuwig keven
k;::ven te bcër'len~
beërven!
~&a
d:'1 dit Advis Icr
~l:a d"l
[cr 'Jel
'J~j i_;".::i.'dq~e
,_;".::"d!~gi! van
V:in Holland Q!1tvangen
ontvangen en
geleeien was, omb\;uden
ontb(;ud(;1l ,~e
v'ENATOR
geleeten
(~e :',aaten VENA
TOR in 's Hoge, om
p'~"a~, voor
p'~::a~,
Votlf d? twee eemelde fioog;ceraaren,
~oogiceraaren, ten overflaan
overJlaan

en
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van de Heeren IWGO
IIUCO MUIS VAN HOLyen
IlOLY en -lWGO
-[WGO OF
OF. GROOT.
GROtlT.
gehoord te worden. De uh!lag
uhll:Jg dier onderhaoJelinge
onderhanJelinge was.
aallfl:ooreEjitic en gev:::ulijk
gev::nlijk veroordeeld.
dat h(;!t
het boekje als aaD!looreEj
goedvinden
doch de behandeling van den Schrijver aar. het goedvirJden
der Staaten wierdt
wierde gefield.
Kurt 112a
nsa deeze
dee..:c onderhandeling levc~.!;~
leve~,!>~ VENATOR
VF.NATOR. een Vertoog in bij de Staaten , wurin
waarin hij zijne gevoelens l:ader
!:~rter aan
den dag lei
leide.
de. Hij verk'aarde daar in, onner
oneler alèdere
a!l.den~.J wat
aangaat
aang:lat de Godheid van CHRISTUS.
CHRISTUS, in zo klein
kleio een boo.:kje,
bOt.:kje,
n:"rifmurtexten,
begrijpende eene eenvoudige kinderleere uit
uÏi fi.:.
.. ifmurtexten,
niet voornemens geweest te :lijn,
lijn, met zwa:ue onderwerpen
de tedere verflanden te overlaadeu,
overlMdeu, en alleenlijk btlnofd
btbofC! hadt,
h:tdt,
met melk en niet
nict met zZ lV:me
w:lare fpijze de kinderen in CHRISTUS te
zullen voeden; meenende hij, alzo, dat zo veel den kinderen
kir.deren
daar van noodig was, ill de Anikden
Artikelen van 't Apostoiifche
Apos!aiifche
dicnsv()Jg~ ..s. om
Geloof was aaligeroerd, en hij zelve, dicnsvoJgc
verzwijgen van diligen,
diligeD, die e:d~rs
elders breeder verhandeld w;~r
wi~r
den, lliet voor een .,Ketter
$.crter moest g·~houden
g'~houden worden. flij
'cr nevens, dat da;lf
voegde 'er
è?~r de Scnrifwur
Scnrifcl'ur alles
olies wa.t
wat noodig
zalil!heii bl!,;ri;in,
be,;ri;;:t, ZUIl
ZUlldcr
is tef
ter zali!!hei:i
der hij ,:ol'gzel
,'of!gzel van melJschliik(!
mt:llschliike
fpreekmlldéfl:n.
fpreekmqü:n:n, het V(/IJf
v(,or een
~ell opr\!;;t
OPf\~bt Cbristen
Christen gen":!g
ge\i{J~g is, de
zaaken van ?,eloof
SchriftUurlijke
?,eJoof met el,kele
el.kele Schriftuurlij
kc woorden uit te
dn;û
df\;~ken.
ken. Hij vOég,le
VOts,Je 'er never.s,
never.s. ('ene
rene bekentellÎs
bekentel\is van zijll
Gt;loof, raakende
rankende ]f.:Zl'S
]EZl'S CHRISTUS, overt:enkomfljg
overeeukomfiig met de
Gtloof.
heerfch~nde
b~erfch~ndc begrippen.
Doch deeze Verk!aaring was voor VI!.NATOR
VENATOR van geene
vrugr. De Staaten vlln
van Holland nanten
namen het b.Uait.
b.O:.iit. 's Mans
Manl
boel<je, als o!ifchrifml3atig
boekje.
onfchriftUlaatig en ergerlijk,
ergerlijk. door de Schouten
overal te .ooen
,doen opha~_len,
ophap.len, en hem zeI
zei ven van zijnen dienst te
omzetten, met bevel OID niet
ni~t weder nll
na A!kmaar
Alkmaar te keeten,
ontzetten,
113 's Gravezande. een Dorp in
iu DeIfslanJ,
DeIfslaml, te bemaar zich lla
geeven, en tot nader order aUur
aldaar te vertoeven. Zeer tegen
den zin van EPISCOPIUS was dit Vonnis; als die wel zou ge'8 Mans Belijdenis na~er ingezien,
wenscht hebben, dat men 's
en het
bet Vonnis verzagt hadt.
hadr. Ook verdient het opmerking
opmerking,t
dat de Hoogleeraar •, drie maanden daar nu, in eene fchriftfcnriftSta:;ten aaudiende,
lijke Verltlaaring.
VerItIaaring. den St3:\ten
aandiende, dat de gemelde Geloofsbekentenis fchriftmaatig
fchriftmalltig was. en met het gevoelen der
Qq qqq qqq 4
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aloude Kerkleen~ren,
Kerkleera~ren, en met de Gereformeerde
Gererormeerde Confesfien
Conf<!sfien
ovcrcellll~mde.
overeelln~mde. Van zijnen kant leverde ook VE.NhTOR
VENA'rOR een
Smeekrchrlf[
Smeekfchrifc in bij de Staaten.
Stanten. Met aanwijzing dcr
der redenen,
ûm welke hij, zijl1s oordeels
ûm
oor deels , 't onregt van onregtzinnigbeid
befchuldigd wierde, beklaagde hij zich bitterlijk, dat hem
....
erbooden
verbood
en was, na Alkmaat'
AikmalZl' weder te keuen,
ketren • alwaar hij
ruim negentien jaaren Predikant geweest,
geweest. zijne huisvrouw
gebooren was, en die aldaar tieu kinderen ter
(cr waereld badt
hadt
gebragt ; van waar hij meenige moeilijke reizen, om KerkeKcrkeJijke zaaken, hadt gedaan. en alwaar hij, ten koste zijner
gezondheid. een vierendeels jaar lang, drie predikaticn alle
Zondagen, behalven de weeklijkfche dien!len,
dienfieu, hadt gedaan,
en voorts gearbeid,
gearheid, dat alle de Deiluiten
lleCluiten der Staaten waren
llangenomCll. ,. Zal dit nu het loon zijn ", dus drukte bij
eanf:enomct!.
hij
zich onder :mdere
andere uit, ., dat zich de Suppliant in 's
'$ GrotweGram't" zand:! zal moeten onthouden.
onthouden, ooar hij niemant kent, niet
" eD
eCl ftuil!cr
bem zelven
ftuh'er tot onderhoud van hem
zei ven en zijn zwaar
n
., huis!~ezin
huis!!czin weet te verdienen, en
cn geene vrugt met ~ijne
" Studiën IC
te docn,
doen, in welke hij van kindsbeen aan zijnen
" tijd l1elleelen,
!1eGeeten, en niets ande~s geleerd heeft; in eenen 1laat,
flaat,
p wa~iÎl1 '!ijue huisvrouw ongezond, zijne beide jong!i:e kin·
,. deren t d:iar van het eene nog aan der minnemoeders borst
,. legt, ziek, hij zelve zeer zwak is? - Zal zijne huis-huis"vrouw llaare
i1aare oude moeder, broed~s
broed'ers en bloed vrienden
~.
verlaaten, of hij liever van zjjne
~, moetea
moe:ea verlnaten,
zijne vrouw
vrOl1W blijven af
af~...
",. gefclleiden?" Doch "dit
"die Vertoog was van geen gevolg,
Ï!oewel ook die vah den Ker'keraad en veele leden der Alk~
~a&r[che Gemeente,
Jil3ar[che
Gemeente. hij herhaaling, om herziening van zijne
_aak, en
cn om 's Mans herltelling aanhielden.
&:Inhielden. Alleenlijk wierde
Jllak,
h<:U1
h<:1D toege!laan,
toer,ellaan, om orde op zijne zaakcn
zaaken te !lellen,
fiellen, zich
lTOor
"oor korter.
korter, tijd na Alkmaar te begeevcn.
bcgecvcn. Doch 'er kwam
eerlang aarfchrijven van hooger hand.
band, hem beveelende
beveclende van
paal ce vcnr"kkell, filet betuiging van misnoegen over zijn
\'ellueVCI.
'IIenuevc'. Dit viE'1
lIie! voor in 't begin dt:s
d~s Jaars J6J
161 8.
B. Door
ItJslch(nrpr:"ll~ der Regeeril1ge
IUslchc"fpra'll,
Rcgeeringe van Alkmaar,
Alkmoar, zich beroependo
beroepende)
OP
<\TORS zieklijkheid, wiei'dt
nog eene maand ge.
op VEN
VEN,HORS
wki'dt hem nog
iund.
al!es overJeedt
overleedt zijne huisvrouw van enkele
,und. Onder dit al:es
~~Gefheid. ln
Jn deezen fiallt
flallt wierdt hem toegenaan
wegen aan , in de Stad

'"

VENEMA.
VENE MA. (HERMANUS)
te mog-en
mo~en blijven. tot
tOt weder opzeggens toe.

Ilot
aOI

Zedert ontont~

hielde hij zich Ie
re Alkmaar. tot dat de veranderingen der tij..
den hem rieden. het
bet Vaderland te verlaaten, en zich' na
,~hmkr;jk
Frtmkrijk

te begeeven, alwaar hij
bij zijne dagen eihdigde.
eindigde.
Zie

G. BRANDT,
BRANDT,

Hiftorie
Hijlorie der Refor-

mali,.
malie.
VENI!MA.
Ve.NI!MA, (HERMANtlS
(HERMANVS)) een vermaard Nederlandsch Godge.
Gefchiedcnisfen, omleerde en
ell grondig kenner der Kerkelijke Gefchiedel1isfen,
trent het einde der voorgaande Eeuwe, in de Provincie Stad
en Lrlnde
Lande gebooren, wierdt, naa zijnen Al!ademifchett
AI!adt"mifchen loop
voleindigd te hebben, beroepen tOt
tot Leeraar In de Gemeente
der Hervormden te Dronrijp,
Dronr;jp, een Dorp in Friesland, tuStusfcben de Steden Leeuwa"den
fchen
Leeuwarden en Franeker; om, eerlang, van
tI~ar verroepen te worden na de laatstgenoemde Stad, tot het
cl!lar
bekleeden van het Hoogleeraarampt in de Godgeleerdheid en
Kerkelijke Hiflorien,
Hi!lorien, aan 't Hoogefchool
HoogefehooI van Frielland.
Frie!land. Met
veel lofs en ongemeenen toeloop van leerlingen, vooral ook
uit liungarije,
[funga"ije. bekleedde de Heer VENE MA dien post, geduurende bijkans eene halve Eeuw; Da3
naa verloop van welke
hij, door de Staaten van het Gewest, tot P"ofeiflJ"
ProfesflJr HOliorfZHOliorar;us
,,;U$ verklaard zijnde, van het geeven van openbaar onder.
onderwijs ontflagen
ontaagen wierde,
wierdt, en zich mee
met der woon ra LeeTiwa"den
Leeuwarden
begaf, alwaar hij, in heogen
haogen ouderdom, zijne dagen eindigde. 's Mans gemaatigdheid, omtrent betwiste Leerfiellingen
Leerftellingen
der Godgeleerdheid, berokk~nde hem, nu en dan,
dan. eenige on.
onaangenaamheden.
Zijne veelvuldige doorwrogte Schriften
draagen getuigenis van zijn arbeidzaam leeven. Behalven
eenige Verklaaringen over Profcetifche Schriften.
Schriften, vooral die
der Pfalmen, is inzonderheid bekend zijne Kerkelijke HifioHiftorie.
in..
rie, zedert het begin der waereld tot aan de Reformatie ingefiooten, onder den titel:
Eec/eji"
tilel: InftUlIliones
Inflillltiones H~floritf!
Riflori((! Ecc/ejittl
Veler;s et
VeU,,;s
el Nov;
Novi Teslamenti;
Testamenti; in zeven Deelen in Quarto.
Uit 11JedegcrJccide
medegedeelde Betigten.
Berigten.
Uil
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bekend wei!ei'S zijne hnrddaadi;;heid
aan eenen mislukten aanflag op het lC!!VClI van U!lI,LE\1 DE'I/ I,
Prinfe van 01'11'1"· 's 1V!:ms ned"ijf 1'0 \17!!":::rnarf." hebben
wij reeds elders verhaald. Zie het Anikei JtlVIlEGUI, (JAN)
Deel XXI. bi. 184 enz.
VllNfRO, (ANTOl'\I.))

VENHUIZEN, een Ban en D(lrp, in het gedeelte van Noord.
bolland, meer bepaaldeliik Tf'wjrieslllr:d ge!1aamd, fir~kkelJde
ten Oosten langs dcn Zeedijk. De geileele uirgef'reklbeid vin.
den wij op ruim :lchthonderd tweeënzeventig Morgens, en
het getal der Huizen, volgens de jongfle opneeming, op
lweehonderddertien begroot. Twintig meer lelde men 'er
honderd jaaren vroeger. Het Dorp is vrij aanzienlijk, en in
verfch::iden Buurten verdeeld. De Kerk fiaat, na genoeg, in
't midden.

VENLO, eene flerke St:ld, in Staats Opper - Gelderland, aan
den regeer oever der Mftllze, omtrent op gelijken affrand,
van vier uuren. boven de S~d Gclder, en beneden de Stad
Roermollde. Een weinig voor het midden der Veertiende
Eeuwe fchijm Venlo inzonderheid bekecd te zijn geworden.
REI~OUD DE II, Hertog van GeMer, begiftigde de Plaats
met Stads Geregtigheden, en belloot haar binnen eeneD Muur.
Verfcheiden maaIen leed! ren/IJ vijandIijke aanvallen. VroU\V
MARGARETA naderde vergeefs, in den Jure I5II, de Stld
met een magtig Leger. Met weinig meer geluks beproefde
Keizer KAREL DE V daar tegen zijne krngten, in den Jure
J543, met een talrijken hO(lp Duilfchers en Italiaanen. De
Stad kwam iaderdaad in zijne handen, doch onder beding
voor de Illgezeetenen' van een voordt'~lig Verdrag, zeden bij
den Daam van het PerrJrag van Pen/o bekend. In de maand
April des J3a1'5 1579 tradt Pen/o jn het vermaarde Verboud ,
bij den naam van Unie "on Utl"echt bekend. Zeven juren
!aater maakte zich de Hertog VAN PARMA meester van de
Stad. Vergeefs zogt Prins MAUJUTS, in' den Jaare 1606,
Jaaar tot de Staatrche zijde wederom over te brengen. Niet
eerder gelukte dit, dan in den Jalre 1632, onder bet beleid
"aD Pdllfe FRED!lUK IIENDRI". Doch zij viiI!, van nieuws,

den

VENLO.
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den Spanjaard
spanjaard in ba!~dcn,
bat) den , vijf jaaren daar Daa,
naa, door de lafhartigheid des Stadvoogds , NIKOLAAS VAN BR.1WURODE.
BREOIlRODE. In de
maand September des Jaars 1702
lio2 viel zij in de handen der
Bondgenooten, en wierdt vervolgens, bij bet Traktaat van
Boodgenooten,
~arriere, den Algemeene Staaten afgeaaan;
ion wier handen
llarriere,
afgenaan; in
xij, tot heden toe, gableeven is; hoewel, terwijl wij dit
zij,
fchrijven, de Wapens der nieuwe Franfcbe
Franfche Republiek, aan
bun Hoog Mogcude
hun
Mogende den eigendom daar van bawisten,
betwisten, en
de kans onzeker is, welk het lot deczer
deezer Vestinge zal worden.
De gedaante der Stad, die ongeveer een uur gaans in baahaaren omtrek beGaat,
beflaat, is vierkant. Aan den Maaskant is zij
met een tl:eenen
neenen Muur, en aau
aan de Landzijde met een aarden
Wal, van eene
eelle wijde Graft omgeeveu,
omgeeven, verfl:erkt. Hier en
daar buiten de Stad zijn Verfchanzingen opgeworpen, die bet
het
naderen moeilijk maaken. Men relt 'er vier Poonen:
Poorten: de
Maas Poon,
Poort, de Roennondfche
Roermonûfche Poort, de Gelderfche Poort
en de KeuJfche
Keulfche Poort. Het getal der Huizeu
Huizen wordt op ruim
achthonderd, en dat der Ingezeetenen op ongeveer vierduivierduj.
zend begroot. De meeste van deezc
deeze zijn Roomschgezind;
Roomschgezind ;
volgens het Barrieren •- Traébat
Traéhat mogen zij alll!
all!! de dcelen van
hunnen Godsdienst in 't openbaar verrig[en.
verrigten, en zijn in het
bezit van de Ker~pel- Kerk. VoortS
Voorts heeft men 'cr twee ManMan.
pcu- en drie Vrouwen - Kloosters. Gezamentlijk behooren
Ilcnbehoor",n zij
ond~r het geest/ijk regrsgebied
regtsgebied van den llis[cnop
Bisfchop van RoerRoe,.monde. De GerefOlmeerden
mOT/de.
GerefOlmcerden hebben 'er twee PteJikanten.
PreJikanten,
welke den dienst in één!'
één!" Kerk waarneemen.
waarneem en. Het Stadsbuis
Scadshuis
en de wooning van den Kommand;tnt
Kommand;mt zijn de eeDige Gebouwen, die eenig aanzien hebben, Voormaals was P"e"lo
Penlo eeue
eene
bloei,ènde Stad, door den
bloei'ende
deo veelvuldigen handel, die 'er omgks.
gh:.,;. Zij was een lid van het vermaarde Hanze- Verbond.
De Lakenweeverij gaf 'er werk aan veele handen, gelijk ook
001(
het m3aken van Sloten en ander klein Y
zerwerk. Daarenbo.Yzerwerk.
ven geneerden zich veele burgers met den Graanhandel. Bij
111
~I hetwelk nog kwam het vertier der Goederen, langs cic
4e
Maaze, die veelal op Venlo gefcheept wierden. Door heç
verloop der tijden, en vooral door de zwaare Maastollen
Maastallen , il
i.
dçc;e
dçc~e b~oei merkelijk verminderd, en Yçnlf
Yç"/. eene
eeue doodfche

Stad
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Stad geworden. De Regeering beflant
berlaar uit Schout; een BurBur·
Staaten , aangeJe 1\lg~mecne
Alg~meene Stuten,
aan gegemeester, die jaarlijks, door de
ficId
field of io
in zijn A mpt bevestigd
be'Je~tigd wordt;
wordl; twee Schepens, die
insgelijks van de Algemeene ~taaten.
~taaten, doch voor hun leeven ,
hUIlde
hUil
oe :lanfl:elling
lIanrlelling OllC'Jangen;
ontvangen; en eindelijk drie R2aden, hier
Raadsverwanten genoemd; zij worden door den Burgemees"t beter en de Schepens verkoozen, om hun leeven lang in 't
wind te blijven.
blij veDa
VEN NE , (AI'RrAAN VAN DER) gebooren
ge~.woren Ie
te D ...• !ft.
!ft, in den
Jure 1589, van aanzienlijlw
aanzienlijke Oud?ren,
Oudf'ren, was geen onbevallig
Dichter. el! tevens een vermaard Schilder. Op eene niet zeer
gewoone wijze omwikkelde zich ill
il1 hem de laatstgemelde hebegaaf"Jheid. Te \Veeten , door zijne Ouders, tot de beoelfeDing der Weeten[chappen bcll:emd,
Diog
bcti:emd, en, teil
tCIl dien einde, op
lIet LalijlJfche
Latij1lfche School
SchfJol te Leiden befl:ced
beficed zijnde, viel hij,
door zijnen dichterlijken
óichterlijken geest
gcest genoopt, eerlQng met den borst
op het leezen der aloude Dichters. Getrolft!1l
Getrolf\!11 door de fraaie
bce!dt!n en tafereelen, welke hij, ginds en elders, aamrof,
bee!den
aantrof,
beltroop hem de zucht.
bellroop
zucht, om
0111 dezelve te verlichaamelijken, en
't geen hem voor de verbeelding zweefde, voor het oog te
vertegenwoordigen. Eenigen
Eelligen omgang hebbende met eenen
SlMON
SIMON DE VAl,rr,
VAf.!{, Goudfmid en Schilder te Leiden, begeerde
hij dezelfs hulp, om hem in de eerfte beginzelen der Schilderkunst te onderwijzen. 't Gevolg hier van was, dat hij
zich eerlang, geheel en al, aan de Schilderkunst overgaf,
ovcrgaf,
DRIEST, een fraai Schilder in
wordende door JERONYMUS VAN DRIEST.
't GU3UW, daar in
iu verder voorgelicht.
voorgelichr. TllCIl
TllCll VAN DF.R VENNE
naderh21ld
naderh2IJd op eigen vlerken dreef, ontmoetten zijne kunstflllk.
kunstflnk.
ken zo veel gocdkellringe, dat ze van
V:lIl den Prins VA
VAN
N ORIIN)E,
OR~NiE,
den Koning van Deenemarken,
Deenema,.ken, en verfcheiden
ver[cheiden andere
andcre Vorilé'n
Voril"n
en Grooten ijverig gezogt wierden. Illtusfcheil
Illtusfcheu was hem zijn
dicht~rlijk vernuft van
va!1 geen geringen dienst, tot he: uitvinden
dichterlijk
van fraaie Ordonnamien:
Vin
Ordonnamieo: die van de Plautfnijders
Plalltfnijders ernftig
ernfijg beo
geerd en vlijtig
Vlijlig gezogt wierden. Veele Zinnebeelden, bij de
liefhebbers der Prentkunst
PrentkulJst nog in agting, zijn daar van de
VlUgt geweest.
geWCt:5t. Met n:ulme
naame zijn de Zinnebeelden in de Wervrugt
ken van den
dco VaderlandLchen Dichter en Hollandfchen Raad~
penp~n-

-

VENNIP
VENNIP., VERBOND en Smeekfchrift
Smeekfckrift rler
der Erielen.
Ede/en.

~O!j
~O~

penfionaris JAKOB CATS, de vrugten van
vall het vernuft van on..
Oi].
zen Dichterlijken KunstCchilder.
Kunstfchilder. De tijd van
V:ln 's
'8 lVIans
Mans overlij.
overl!j~
den is ons niet gebleeken.
Zie

H
HOU
0 U 11 RAK E N.

VENNIP • eene Ambngtsheerlijkheld
Rhijnland. groot.
VEl'lNIP,
Atnbagtsheerlijkheid in Rhijnland,
volgens de opgave in de Verpondingslijsten
Verpondingslijsten.• honderddrieënzestig Morgens en tweehonderdviertinveertig
2estig
tweehonderdvierl!nveertig Roeden, gelegele..
gen lUsfchen het Haarlemmermeir en het Dorp Hillegom.
Hoewel de grond vrij goed land is, vindt men 'er
geene woonhuizen, maar flegts twee Watermolens. Penn;~
Pennip
behoort aan
:lan de Stad Leiden, die 'er de vrije Jagt heeft.
VERBOND en Smee/fJclzrift
SmeekJchrift der Ede/en. Geenen
Geeuen ondienst
oordcelen wij, aan veelen onzer Leezeren te zullen doen,
oordeelen
met een zaaklijk berigt van een voorval, zo beroemd in de
Vaderlandfche Gefchiedenisfen,
GeCchiedenisCen, en 't welk den eerllen
eerllcn grond
leide tot de affchudding
afTchudding van het Spaanfchen lijflijf. en zielenjuk.
lelde
Ik heb het oog op de vermaarde Vereeniging , een weinig
naa het midden d~r Zeotiende
Ze,tiende Et'uwe,
El'uwe, door een merkelijk getal van Nederlandfche Edelen aangegaan, en het verz<fk,
verz'fk,
welk zij vervolgens aan de LandvoogdesCe
0111
Landvoogdesfe inleverden, om
bevrijding van eenige
ecnig.e bezwaaren,
bezwaareo, welke de Spaanfche heerfchnppij inzonderheid ondraaglijk maakten. Dit algemeene bij
fchappij
onze Leezers als bekend onderfiellende, gaan wIj
wij de meest
merkwaardige bijzonderheden, het alwos
altoos gedenkwaardig voorval betrdf~nde, vlOrbaaien.
verhaalen.
De meest waarfchijnlijke aanleiding tot het 'Perhond
Peroont! vinden
wij aldus vermeld. PUILIPS
PIIILIPS DE 11, Koning van Spanje, hoewel onder zekere bepaalde voorwaarden tot Graaf en Heet
Heer
der Nederlanden gehuldigd, verbrak, nogthans •, deeze voor~
waarden, door het vernietigen 'lan de burgerlijke Vrijheden
en Voorregten van Landen en Steden, en door zijne poogingen
poogiogen
om een willekeurig gezag over ganrsch Nederland in te voeren.
ren, en het ganrfche
galllfche volk in altoosduurende flaavernij te
brengen; alles met
m'=t eene zigtbaare inbreuk op "'$ Lands vrijhedenil
den~
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VERBOND en Smee'1dtrift
SmeeAf~!trift tier Edele,,;
Erlele".

den, gewoonten, tegten
regten en herkomllen, en op zijne plegtig"
plegtig
gezworene eeden. Bij deeze overheerfching
overheerCching van hèt Lichaam,
kwam die van den Geest; blijkbaar in het afkondigen en uitult~
voeren van llrenge Bloedplakaaten tegen de Onroomfchcn,
vOl!ren
bet getal van Spaanfche of Spaanschgehet vermeerderen van het
Spaanschge.
zinde Bisfchoppen.
Bisfchoppen, en vooral ook door de oprigtilig
oprigting vnn
van den
dca
helfcben Regtbank der Inquifhie,
Inquifitie, waar door duizenden van
Landzaaten,
Landzaaten. die niet met de Roomfche Kerk dllgten,
dllgten. aan de
ondrllaglijkile
ondraaglijklle folteringen wierden overgegeeven. Meer dan
eens, doch telkens vrugtloos, badden
hadden verfcheidcn
verfcheidc n Provincien
en Staaten , over alle deeze
deeLe fchennisfen van burgerlijke en
godsdienllige Voorregten •, zich beklaagd, en daar omtrent berheritel verzogr. Tot geen ander doeI\I,"it
llrekte ook het re,...
fiel
doelwit firekte
Per/Jona aer Ede/eli.
EdelelI. Geenzins hadden iij eenen toeleg,
toeleg. om
den Koning .van zijn wettig gezag over de Nederlanden te
ontzetten,
ontzetten. even min als om de openbaarc
openbaare oeffening
oeJfening van den
Roomfchen
RoomfcfJen Godsdienst te weeren , en den Hervormden, in
de plaats daar van, alleen en bij uitfluiting
uilfluiting te doen
ooen aailneeaailnee.
men. Regelrecht onbellaallbaar
onbellaanbaar met dit laatfie is het.
het, dat ook
veele Edelen, den Roomfchell
RoomCchen Godsdienst openlijk toegedaan,
bet Verbond deel namen. 'Het doelwit was geen n:Jder,
aan het
a:1der,
dan de bewerking van eene vrije Godsdieusti.lttf.'ning
GodsdieustudLning voor
Ropmfchen
OnroomCdlen, en eelle
eene Vrijheid in een BurBnrRapmrchen en Onroomfchen,
geraaat, op 's Lands Wetten gegrondvest,
gerltaat,
gegrondvest. en door den Vorst
woorden. Vrijheid in den Burgerllaat
bezwooren; met andere woorden,
en in den Godsdienst, of, zo als Prins WILLEM llE
J1E II het
uitdrukte,
Padrrlands en aer
der (rmfoi(/ui::.
COl1ftiw!i::.
Uitdrukte, YrijheirJ des 17adrrlands
Om dit oogmerk te bereiken, waren veele Edelen, reeds
,eruimen tijd, op middelen bedagt geweest. Een der llinbinderpaaien daartegen, was, de zwaatigheid om in genoejtzaaderpaaIen
men getale, ter onderlinge raadpleeginge,
raadpleeg in ge , bij een te vergaderen. Gelegenheid daar toe gaf hun, eindelijk, de bruiloft van
ALEX,\NDER FARNEZE, P';nJe
P'inJe "fln
"fln Pflrma,
Pl1rmtl, met de Prinfes
Prinres
'Yan
'"an Portugal, die, in den herfst des Jaars 1565,
1565. met groore
groote
itaatelijkheid te lJrfJ!fel
fiaatelijkheid
Brfls[el wierdt gevierd, en tot welken bijkans aile
eD Grooten genodigd waren.
alle Nederlandfche
NedcrlandCche Edelen en
111
In het gewoel der vreugdebedrijven verloorelI
verloorell de misnoegde
Edelen geenzins hun doelwit uit hart en oog, maar namen
veel-

VE1t.BOND en SOJedfcnrlft der
Jer Edt!en.

!lO,!

hetzelve te halte,
baate, om
OtB den agterdogt te ontduiken.
veeleer hètzelve
omtrent, Vl:rgaderden
vergaderden zij in
vin twintig, of daar ol!Jtrent,
Ten getale van
KUlLE"'BlJRG, flaande,
fiJ~nde, te BrUIBrus~
bet huis van den Graave VAN XUlLENBIJRG,
fel, op de Paerdemarkt. Den Lel'raaf
Lel'raar FRANCJSCUS JUNIUS •, die
thans te Al1tJl/erpe11 in de frr.nfche taal predikte, aJdallr
aldallr onten DI:!
ec"ne Leerrede en
cn Gebed
booden habbende,
hebbende, cn
Dali dat deeze eelle
voOr hUil gedaan hadt, openden zij hunne raadpleegingen ,
voor
maaIen hervat wierden, en ten
tcn gevolge hadden een
die eenige m~ale!l
vall, naustdenkeljjk,
plegtig Verbond, waar van,
nlDstdenkelijk, de vermaarde
Staatsman en boezemllrlend Vin
van Pl'inCe
Pl'inCI! WILLEJ\J DE~ I, FILIP'
VAN MARNIX ,. Heer Vfl71
va11 SI. Aldegonde,
Aideg011de, de Opfieller was, ea
waar van de voornaamll~
voornaam{h~ inhoud hier
bier op neder kwam. "De
Kielen hadden, in 'c
't zekere, bevonden. dat een hoop
" EJelen
Jan" vreemdelingen, ongezind tot het welvaaren van deze Ian",. den, en, onder een vals
vaIsch
eh voorwendCel van groot en ijver
JI voor 't Katholijk geloof en 's
'5 yolks eendrachtigheid, niet.
onverdraaglijken
" anders zoekende, dan hunne eerzucht, onverdraaglijkea
verzadi~en,
" hoogmoed en onverzadelijke gierigheid te verzadi
6en, al
" was 't
'e dan teu
ten koste van den Koning en zjjne
zijne onderzuonderzn., ten, zijner Ma)e!leit
Ma)e!leie zoo veel hadt weten wijs te makeu
.)
makelI
" door hunne geblank~tte redenen en valfche onderrichtingen,
" dat de Koning,
Koning. ondanks alle vertoogen, en tegen zijnen
'1:
" eed aan God en de Nederlanderen gedaan, in plaats van 't
firenge pl:;kaaten,
pltkaaten, betreffende den Gods" verzachten der 1lrenge
" dienst. waar toe Hij hope hadt gegeven, integendeel de
Inquifirie met alle
" verderflijke InquiG:ie
aUe geweld wilde invoeren; zij
J, beCchouwden
befchouwden het geloofsooderzoek,
geloofsonderzoek, niet alleen als ourede.'
onrede-'
firijden.
" lijk, en met alle
ailc Gorllijke en
cn menfchelijke wetten 1lrijdenaHe 1lrenge
1henge vervolgingen en wreedheoen
wreedheàea
" de, maar ook alle
voren door de verwoed" verre te boven gaande, die ooit te vorton
fie d
dwingelanden
l1er~
" 1le
wingelandcn onder de heidenen gepleegd zijn, en ner.
1lrekke\1.1~, dan tG, o:Jeer
Q:Jeer van Gods naam,
naam. en
"J, gens toe firekke\1~c,
" tot geheele ver w~stinge,
w~stinge. ver!;;:s eu
cu ondergang van de NeaUe gezag en gebied
" derlanden
derlandcn;; Want
wam daar door worden alle
onderworpen. de onderzaaten toC
tot
" den InquiGdemeesteren onderworpen,
., eeuwige en ellendige flaaven
flllaven gemaakt. alle
aUe menfchen
menfch.en van
VlD
"eeuwige
gefid:l: zoo dat
dae
" eer in gefiadig
ge1ladig gevaar van bloed en goed geftd:l:
"~, een priester 7 Spanjaard of eenig ander boo$wlcht, den' al" luler~
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" Jervroomfien
lervroomfien perfoon willende krenken. hem door middel
11 quifitie Ilan
kan doen befchuldigen, gevangen nemen,
" van de It
l1erven
ven eu zijne
zijDe goederen aanOaan, welk laat{le
laatfle zich nl:ll" ja fier
"toos van zelfs vernaat.
vernaat, zonder dat hij gehoor zai krijgen
" tot zijl'e veramwoordinge of verdediginge. [Daarenboven
" was de 11
gt:fchi1<t, om alle oude wetten, gewoonIr quintie
quifitie gtfchi!(e,
komen dezer Landen te
,. ten,
ten. vrijheden, voorrechten en her
herkomen
" krenken, de vrijheid van fpreken in de Staatsvergaderingen
" wegtell elllcn •, en de Overheden te benadeelen.
bel1adeelen. Hier door
" zouden Gods eer en 't
'e Katholijk geloof,
geloof. welk zij voorna,
" men te befchermen, groot gevaar loopen, de Koning vaD
vag
" gezag in alle zijne
koop hallzjjne flalten
l1aaten beroofd worden, de koophan" del ophouden, de ambachten te niet loopen, de bezittin.
bezittinfromierlleden weinig verzekerd, het gemeene volk
" gen cn fromierfieden
7' tot muiterij vervoerd, en alles in afgrijsfelijke verwarringe
" gebragt wé>rden. Dit alles rijpelijk gewogen hebbende,
,. achtten de Ed'.!l~n
Ed~l~n zich met reden verplicht, tegen zoodaonheilelJ te waken, en door
,. nlge dreige!)óe
dreige!lde elt onlijdelijke onheilen
pcr[ooncn
" goede m;dtle;eD
m:dde:en voor de behoudenislè
behoudenisle vaD
van hunne pcrfoon:!11
."
'" en goederen
got:deri!!1 zorge te dragen, om niet ten roof aan hUÎl
huil
"gege,'ell te worden, die, onder fchijn van Godsdienst ell
" gcloof.~ouderzoek, zich .zelven zochten te wrrijken en
" verguk<!n
vergul,~l!n met hun bloed, leven en bezittingen. Weshalveil
" zij, ai.
'5 Konings getrouwe leenmannen en Edellieden
al. 's
Edeilieden ~
" goedvonden,
goed vonden, een vast en heilig Verbond te maken, waar
" bij zij, met plechtigen
plechtigen eede, elkanderen beloofden, naar
" al hun V't.rmogl!n
Inquifitie zou worden
V't.rmogen te beletten, dat de lnquifitie
,. aangc.:omen.
aange.:U!!lCIl, of op eenige wijze onderhouden,
onderhouden. openbaar
" en hdmelijk,
hdmelij k, onder
ollder welken dekmamel en benaminge
benamir.ge 't zou
" mogen wt!zen.
wezen. Zij zouden in tegendeel alle moeite aanwen" den, dllt
dat zij st:heel
gtheel en al uitgeroeid en vernietigd wierde,
J' als &ijnde de oor[pl'ong
'aIJe wanorde en ongerechtigoorfpl'ong van
Van ·aIJe
., heid; [in navolginge der Napolitaanen, die zoo veel ver",. worpen hebben tOt groote vertroostinge van hun Land].
,. Zij betuigden nochtans voor God en menfchen,
menfchel1, met een
" goed geweten, dat zij niet van meeninge
meeDinge waren iet te on" derll.:men.
derllèmen. " gene eenigzins zou llrekken
firekken tot
lOt oneer van
" God. of verminderinge dl/r
dllr hoogheid van den Koning en
" zijne
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,t zijne Staat
Staaten
zij geen anderen
toe~
,i
en , m23r
mt!lIr in tegendeel; dat lij
anderelJ toe..

"
,.
,;
,.
"
"
"
"
".,

leg hadden, dan den Koning en zijnen Staat VOorteftaan,
VOorteftaan •
pUe goede orde en regeeringe te bewaren, en allen oproer
,Ue
en fcheuringe Vln
v.n 't gemeen, naar vermogen; te weren.
ooverZij beloofden.
beloofden, onder eede.
eede ~ dit verbond heilig en onver.
brekelijk,
len allen tijde, te onderhouden, zoo 1::llg
zii in
brekeJij
k, ten
I::ng zij
G9d tot "gedeze waereld zouden zijn: den almachtigen Gsd
ge...
tuige nemende over hunne
hUllne zielen en gewisfen ,f dat zij,
iJ
tJ met daaden of woorden, wetens eo
en willens, op eenigerhan" de wijze, hiertegen niets doen zullen. En om dit Verbond
blijven, be" te bevestigen
bevesligen en voor altoos in kracht te doen blijvQn;
bijftand met gOt:d
gOlld en
" loofden zij de een den anderen allen bijfland
j,
bloed. als broeders en gettouwe
getto uwe vrienden, te betoonen,
tt bloed,
t, op dat niemand der bondgenooten gekweld of vervolgd
ft
"worde aan lijf en goed, uit hoofde der Inquifilie
Inquifitie of plafpruitende, noch ook ter oorzaake
"n kaaten daaruit fpruitende.
oorzaakè van deze
tterbintenisre. En i~ geval tlan
lIan iemand wn
broeders en
,; terbintenisre.
Vln de,
d~. broeder.'!
;. bondgeuooten eenige moeite en,
en. vervolging wierde aange;. daan, beloofden en zwoeren zij.,
lIi
;,
zij.. denzeJven
denzelven bijtefraan.
bijte1l:aan. ili
:i, alles,
;,
alles. met lijf en goed, zonqe~
zon~er iet te fparen, en zonder
,.
" eenige uitvlucht of voorwendfel
voorwendfel,, ja even eens of het voor
eigene perfoonen was; wel uitd~ukkelijk verllaallde
verllaande.t
"., hunne ëigene
ontOagen te
,. dat bet niet zal baten, zich van dit Verbond ornGagen
j, rekenen, wanneer de vervolgers bUllne
;.
hunne vervolgingen onder
ft ecnig vo~rwendfel bedekken, als of zij 11iet
niet voorbadjen
,.
voorbadden te
" firaffen dan de wederfpannigheid.
"ftrafFen
wederfpannigheid, of wat iet fc)ol't~elijkS'
fool'tl,;elijkS'
mochte zijn, mits da't
",. meer mochle
dat het met waarfchijnlijldleid
waarfchijnlijltheid blij;, ke, dat de aan'leiding
;.
aanleiding uit de voorgemelde oorzaken voort.
;J kwam. Zij ver!lonàen,
en dergelijke gevalien
;,
ver!lonQen, dat in zulke eo
gevalieD
•• de misdaad van weêrfpannigheid niet kon voorgewend WOf.
WOft. den; naardien de oorfprong te vinden is io
f'
in eenen heiliged
;, ijver en loflijke begeerte, tpr
tl'r handhavinge van Gods eer_
eer,
,.,
rust. met de ze:toJrheid
ze::\)rheid
,-, 's Konings
Koninss hoogheid, de aJgemeene rust,
i, van hUil eigen lijf en goed, cn
en de befcherminge van hunne
;J
waarlOC God eu
ell de
i. huisgezinnen, vrouwen en kinderen.
kinderen, waanoe
i.
ecbtèr mei dien verllan.
i, natunr hen verbonden. Dit alles echter
1,
i. de,
de. en onder belofte, dat elk van bun,
bUD, in alle ondernegemeene.1
"'J mingen van dien aGrt,
aart, zich zal fchikken
fchlkken naar den gemeene.l
1\
r rrr
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",. raad van alle de broeders
broede.s en bondgenooten, of hunne
bunne ge·
"n machtigden, op dat deze heilige vert!eniging
verl!cniging altijd wel en
",. heilig onderhouden worde,
warde, en 't gene met gemcene
gemeene toelOe,. flemminge
Ilemminge gefchiedc,
gefchiedr, des te vaster en van meerder waarde
,., blijve. Eindeli'Ic
"blijve.
Eindeli'lt ter oorkonde en
cn zekerheid
zàerheid van dit hun
aanrifp~n zjj
den
,. Verbond, aanrifp:n
zij den allerheiliglbl
aJlerheilig(bt naam
na:lm van dcn
",. levenden
kienden God, Schepper van hemel en aarde, en al W:l1:
wnt
" in dezelve is.
is, als den Richter cn
en doolgl'onc!er
doorgl'onc!er van hunne
,.,
~, harten, !!ewetens
llewetens en gedachten. en die hunnen wemch en
" raad
raadllag
nag kende, Hem ootmoedig fmeekellde,
fmeekclIde, dat Hij hun
,t" de genade van zjjnen heiligen Geest wilde fchenl(cn,
fchenl\cn, op
verrichtijJgen en aar:!bgen
goeden en
cn
aar:fbgen een go€den
",., dat alle hunne verrichtiilgen
" gelukkiglèn
gelukkig.::n uitUag
uitnag mochten hebben.
hebben, tot eer van Zijnen al,.
lerheiligaen n::a.n,
rUSt en vrede, en tot
" lerheiligflen
n::aUl, lOt
tot a!gemeene rust
..
,. zaligheid
zaIlgheid van hunne zielen, Amen."

Zo
~o ras het Verbond in de Franfçhe
Franf:.:he taal opge~·~ld,
opger.:'~ld, en ver·
verNcdel'duitsch veru:ald
vemald
volgens in
voigens
iu 't Hoogduit~ch,
Hoogduit~ch, Engelsch en Ncdel~uitsch
was, maakte men eenen aanvang om ondertekenaars :e
.e winwin~
flen;
nen; het getal was, in 't eerst, gering, doch groeide al!engskens,
ten dien einde ::ange:lange.
ker.s, door onderfcheidene middelen, [cn
wend, ten getale van vierhonderd, meest allen Eelden;
Ec!den; 'ec
welk, eerlang-,
eerlang, naa dat
d::t het Smeekfchrift was over
overhandigd~
h:mdigd ~
wel tot tweeduizend !leeg;
fieeg; onder welk getal, eveuwel,
eveuwcl, OOit
ool~
veele Koop!ieden
Koop:ieden en zammigen
zommigen van laager {h.nd,
fi .. nd, zich zullen
bevonden hebb~n.
hebb,m. Te:rwijl
Tèrwijl wij hier naa de naamen van eenige
eenigeo
der voornaa:nfte Ondcrtekï:ll:larS
Ondcrtekell:larS zullen melden, m~Iken
m~rken wij
bier aan, 't geen zomll!i~en
zomtni~en vreemd mag fchijnen, dat de
hier
1II1amen
llaamen van den
de!! PrinCe
Prinfe VAN ORANJE, en die der C-faavcn
GraaVCll van
vall
EGMOND, ROORNE.
ROORNE, MEGEN
ME GEN en HOOGSTRAATI:.N, zo min als die
Markgraa'/c VAN BI!.RGEN
DRRGEN en van den Baron DE 1\101':I\IONvan den lVIarkgraa'/e
TJGNY, onder het Vel bondfchrift niet gelee2en
gelec2en wierden. l\'lcn
l\'len
geeft hier van verfche;den redenen.
redenen, van de bijlondcre
bijlandere om·
omfiaodigheaen dier Heeren ontleend.
zinG voor de
ftandigheaen
onrleend. die ander zins
l'Iederlandfche
Nederlandfche Vriiheid vervolgens
vervol~ens kloekmoedig in de hres
fprongen. Eene menigte
melligte affi:hrifrcn
affchrifren wierdt 'er vnn
Vlm bet VerVer·
bond gemaakt.
gemaakt, en èonr
c:!onr alle de Nederl:mdfche
Nederlandfche gewesten veralw~ar de voornaamfi~ hoofden hunlle .,;;lld.:::liI;gen
~.;':lIddiDgen eD
fpreid, alw:!ar
hebe-
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badden , om het
bet Gefchrif[
Gefchrift fmaaklijk re maaken_
bewindsliederi hadden,
maakëit;
ge~
en bijval te doen vinden~ In vervolg van tijd leende een ge.:.
)eerd Friesch
Fricsch EJelman,
Edelman, TJALI.J~G
TJALf.I~G EY5INGA
tijne
]eerd
EYSING/\ genaamd, zijn.
pen, om vnn het Verbond een kort begnp ,-,p
'-'p Ie
te fiellen.
Met het
bet begin des Jaars 1566, toen nu het getal der Ver~
hielden zij eene
ecne
bondene Edelen merkeliik was toegenomen, bielden
Ver/(adering, eerst te 1J,-ada,
lJreda, en vervolgens te HOO.fl.Prflle'ló
Hoo.~flrat(m.
Vergadering.
In de eerCle
eerlIe zamenkomsc
ontwlJrpen.
zamenkomst wierde het Smeekfchrift ontwurpen.
!londt overhandigd
't welk vervolgens aan de Landvoogdesfe ftondt
te worden; terwijl de Vergadering te HQogjiratcn diende oni
wa~1r'eer, en de wijze, op welte berllltdiJagen
berIIndiJagen over d~n tijd W3!1I'eer,
SmeekÎchrift zoude inleveren; Het bt!t1uit
h~lJuit hief
hiet
ke men het Smeektchrift
Edden ongewapend, en bi, gefcbrift,
gefcbrift f
omtrent viel, dat dc
de Edt'len
huu verzoek aan de Hertoginne zouden voordrriageo,
voordr:iagen. en.
en"
hun
ten dien einde, in 't be"in
be,·in van d,~ maand April ues gemelden
jaars 1566. zien na B,.~sreJ begeeven~
Eene zaak van zo veel aangelrgenhefds
lIangelrgenhefds konde onmO'gelijk
onmd'gelijk
inet zo veer
vet'! I!eheimhoudinge
eeheimhoudinge heh3t~deld
hebandeld worden, of het geiDee
iu~t daar van moes! ten
leD H'ove doordringen.
iugt
Doen ver·
mits he(geen,
hetgeen, van dien kant, ondernomen of
of' vol
volvoerd
voerd wierdt;
niet tot ons tJ1an beho,')rt , züilen wij des wegen geen verOag
doen, maar de EdeleD na Bruslèl verzeIlen. Op den derden
April, tegell
tcgel'l den 8110nd,
HENDR1K \' AN
/IN BRED~ROI1E"
BREIiERoot
A'pri!,
avond, deedt Heer HENDRIK
zijne intrede te B,.usfel.
B,.uslel. aan het boofd vaD omtrent tweehonderd E1elen,
E~elen, allen te p:lerd, en .)t,z
.)t'Z"'Napenq.
.. ,vllpenq. Kort
Kl,)rt IJaB
naD hem
heni
verfcheen Graaf LODI!WVK VAN NASS4.U,
NASHU, broe,ler van Prinfè
\ViLLeM DEN I, iIJsg-eh.k$
iIJsg-eh. k$ "an Erlelen verzeld; en nam tijnen
\ViLLEM
intrek t,D
t'CD huize van zijnen bflJeder;
hnJeder; E.;rlang
El'rlang vèr);aèerdea
vèr,~acerdeà
imrek
:lUe
Dor.dgenoofep ten huize van den Graave VAN
KU1LÈ!I:';'
alle de llor.dgenootep
V/\N KutLEN~URG, alwaar EREDERODE
BREDERODE en NMSAU
NASSAU de naam
en der Verbon':
Ver bon";
nURG,
naamen
nogmaals voorlazen.
voorlaien, dIe,
iel ven alS'
aiS'
dt~, zo voor hun zelven
delingen nogm~als
voor de af\ll/t~"lenden, beruigdeon.
beruigdeon, in de zeltJe gevoelens te
bevestigen i " dat
volharder.. Toen deedt men hen mel eede hevestigen
w~gens den GorlsdfensÈ
j, indien
indl/'n iemlint
iemilnt der Bond/(cnooten.
Bondl(enooten. wegens
Goósdi'ensÈ
;.
mogt geworp'en
wordè',
dej. of dit Verbond,
Verhond • in gevangenis mOj!t
geworpen wor
de'" • dIS
"ovt'ri~en
" oVt'ri~en aanfionds
aanllonds met eellen
eenen of twee Gevolm3gti'gden
Gevoim~gti'gden.ji
" witn
wien de zorge van het
bet Verbond,'
Verbond,. in elk Ge"l.:st.
Ge",~st. was aan~
aa:l~
,; bevolen; handelen zouden; en dat alle de 1îondgeno'oren 1.
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"was
"WilS 't noodig. zonder tijdverzuim. de wapenen zoudell
zoudeI2
" opvatten, om den gevangen Bondgenoot te hulp te koet-koo--'
" men."
Op den vijfden April verzogten de Edelen gei100r
gelrocr bij do
Laudvoogdesfl!;
Laudvoogdesft!; 't welk hun vergund wierdt,
wierde, 's middags rusfebel!
fehel! twaalf en één uuren.
ouren. Ten getale van, Dleer
meer of min',
min'.
vierhonderd, ging de fleep,
vierhonderd',
neep, uit het huis van den Graave VAN
I{ L'ILEl\'BURG, in alle fiilte en in fiaatelijken oplogt,
oprogt, ten Ho"
HG"
ve; allen ongewapend. doch gevolgd V1In
\11111 hunne dienaaren
clienaaren.,
welke, volgens zommigen,
zomm:gen, van zjjdgeweer
zijdgeweer en gelaadene piaoo'
pHloo'
Jen, onder hunne klederen verborgen, voorzien wal'en. Ook
vindt men aangerekend,
aangetekend, dat het Piein van 't Hof opgevuld
was mer vrienden en begun!ligers
-met
begunfiigers der Bondgenooten,
BondgenGoten , 1I1et
tJogmerk,
tJog~r k, indien iers tegen hen ondernomen wierdr,
wierdt. om ter!lond bij de hand te zijn. Inmiddels bevondt zich de Landvan Staate.
Staale • vervoogdes in de Vergaderplaats van den Raad vall
zeld van de Landvoogden der bijzondere Provincien,
Provir.cien, de
Vlieuidders en de Raaden van Staate. De floet
Ilianen
fioet zijnde !lianen
gelaaten.
gelaaten, en naa eene eerbiedige buiging voor de L:mdvoogdes en de Heeren, tradt
trade Heer IUNDRIK
HENDRIK VAN BRBDERODE,
BREDERODE, nis
als
de Woordroerder , voorwaarts, en zijne eene knie ter aarde
geboogen hebtrende •, gaf hij der Hertoginne
Hertoginne' opcning
opening van het
oogmerk deezer bezendinge,
bezendinge. in eene aanfpraak van deezen in·
inhoud: ..
" Mevrouw I de Edelen. in deze fiad
!lad vergaderd, en
" anderen van gelijken rang in merkelijken getale, die zich.
Imen vinden
vinden,I heb.
" om zekere redenen', hier niet hebben laten
,. ben goedgevonden.
goedgevonden, voor den dienst des Konings en het
" algemeen belang van deze Nederlanden, dit v(!rwog,
v::rwog, in
" allcn'
allell' ootmoed, aan uwe Hoogheid aan Ie
te bieden; waar op
.. bet Uwer Hoogheid zal gelieven
gelieven.I zoodanig belll1it
belluit te gege.
" ven, als zij zal vinden te behooren : biddende l<we
towe Hoog'e zelve [en
l\'k""
" heid 't
ten beste te willen nemen. Wijders, lVk""
" vrouw.
b}j uwe Hoogheid',
vrouw, zijn wij onderricht, dat wij b~j
" bij de Heeren van den Raad eu.
anderen ,I befci1l1ldigd
en, :Inderen
befcl1ulcligd zijn,
ûjn J
" dat
dit deze OllZ'e
OllZ'C beraadflaging
beraadflagfng voornaamlijk
voornaam lijk ingericht was.
was,
" om beroerte. opfiand
oplland en muiterije
mUiterije te veroorzaken; en
en,I dat
",. nog afgrijslijker is, men heeft ons nagegeven.nagegeven" dat wij van
" Heer wilden verandereD,
famen,l!: weringeg
veranderen, en verbonden eu
en famen,zweringen
"
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zouden aangegaan hebben
hehben Inet vreemde
vr('emde Vorl1:en
VorO:en en krijgshoofden, zoo Fn:nfehen,
Fr;:nfehen. ·Duhf.:hen,
'Duitf~hen, als anderen; 't w.llt
w, Ut
ons nomt
nooit op de gedachten gelwmcn,
gekomen, en
cn volkomen l1:rij_
Ihij_
dig is met onze trouwe, en lI!et 't g'~ne uwe Hoogheid
door dit ons vertoog zal bevinden. Niettemin, bidden
biddeo wij
uwe Hoogheid, ons te willen noemen en ontdeklrer.,
ontdekl<er., die,
zoo onrechtvaardig, eene zoo edele en eerwaatdige
eerwaardige ver~a
deringebela~terd hehben. Voorts. Mevrouw. hebben de
deringebelaHerd
genoemde
fOlnrnigen van hun in "
geDoemde Bceren
Boeren verA:aan,
verRaan, dat fllmmigen
bijzonder befehuldigd zij'l
zjjn.I dat zij de hand zouden geieend
eh hun be6t gedaan hebben, zoo met Franfchen als andere
et!
vreemdelingen
vreemdelingen,I om dien vervloekten aanflag ter uitvoer te
brengen
brengen,I waar over wij, in *c
Ot gemeen, gevoelig aangedaan
aaflgedaan
zijn. Hierom bidden wij uwe Hoogheid erlll1:elijk,
ernllelijk, ons
ZOo
zoo veel gunst ~n wmegenheid
g'~negenheid te willen
wi'len bewijzen, van de
naarnen der befchuldigcis
naamen
befchuldigers en befchuldigden te melden, op
dat het ongelijk en de fchelmerijen
fchetmerijen ontdekt zijnde. uwe
Hoogheid daar over kort en voorbeeldig recht moge doen,
en dat om onheilen en ergernisfen , die daar uit rijzen
konden, voor te
re komen: ons
or.s wel verzekerd houdende,
dat uwe Hoogheid nimmer duwen zal, dat zulk edel en
eerlijk gezelfchap
gezeJrchap met zoodanige
zooclanige fchandelijke en doemwaardige handelingen beklad blijve'"

Naa deeze aanfpraak, reik
reikte
Nu
re de Heer VAN BREDI!RODE aan
aau
de Hertoginne Landvoogdesfe het Smeekfchrift
Smeekrchrift der Edelen
over. waar van de inhoud hier op neder kwam. ",. Meover,
Me.
kennelijk genoeg, dat door de gamfche
",. vrouw! het is ke!lnelijk
" Christenheid altoos ten
ren hoogl1:en
hoogllen vermaard is geweest" en
" als nog is, de groote
groore getrouwheid van de Nederlanders
" jegens hunne Heeren en natuurlijke Priufen,
..
Prillfen, waar in de
",. Adel ten
ren allen tijde den voorrang hadt, als die nooit goed
..
" of bloed gerpaard
gefpaard heeft, om hunne grootheid vGorte!1:aan
vGortefraan
" en te vermeerderen; waar in wij, de oottDoedigtle
ootIDoediglte onderonder.
"IJ zaaten
zaaren van zijne' Majelleit,
Majefieit, gewillig zijn altijd meer en
"n meer te volharden, zoo dat wij ons dag en nacht gereed
",t houden, om dezelve met onze lichaamen
Hchaamen en goederen op
JJ
J~ 't
" ootmoedigtle
ootmoedigae te dienen: en ziende, in welken flaat de
R rr
" zar rrr rr
rr rr 3
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" zaken tegenwoordig aaan,
llaan, hebben wij liever een weinig
"zaken
onllanks ons op den bal~ wiJlen
Willen halen, dan vcor uwe
onaanks
" Hoogbeid zulke dingen verzwijgen, die naderhand tot on",. dienst van zijne Mej Ileit zouden kunnen firekken, en den
" vrede en rust van deZe landen te gelijk veril:orell;
ver!l:orell; hopenmet den tijd toonen
wonen zal, dat onder
",. de, dat de uitkomst me~
'?
alle dienfien, welke wij zijner
,~alle
zjjner l\Iajelleit ooit zouden moma·
J(edaan hebben of nog in 't vervolg doen zullen, deze
",. gen I!edaan
tijdigllen moet gerekend worden~
f, vo,
vo- r uen aanmerlteliildlen
aanmerltelii~llen en tijdig!1:en
verz~kerd houden, dat uwe
",. Waarom wij ons op 't Ilerkfle
Ilerkae verzekerd
" Hoogheid dien in den besten zin zal opnemen. Hoewel
"wij
0' wij dan, Mevrouw.
Mevrouw, geenzins twijfelen, of 't gene zijne
zijnQ
"t. Mnlelleit
Ma/eaeit VOOr
voor dezen bepaald, en nu op nieuw bevolen
hedl, nopens de lnqllifi.ie
InqllifiJe en de.
" het:fI,
de, fcherpe ondcrhoQdioge
ondcrhoQdinge
" der l'lakaa[en
!l:uk van den Godsdienst.
plakaaIen op 't fiuk
Godsdienst, hadt zHn
" grond en een ,echtmatigen titel, en dat om de hand te
" houden aan 't gene Kdzer l{IIREL
!'
iillREL met een goeden toeleg
I)·)clt!ans ge'Tit'rla
;.
" v~stl{efl~ld
v~stl{ef1:eld hadl: 1)"clJtans
ge'Ticrl:t het verfchil van tijden
ondt'rfcheldeu hUlpmid
hU'pmid ielen vordert, "n dat. feder~
",. ook ond~rrchelJeu
v"orrclJr\~ven plakaaten.
",. eenige jaaren herwaarr.1~,
herwaard~, de vnorrc~reven
plakaaten, fchoon
rchoon
" zij nog al I1kl
niel met alle
aUe !l:reogheld
fireogheld uitgevoerd zjjn, ge" duurig gelegellhp.!rl·
heb'len lOt
lot veele bezwaarnisfen
gelegenhp.\o' gegeven heb')en
.. en onheil"'n
7.:clrer het Jaatlle
JaatJle b,~fluit van zijne Majelleit,
Majefleit,
.,
onheil"\l,t ~t.!lrer
~)Jecn verbiedt, ae gezeide plakaai<:ll
plakaaiO:ll
dezp!ve ni·~t alleen
" waar bij dezPlve
, eenigzins
eeDigzins te matil!en,
matj~ell, maar ook uitdrukkelijk belast, de
~,ll1qUl(ilie te onderbouden,
plakaatell ten firengflen
Ilrengllen
~,ll1qUltl!ie
onderhouden, en de plakaatcn
;, naar te komen. Dit dOi't
dOPt ons rt:chtmaatig
r~ch(maatig vreezen , dat
" daar door niet alleen de onheilen zullen vermeerderd wor" deo,
den, maar dat dllar uit ook, eindelijk
eindelijk,t een
cen oploop en al:a1~
s,
" gemeene beroerte volgen kon, flrekkende
tlrekkende tot eelle ellendige
..
verwoestinge van ~t gantrche land, volgens de duidelijke
•• verwoe5tinge
" bFiken
bi;iken van 's volks olJgel1:eldh~id, welke zich reeds, aan
" alle kamen,
kanten, oogfchijnlijk,
oogfchiinlijk, verWonen.
vertoon en. Wij hadden dan to.t
to,t
~, nu toe gehoopt, befpeurende de duidelijkheid ~n groothei4
groothei~
i
aj van 't ge Jaar. welk ons dreigt, dat door de Heeren of
I..and~ Stallten. bH
,.,: 's'; L.and~
bii tijds
tijds,t daar over vertoogen
verwogen aan uwe
" Hoogheid zouden
20uden gedaan zijn, o~ daar tegen te voou;ieo
voorzien ~
"0~. tot wea:nemiolle
welmeming:e van de oorzaak ea
eo den oorr.,rong
oorr~rong van •
,.
Ol kwaad.
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.. kwaad. Dan nademaal wij zien, eht zij z:ch niet org.::daan
org.::Jaan
" hebben, om eenige reden., ons onbekend,
on!J\!kcnd, en da~
da, het
"" kWliaQ,
k waa..-l, ondertusfchen, van aag tot dag, grooter wordt.
,.
VOQr
,> zoo dat het gevaar van oproer en algem<:enen
algem<:ellen 8f~al
8f~!l1 voor
~, de deur is; hebben wij ons v~rplic:lt g~acht. volGens
vo!sens den
"f' eed van getrouwheid en hulde, als mede uit hoofde vall
,t" onze toegenegenheid, welke wij tot den Koning en het
Vaderlard hebben, niet langer te vertoeven.
" Vader/ard
vertoeven, maar liever de
" eerllen
eerClen te zijn om ons te kwijten naar behooren, en dat
" zoo veel te vrijmoediger,
vrijmoediger. om dat wij alle reden hebben te
MajeI1:eit onze waarfehouwinge ten beste
" hopen, dat zijne Majeaeit
"nemen zal, ziende dat de zaak ons meer, dan anderen,
",. aangaat.
aangaat, als die meer bloot gefield zijn voor de ongemak.
rampen, welke gemeenlijk uit foortgelijke voorval·
voorval" ken en rampen.
IJ
" len omfpruiten;
olitfpruiten; hebbende wij onze goederen en huizen»
..
groottle deel, ten platten lande liggen, en dus tot
" voor 't grootfte
" een' roof voor elk opengdleld.
openg0tleld. Wij merken daar bij ook
" op, dat.
dat, wanneer de voorfchreven plalr2aten
plaltUten gellreng ge" volgd worden, gelijk zijne Majel1eit
Majetleit dit uitdrukkelijK
uitdrukkelijk be.
",. veelt, niemand onder ons in 't algemeen is, zelfs niemand
..
" in dit gam[che
gamfche land.
land, van welken naat en rang hij zij, of
worden.t lijf en goed verbeurd te heb.
" hij zal bevonden worden
" ben. en onderworpen
order worpen te zijll
zijn aan de valfche befchuldiginge
ver·
" van den eerften
eerfien vijand, die, om deel aan de verbeurd ver" klaarde goederen te hebben, hem zal willen betichten, on·
",. der 't dekfl!l van de plakaaten; wanneer hem geen and0re
and~re
blijven. behalven de oogluiking val1
" toevlucht zou overig blijven,
van
"t. den Richter, in wiens genade alleen zijn bloed en goed
" {laan
fiaan zullen. Uit dien hoofde hebben wij te meer reden
" om uwe Hoogheid allerootmoedigst te bidden, gelijk wij
" thans
th:ms doen door dit fmeekfchrift, daar in te wiIl~n
will.!n voormOi!e" zien, en, wegens 't gewicht der zaak, zoo fpoedig mOi!c·
" lijk, iemand naar den Koning aftevaardigen , die bekw:!:.m
"t, is, om denzelven hier van te verwittigen en in onzen m~m
1J1l~m
..
fmccken. dat het hem gelieve hkr hl te
" ootmoedigst te· fmeeken.
ft voorzien. zoo voor het tegenwoordige, aIr
..
al~' voor het toc" komende; en, naardieu dit nooit plaats zal kunr.en hebbe;f,
hebbe;l,
\/ClI ,
" zoo lang de voorfchreven plakaaten in volle kracht blij
,.
blij\letl,
Rrurrrr
Rrrrrr cr 04-~.
",,{;c·
&c·
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" gemerkt daar v~n de bron en
eD oQrfprong van alle
al\~ onheil~n
" afhangr,
afhangt, dat het hem behage te verfiaan
verft aan tot
lot de vernietigi;tvernieliginJt
J' ge derzelver
derzelver., welke niet alleen noodig bevonden zal worIJ
OUI clen
" den 0111
cJen geheelen
geheeJen Qndergang
ondergang en bederf van deze landen
lauden
aûekecren, maar ook wel overeenkomflig
"'t af(ekecren,
overeenkomIlig met recht en ge.
geKoning niet vermoede, dat wij.
" rechtigheid. En op dat de gonlng
,. die niet anders voorhebben dan hem allen dienst en gehoor;~ ~aamhejd te bewijzen.
~,
bewijzen, hem zouden willen in den loom
lOom
"n houden,
bouden, of de wet {tellen
/lei/en naar OI1S
0115 believen; gelijk wij
" niet twijf.'ien,
t!\'ijf<'ien, ,"lr
,-,f ollze vijanden zullen het dus ten onzen
~, nad.::ele
~OQ fmeeken wij
nsd..:elc willen duiden: ZjoQ
wH zijne Majefleil
Majetleit ook
be~ haar gelieve andere plakaaten
onde.dai,ig1te, dat het
" op het onclerdai.iglle,
" te maaken,
maakcn, bij ral/.de
raade en brwilliginge der bij ééll vergaderde
"~, aJ:,;c
a16,<~,:,:,.'2:!e
... c:!e SI
,sI W-"'l,
w_~n, 0":1
(0 ",} te voorziell in 't gene v()orfchreven
voorfchreven
ulldJden, welke bekwaamer en'
~, is, door :lllcte,'e
auJt:.-e illldJdcn,
en minder ge" vaarlijk zijn. Wij fmeeken.
fmeeken, da:lrenboven,
da:lrenhoven, dat tlwe
~we Hoo~~
" heid, terwijl
ter~ijl de Koning ons billIjk
billijk verzoekfchrift in overOVC!,";.
;, weginge neemt, en daar op naar .lijn
iijn rechtmatig welbeh~,
welbeh~.
~, gen btfluiten
bdluiten zal, bij voorraad in de gemelJl!
gemelde gevaaren
"voorzien
dOOf eeue algemeene ()pfcborting~,
(lpfchorting~, zoo V~D
v~n
" voorzien wH door
~.
~, de Ir:qllifitie,
I~qllifitie, als van alle uitvoeringe der voor(chreveo
voor(chrevell
,. p!akaalen.
Majelleit ;tnden
anders zal bevolen he~
plakaaten, tOl
tot dat zijne Majeaeit
"ben. Onder
uicdrtjkkeliike betlliginge,
betuiginge, dat wij, zoo veel
Onder' uiedrllkkelijke
" ons
n
on$ aangaan mocht, ons gekweten
ge~weten hebben
hebbeu van ()nzcn
pnzen plicht
;, q/Jof
qaor dil
di~ tegenwoordig
regenwoordig vl:rtoog,
v~rtoog, zoo dat wij ons van nu
;,
huuden,
;~ voortaan voor God en'
en; menfchen veromfchulJigd houden,
,~ verldareude,
wanorde. be~
verklareude t dat, in gev9J1e
gev3J1e een;g
eenig ongemak, wanorde,
~, roette, OFloop
oploop of bloedfiüning
bloedfiürdng nanerhaod
naoj;rhand moc!!I
mocl!t onlllaan,
ontftaan,
j!en tijdig hulpmiddel, wij, niet
'[(rlvaarloozen van een
;, \lit
jlit he, 'l(rwaarloozen
,.
befcnjli ... 6,i w.)rdep,
bet dreigend kwaad verzwegen
~, kjlnnen
kllnnen befcnl1i"':6'~
w<1Tdep,' het
~, UI twbben.
God, _den &oning,
I{oning,
hebben. Wij nemen, derhaIveIl
derhalven , God,.
~, uwe; Hoogheid en
cn haaren Raad, mitsgaders ons geweten,
;;
lOt getIligen, dat wij hier in gedaan hebben, 't gene goede
;, fOt
" en oprechte
\lprechte c\ienaars
qienaars \!n getrouwe onJerzaaten van den Ka.
Ka~, Qlng
I1lng pasr, zonder
zond,er in ~t minlle
minfte onzen plicht te buiten ge;;
;,- glian
gt\an te zijn;
Lijn; waar(
\Uaar(·m
,m wij des te vuuriger bidden, dat uwe
;, lIooghfld
~OOgbfId 'er "p
('lP gelieve te lellen,
letten, eer 'er meer onheil van
vaD
;,;~ kome,
kome" en
cn gij zult
ZUlt wel doen."
T
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Met een algemeen antwoord wierden de Edelen
E~elen th:ms afge~
doch 's anderendaags ten Hove
Hoye ontbooden
onthooden zijnde,
zijnde. on~·
on~
vingen zij hun SmeekCchrift te rug,
rug. met de volgende dpoPil.
ApoPil~
Ie of Kanrtekening
Kanttekening daar
daaf bij geCcbreeven. .. Haare Hoogheid.
" verllaan
bebhende 't gene bij den inhoud
Verzot'k...
verftaan hebbende
inho'Jd van dit VerzoE'k
" Cchrif[
Cchrift verzocht en begeerd wordt. is wel genegen, een!=
een~
,. !Je~endinge
bezendinge aan zijne Majelleit
Mnjefteit te do'n, om haar 't zelve
..
aUe goede dienllen
a(l!1tewenden, welk~
't voortedragen
voortedrllgen,, en alle
dienften a3ntewenden.
"basre
"haare Hoogheid nuttig zal oordeel en , om den Koning te
,. doen overhellen tot het inwilligen
bet verzoek der
Inwilligen van het
" Edelen, die niet anders te verwachten hebben, dan 't gen\}
gen~
" waardig en overeenkomIlig
overeenkomfiig was met zijne aal1genoreo
aangehorcll ell
"Jt gewoone goedertierenheid, hebbende haare Hoogheid, TI!t:ds
rl!t!ds
yoor de komlle
bul",. voor
komfle der Edelen, bedagt
be4agt geweest om, met hulraad van de Landvoogden der gewesten, de Vlies~
" pe en rAad
"JJ Ridders
RiWlers en die van den Raad, te beramen en olltwerpell
olltwerpen
I
auk van den Gods"' eene verzachtinge der plakaaten op 't !luk
" dienst.
dienst I ten einde dezelve aan zijne Majdldc
Majt~ad[ voortedragen ;
,.,
'" welke verzachting haare Hoogheid verhoopt zoodanig te
" ;eullen
zullen bevonden worden, dat zij aan elk een redelijk goge",. noegen zal moeten geven. En naardien het gezag van
,.
firekt. gelijk
p, haare Hoogheid zoo verre niet !trekt,
geliJk de Edelen
",. wel konnen begrijpen, dat zij, volgens hun v6l'zoek, de
" Inquifide ep
ell plakaaten zou vermogen opteCchortell,
opteCchorten, en dat
,~ het niet behoorlijk is, het Land zonder wet te laten in 't
'e
" !tuk
auk van dell
den Godsdienst; vertrouwt haare lIoogheid,
Hoogheid, dat
z.lch daar mede vergenoegen zullen, dat zij ten
",. de Edelen I,[ch
•• gemelden einde eene bezendinge aan den Koning doe.
doe, en
" dat
oat qaare
haare Hoogheid., terwijl men zijn ·antwoord
'antwoord verwacht,
" zarge
zorge dragen zal.
zal, dat zoo wel door de lnquifiteurs.
lnquifiteurs t ter
"plaatCe
"plaalfe daar ~ij voor dezen geweest zijn, als door de
",. amptluiden van 't gerecht, met befcheidenbeid
beCcheidenheid en
eD zedig·
zedig",. heid.
heid, in 't oefenen van hWl
hun gezag, worde te werk gege-., gaan, invoegen men geene reden hebben zal van zich te
..
.,
ft beklagen.
Vertrouwende haare Hoogheid.
Hoogheid, dat d~ Edelen
gedragen· zuUen,
zullen, dat het niet noodig zijn
"_, zich mede zoo gedragen,
"'f' zal, hier in anders te voorzien. Ook is
Is 'er hope.
hope, dat de
dienften. do.or haare Hoogheid bij.
"IJ Koning. door de goede dien(l:en,
Rr
r cr
dC\l'l
Ru
u r. rr S.S..
.'~,. de\l.
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~et;
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" dc~elven aantewenden
aantewenden,, zich lichtelijk zal laten gezeggen.
gezeggen,
" om de andere landen eu
cu !leden
fietien van de Inquifitie, daar de" zelve is.
is, te onthdTt!n,
ontbdr<!n, gf·lijk
gf'Hjk men k'lIl
kan afnemen uit 't gene
" reeds beflotcll is op 't vcrz0ck[chrif:
verz0ck[chrif: der hoofdtledcn
hoofdtleden van
., Drabam
Brabant,, dat zij daar mede ni~: b~l~~t zu1lt:n worden. En
" zal haare· Hooghe:d
Hoogheid zoo veel te vrijmoediger alle goede
" diellfiell
dienl1:en bij zijne lVIaje!leit,
Majefleit, tot het voorfchreven
voorlèhreven einde,
" aanwenden, om dat zij
z!i voor zeker houdt, dat de Edelen
"ecn
"een voornemen en bep!lalden toel"'g
toel"g h~l.l~en,
h~!.lben, om niets te
nuk van dfn ouJen Godsdienst, in deze
" veranderen iu 't fiuk
'" landen onderbouden, maar denzelven te handhaven en met
" al hun verlllogi!n
vermogen te
t~ onderhauden."

De Edelen. over deeze kanttekening geraadpleegd hebbende, vonder! -dlar
-daar in geen genoegen: weshalven zij te raade
wierdm, nog een
cen ander Verzoekfchrife
Verzoekfchrifc in te leveren. Ander·
maal
Ulaal verzogeen
verzogten zij daarom gehoé.r,
geboéJr, 't welk hun op den achtaehtfien
flen April wierde toege[laan.
toege(laan. Wederom door den mond van
BREDEIlODE,
BREDERODE , leverden zij een VertoLlg
Vertovg in, van den volgenden
~nboud. "iU
e'll"Gll W , . gezien hebbende het bi.ifchrifc,
'e welk
"l\Ie'll'Ouw,gezien
biifchrifc, 't
" uwer Hoogheid beliefd heef. ons te geven, hebben wij
" nict
nala:en in de eerfie
niet willen llala:en
eerfic plaats U zeer ootmoedig te
" danken VOJr
vo.:>r zoo fpoedig een befcheid,
beCcheid, insgelijks voor 't
" geno"gen.
beeft over deze vergeno"gen, dar UW-!
uw.~ Hoogheid gehad heeft
""gaderilJg,
gauerillg, welke om geen andere oorzaak is gehouden dan
" toc
toe ditm&t
ditm~t van zijne Majetleir,
Majefieit, en
ell 's Lands welvaren en
"ruste. Maar wij hadden wel gewemtht,
tot veel meerder
gewemtbt, tot
"verge!'o~g'?n
"verge!'o~g,:n en ruste van
vaD dit Land, dat de gemelde kan~
" teek,;;:ing
teeke"ing van
wat uitvoeriger en duidelijvaD uwe Hoogheid Wilt
" ker geweest was. Niettemin, nademaal uwe Hoogheid,
gelijk wij lOt
tot ons leedwezen verfraai!,
verllaait , zulke màche
màcht niet
""gelijk
" heeft, als wij wel zouden wenCchen.
wenfchen. verlaten wij ons op
" de hope cr. verzekeriuge, welke uwe Hoogheid ons gege" ven
veil h'!cf(,
h~cf(, d:a
d::c zij, zoo bij de Overheden als de IDquifi
Inquili..
" teureu.
teureu, zorge dragr.n
dragl!n zal, en hun
bun belasten, zich te omhou
omhou-..
" den van alle
ane vervolgingen, fpruitende nit
Dit de Inquifitie, be•
." velen of plak~litell,
p!ak:l~tell, zoo oude als nieuwe, op 't nuk
fiuk van
ft den Godsdienst, tot dat zijne
zjjne Majefieit anders
andtrs zal bevolen

" heb-
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hebben.
bebiJen. Wij van onzen kant, Mevrouw. nademaal
n::demaal wij
niet anders beget'ren.
beget'ren, dan ons te voegen raar
r.aar 8l\es,
alles. wat
door .den Koning, met raad en bewilliginge der al.;:emeene
QI"emeene
Slaaten
jtl'dl agen
Staaten ,t zal belast worden, hopen ons zoo te jll'd!
a~en ,
dat uwe Hoogheid geen reden van misnoegen hebben zal.
En LOO iemand eenige misdaad, of iet 1l8;1r
I'pt\ler lweIlallr f'pt\ler
mende bedreef,
bedl'eef, laat hij,
bij, naar verdienLlen,
verdientlen, ge(lraft
geflraft w·rden
wIrden
door llwe
uwe Hoogheid en den Raad van Slaat.
Staat. Wij !}e'·Uigen
lJe"mgen
andermaal, dat wIj
wij ons van onzen plicit gekweten h:.hben.
h, oben.
indien 'er, bij gebrek van bekwaame voorzorge.
voorzorge, eenig onheil ont(lond.
ontaond. Biddende uwe, ffoogheid
fIoogheid op 't onderdanig
onderdanig·
fie, dit
di~ ons doen voor aangenaam en ten beste te houden,
en te rekenen voor den ·dienst
'diepst van zijne Mnjdleit,
Majefieit, bieden
wij 0115
OI1S zelven
zei ven aan, om zeer ootmoedige en getrouwe diedie.
naars van uwe Hoogheid te blij
blijven,
veil , en voor haare Votten,
vo~ten,
in haaren dienst,
wils het haar believen
dienst. te (lerven,
tlerven, zoo dik
dikwiIs
zal zulks te gebieden. Wijders, Mevreuw,
Mevrt'uw, nademaal 'er
een gerucht loopt, waar van
VAn wij verwittigd zijn geworden,
dat eenigeu
eenigen van onze befchuldlgers ons Verzoekfchrift
VerzoekfchrifE reeds
hebhen doen drukken, waar in DIen
Ulen eeni!(e
eeni~e punten zou
kunnen veranderen. met een oQgmerk
oogmerk om
Oul Ollze
onze vergaderinge een lak van o'proerigheid
o·proerigheid aan te wrijven en ons dUS bij
de heele waereld hatelijk te maken, iet dat ganfsch
ganrsch (lrijdig
firijdig
is met ons rechtmatig
rechlmatig doelwit, gelijk aall
a~,l uwe Hoogheid
genoegzaam kennelijk is; ZOQ veuoeken
verzoeken wij met alle 0:)[o:>tmoedigbeid •, aan 's Konings drukker toeteRaan
toetenaan , om 't gemelde smeekfchrift te drukken naar denzelfden inhoud en
ti1elde
van
V:ill woord tot wQord, gelijk het dpor ons aan uwe Hoog.
heid overgeleverd is: dit zou ons, Mevrouw. een onge·
oogemeen gfoot genoegen geven, en
volhar.,...
CD ons te ml=er
m~er doen volhar
den i!l
i!1 den dienst volgens
volgells onze aanbiellinge
aallbiedinge en belofte in
't gemeen, en in 't
tt bijzonder voor
vool' uwe floogbeid,"
Hoogheid,"
A

:poch
vplgde 1Jegts
flegcs een algemeen anr"!
poch ook op dit verzoek volgde
woord; 't welk onder de Edelen geen klein ongenoegen ver.
bun, door den Graaf VAl'i
oorzaakte: te meer, om dat hun,
VAN ~Al\.,
~A~.,
LhlMONT, eenen der Raadsheeren, bij die gelegenheid, den
paaiR va.n
V~D Geuze".
qeuze,,» of bed~laaren.
bed~IaareD. gegeevçn
bUI\
p'aa~
gegeev~ wierde, Om bUl\

.,
"

.
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Edelen.
Edele".

de5wegen eelJi~
eeuiJ genoegen
genoe;;en te gf'~vel'l.
gf"ven, herhaalde de Hertogin de
de~wegen
belofle, op bn
hl'( 11:uk
ftuk vnn de'l
de'1 GO,l
Gûrls.:kr:~:
(!e werltzaamhewerkzaamhebelofte,
s.:kr.~~ en <.!e
Inquinlie, ee!1ige
ecnige ge:n~
ge:TI~Jtjl~()r.,·;:i
e~egceflijkheid te
den der InquHitie.
Jtj~c h,·ij en tfJcgccflijkheid
oe['enen. Met
Mee dceze
d~ze beiofte
beiof~e vemokk'en ác
àe Edelen uit
doen oeffenen.
B,'urfd.
BrurfoJ·
alles begonnen de Ollroomfch,m,
Onroomfchèn, in verfcheiden
Onder dit allf's
verre op te fieekcm,
ileekrn, dat zij
Gewesten, de hoofden in :zo
Zo Vi:rre
het befionden
beilonden om openlijk Ie
te prediken:
prediln.'t1: 't welk de Landvoog.
bet
"es
Edelen te vermaanen,
vermalmen , met raad en daad zich
~es bewoog, de KleIen
aa!1 te kanten, en de vergarleringen
verganeringen der voorflanvooraandaar tegen Uil
GocbHer.'S[ te helpen 11:ooren.
froaren. Duideders van den nieuwen Godsc!ier.n
weinj~ gehoars
gehoon het verzoek om vrijvrij.
lijk bleek hier uit, hoe weini;;
heid van op\!nbaare
op~nbanre Go.!sdieoslVcffc!linge
Go,lsdiensl0cffe!lingt!vondt;
en· wat, dientI.
dient! ..
beid
-vondt; eltver'/ar,
volgens, van de overige punten, in het Smeekfchrift ver
'Ia t ,
Die [jaf
gaf aanleiding tot eelle nieuwe zame~
zoude worMn. Dit
E~ele", welke thans te St. Truuen,
T"uijen, eelle Stad in
komst der E.!elen.
Bisr10m van L'lIk,
gel,ouden wierdl, en van het midden
bet Bisriom
het
L'nk, ge"ouden
JIUj rot
tOt bet
het miäde!1
miàde!1 V~i1
V~il Augustus duurde.
van de maand Jlt.ij
Talr~jk was decze
deeze Verl1"aj~rlnll',
\fer!jad~rln~, bt.!ll<arrde,
bdl;al1de, volgens zommiTalrijk
geri, uit wel
w.el vijfdtt:honderd
vijfdt1lnOnderd of tweeduizend Leden.
Leden, De Za:1zaa·
gen,
km, die hl<!r
h!<!r 'lerh:lndl!l~
verhandel;! wierden, waren, her werven van
ktn,
Krijgsvolk, h~t
b,:t verzlllneloo
verzamelen van
Vlm pennir.~en,
p;~l1fliCdlen, en bICt
h"t aangaa12
agngaalt
verbjntenj~ f .,' !'F~
w·~ uidandfche
uÏJllodft"he Mogendheden.
Mogenditeden. Gtenen
Gt:enen
van vcrbinrenÏf
kbiin
l1et. jr.!
ir,f't.~[.;jen.
fchande!ijke Bec:ldilormiug,
Bel!ldil:ormillg,
I'chUn heefr fter.
·l.~r.:Jen, uat de fchandeEjke
on,~e~(.
aCr OOt0l'mfchen.
Ont01'mfr.heil. kort daar naa uitbrak,
welke, tot on~e
..t oer
in del:ze
d6\!ze zal1lerkomst
zarnerkomst zou bernamd zijn;
z.ijn; even min als dat de
een vool'neemen
voorneemen z<1l11en
Z'1l11en hebben opg~vat,
opg.:!vat, om
Bondgenooten cen
Eondgenooten
RoomlèheC>f'esrlij!;.heiJ
hoew,!1 het waarde Roomlche
"('..pesrJijl,;hciJ te vermoorden; hoew,~1
à:lt zij de Onrocmfcflen
Onroct:Jicilen in hunne befchcrming
befcherming na.,.
na..
heid is, d:l!
men, Eene der vrugtt:1l
VfUgtt:ll d!'r
d!'f zamenkomfie
zamellkomfle te St~Truijen,
St':'Truijen, was.
was,
men.
cader Vertoog der E~
Er len
Jen aan
Dan de Landvoogdesfe;
Lal1dvoogdesfe; welke
een nader
daar door, Qnder
onder Blödcre,
a)~dere, dermaate wierde
wierdt in 't naauw ge"
claar
brage, dar zij bellool,
belloo!, ecn
ee!1 vei{jig
vcilJig toe te geeven, en op den
bragt,
drieëmwinti<!,llen J'.uguSlus,
~.ugustuS, aan de Bondgenooten fchriftlijk
.ieënlwinti~llen
loell:cn·nlng Ie
te geeven, dat de Heeren,
verklaarde " haare loellen·nlng
,.
" die over een Ver~rag
Ver:irag :"n!'t
:n!'t de Edelen zouden handelen,
bun aanzeiden, dat meI'
melt tl'gen
cpgen .iemant,
Iliemant, op plaatzen , daar
" hun
teg.en woordig predik.e,
pre4ik.e, eenig geweld zou gebruiken,
••~. men teg.enwoordig

ia
"JJ fa
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" in 't gaan na de preek, of in 't
'e );ecrcn,
J;ecrcn, mids het volk de
zich van eïgernisfe
ergernisCe en ongere.
;, wapenen nederleide, en iich
ongere~
" geldheid omhieldt:
onthieldt: lOt
tot dat bij zijne l\lajeilcit,
Majeficit, met raad det
Staaten , anders zou bdlootcn
bl.!flootcn zijn;
ziin; doch onder
" Algemeene S[:laten,
",. beding;
beding i dat de Edelen, op geenerhande wij;:e,
wij;:e. den Katho" lijken God~diens[
God~dienst en deszelfs oelfening beletten zouden.
zouden, of
"t, iets tegen de Kerken en Geestlijken'
Geestlijken~ onderneemen , maar
" dát
ddt zij de RoomCchen
Roomfchen hunne Kerken vrijelijk zouden InateQ
Inateti
" gebruiken,
gebruiken. geliik van ouds plagt te geCchieden."
gefchieden." Het ge.
gevolg deezer Verklaaringe,
Verklaarioge, was ee!l nader Verdrag, met toeto~
fiemming
FILIPS, tusCchen
ftemming van Koning FILIPS-.
rusfchen de Hertogin en de
Edelen aangegaan,
aangegaan. en plegtig bezworen. De L:lDdvoogdes
Lnndvoogdes
beloofde daar bij, in 's
'5 KOllings
KOl,ings naam. " dat
d::t dit
d~ lnquifitie
cen nieuw Plakaat afgekondigd,
nfgekondigd, en :ran
mn de Ede" ophouden, een
",. len
Jen brieven van verzekeringe, aaneaande
aangaande kwijtfchelJing
kwijtrchelJing van
" het voorleedene , zouden verleend worden; terwijl de EdeEde·
" len,
Jen, van hunnen kant.
kallt. heloofdt'n,
heloofden, niets te zullen beflllali
beilaali
,; tegen den Koning, des zelfs Staaten , Landen of onderzaa" ten, maar zich, in dienst van zijne Majefieit.
Majelleit. vlln
van hunnen
" pligt te kwijten; de tegenwoordige beroerten, met
tl1et alle
" magt, heJp~n
beJp~n beletten, het plonderen
pIon deren doen ophouden, da
do
" Geesllijken befchermen; voOrts
VOOrtS de wapenen, bij de Ge.
,; meente opgevat, te doen nederleggen ; de verdere voortopen ba are preeke beletten; en
en- eindeli j lt,
r., allen'.
allen.
;, planting der openbaare
" die thans.
thans, weg('ns
wegpns den Godsdienst of anders misnoegd wa.
" ren, zich te doeu
doet! onderwl!rpen aan 't geen de Koning,
",. met de Algemeene
Aigemet.!ne Staaten • tot bevorderin~e
bevorderinge van rust en
eeni~heid der GodsdienCten, beOuiten
" eenigheid
befluitcn zoude."
zotrde."
Eene algemeene blijdfi:hap
blijdfuhap veroorzaakte dit Verdrag dool'
doot
hit gantfche Land. Bij een plegtig gefchrift
geCchrift verklaarden de
~c lang
Edelen hun Verbond voor vernietigd en van onwaarde;
onw2arde, ".c
rie
cie verzekerdheid.
verzekerdheid, uit '$ Konings naam gegeevcn,
gegeeven, -"olfialldi;;
."olfta!;lài~
zoude blijven. De beroerten hielden op; de wDpens
w~pens wierden afgeleid; de rust en vrede herleefde; de ONoo",fchen
O.~rooi'1fchen
ce!Tenden,
Gor.' ,Jienst.
openb~arell Gnl:'
oeffenden, met blijdfchap, hunnen openb~;lrell
Doch deeze rust en vreugde waren \'a,:
\'a{~ kon':ll
kvrt~n duur. Het
Hof maakte zich, eerlang, aan openbaare tronwloo,he:d
tronwlomhe:d febuJ·
fcbuJ"
dig. door het fchenden van het Verdrag, en gaf hier door' eell
dig,
blijk
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blijk aan de verbondene Edelen.
Edelen, wat bun,
hun. in 't
;t vervolg,
boven 't
'e hoofd hing. Dit gaf aanleiding tOt eene nieuwe Vergadering der Bondgenooten. Zij wierde
wierdt beleid te DendermonDendem1onfusCchen dntwu-pen en Gend, in de maand Oétober des
de. fusfchen
Jaars 15 66 , en bellondt,
bellandt, tot meerdere geheimhoudinge, uit
weinige I:dcn.
ven bet
Ièdcn. Sehal
Behalven
het gemelde, gaven aanleiding tot
deeze zamenkomsr eenige onderfchepte Brieven van Koning
FILIPS,
w('lke duidelijk bleek, dat hij geenzins gezind
FILIPS, uit wt'lke
was, zich aan bet
het gemelde Verdrag te houden, mallr
manr veeleer
ten oogmerke hadt, de Nederlanden in voUhekte flavernij te'
brengen. De Prins VAN ORANJE,
ORANJE, de Graaven
Graal7en VAN
VAN EGMOND;
EGMOND;
VAN HOORN.
VAN
HOORN, VAN HOOG~THATEN
HOOG~T!<ATEN en VAN NASSAU verfcheenen,
onder de vooroaamfl:c>n
voornaamften te Dendermonde.
Dendennfll1de. Wat bier
hier verrigt of
be/loolen
beOooten zij, blijkt niet zeker. WaarCchijnlijk
Waarfchijnlijk is het, dat
men 'er geen bepaald Ontwerp zal beraamd hebben, alzo,
niet
niee lang daar naa, een goed aantal Edelen eene zamenkomst
bieldt
hieldt te AIII!lerdam;
A:n(lerdam; alwaar,
alwaar t w:ulrfchijnlijk,
wanrfchijnlijk, be/looten
bel100ten
wierde, zo veel mogelijk te beletten, dat de Koning met
wierdt,
Krijgsvolk herwaartS
herwaarts overkwam, en, ten dien einde, zijne
Majeiteit,
Majefl:eit, in zijn
zjjn Koninkrijk of elders, zo veel werks te
berokkenen, dat aan de Nederlanden Diet
niet kODde
konde gedagt wor~
den.
Midlerwijl befpeurde men. ginds en elders,
ciders, eenige wagge.:
wagge..;
ling
Jing aan het omworpen
ontworpen gebouw der llondgenooten.
Bondgenooten. De'
Beelfiorming,
Beel!lorming, hoewel buiten hunne fchuld ondernomen en
BGnjg~
volvoerd, gaf daar aan een deerlijke" kr9k. Eellig~ BanJga.:
nOOlen,
noolen, die den RoomfchLn Godsdienst bleeven tOcged:l:IU,.
tOeged:l:IU,den ondergang van het Vaderlijk
r'ugtenàe, veriÏeten
Vaér:rlijk geloof r'ugtende,
het Bondgel1oorfchap,
Bondger.oorfchap. en trageren
tragtten zich met den Koning te'
verzoenen. Zij, die getrouw bleeven
bJeeven,, vervaardigden nog
een derde Smeckfchrift, 't
BRÈDE-"
'[ welk van den Heer VAN DRÈDE'"
llODE door TRESWr>G,
TRESWr>G, aan ele
cle Hertoginne wierdt
wicrdt I!czonden,.
doch, even min als de voorgaanden , geene hcilzaame uitwerking lieedt.
deedt. Dit wrogt mede tot den val van het Bondge":
Bondge';
Iloolfchap,
Van 't
1100Ifchap , van
tt welk ruim
ruiUl een derde gedeelte zich,
zi,~h, eerlang, afzonderde, zommigen uit vree
ze voor 's KoningS'
vreeze
tomst, anderen uit hoop
boop op de herwinning van de gunst der
Hertoginne. Veel deedt ook tot dien val, het vemek van
dea'
dca'
I

!Il)3
11~3
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den Prinfe VAN ORANJE na Duftsc1ûtmd,
Duitsc111tmd, en de komst des
Hertogs VAN ALVA in de Nederlanden. Eeni~c
E~ni~c weinigen, die
gC!ioeg om de wapenen op
_ getrouw bleeven , hadden
h2dden moeds genoeg
te vatten, om alzo eene
eelle Iliell
nicu we pcoging. ter affctmddinge
affclluddinge
van het Spaanfche juk,
juk. te wangen. Ten dien ei;:de
ciö:de Vt:rva~r
vcrva~r
digden zij, in den 1.l:lre
lalfc 1567, een l;icu
I'ÎCUW
W Vcrbolldf;:!lrifc,
Vo.:rboIlJf;;hrifc,
ingr-rig[ tot het aannremen
aannfemen der w:lpt:!;cn,
voornaamelijk ingrrigt
w:!ptDcn, en
het verzamelen van pennirgen.
ovedijden
peunirgen. Doch, door het oveïlijden
van den Hcere Vi1.N
V1\N l1REDEKODE,
BRWEkODE, àen
den voorna:unfien
voorüaamfien beleid er
van dit ftuk,
o,.k
Huk, onàervondt meil
men 0'
Ik daar van geene b:tate.
b3ate.
ZOcl:lUig was de uitf1ag van het vermaarde Verbond der
Zoc1allig
Edelen; 't welk, hoewel het niet onmiddelijk de bedoelde
uitwerking deedt, llogtbans.
llogrhans, door den invloed, welk het op
de gemoederen van vcele Landzaaten
Landzaatcn hadc,
gehoudell
bade, moet
mON gehouden
nffchudding
worden als den grond te hebben geleid
gel~id tot de :1ffchudding
van
vaD het Spaanfchc
Spaanfche juk, die vervolgens door de kloekmoedig_
heid en het
bet taai geduld der Ingezeetenell
Ingezeetenen bevogten
be'logten wierdt.
wierde.
Volgens belofte zullen wij hier laaten volgen de naarnen
naamen
van ecnigen
eelligen der ecrUe
ecrfie Olldcnckcnaarcn,
Ondertekenaaren , wier naakoomelingen'
naaltoomeIingen
nog heden meest bekend zijn. Zij zijn àeeze:
clecze: ALKE!\1ADE;
AL/l.E~ADE;
JlNDRINGA;
ANDRINGA;

BElr.lA;
BEIMA;

V.~N

Ar.KEL;

BENTINGH;
BENTrr'~GH;

V/!N
A~SR~;DELFT;
Vf.N ASSl!.XDELFT;

LAAR;

BOTNIA; BRONKH0l'.ST;
BRONKH0!'.ST; nUrl.l\I/lNIA;
nUrl.l\ldNIA;

STRA;

VAN

DER

DOES

VOORDE; EMINGIIA;
EMll'l;GllA;
STEIN;

VAN

AYLVA; AYSMA;
AYSlIlA;-

El.OIS
Bl.OIS VAN 1RESLONG;
'IRESLONG; VAN DEN BOETZE:·
BOETze·

VAN

NOORD\VYK;
NOORDWYK;

"'Y.'INGA;
f.y,'INGA;

IlAEI'TE:;':;
IIdEFT!::::-:;

DOU1\IA;
DOUMA;

CAM.

J)1)I'Il!N'"
DUIVEN'"

GlILAMA ; GOSLI:\GJ\;
GALAMA;
GOSLI~GJ\; GROVE-

UAERSM/l;
HAERSMA;

nOLDINGHI\; DE LEEFDAl:I.;
1I0LDlNGHA;
LEEFDM:I.;

CAMMI[\GA;
CAMMIl\GA;

VAN

HAREN;

IlERlNGI\;
!lERINGA;

VAN MJ\TENES; MARTENA; I.OUIS
I.OUlS

DE I\lASSAU;
VA~ NYVELT;
NASSAU; VAN DER NOOT; ZUILEN VA;\/
NY'IELT; VAN
vAN PALLANT;

RAEPHORST;

SWIETEN; TURK;

RENESSE ;
RENESSl!.;

ROOll.DA;
ROORDA;

SCHELTElI-.\;
SCHELTE~It\;

VArf
VAl'f

cnz.
enz.

lVIerkwaarwl1:li"dig is het, dat (lP
lVIerkwaarwa3i'dig
op de Lijst der OlldemJ(e;
Ondem)(e.
naaren niemant
del· Zeeuwfche
Zeellwr~he Edelen vermeld wordt. De'
niemanc del'
Schrijver. welken
welt,en wij firaks zullen noemen, geeft daar valt
cn ecr.igeredenen, gelijk cok, waarom
w:larom Pei!'!s
Prins WILf..EM
WILf.EM DE 1,
I, en
ecr.ig-eallau-

~4

\7ERDtJGO. (FRANCOIS )

lIndere Voorflanders
."dere
Voorllanders der Vrijheid, het Verbond;
Verbond. door hunne
Oudertekening , niet bekragtigd hebben.
Zie J.

W. TE WATER,

Hij/orie ,'an het

Fcrbor.d
Fcrbot.d en d~ ~mec/rfc,'z,.jften der Nede'-/(:i11djche Edelen, Ier
ter v'I!rkri;g;ng
derlri7ldfche
v-erkri;ging
van fr,
f" i/lu;d
i/luid in den Godsdienst en
Bllrge1:fl4,"1, in de Jaaren 1565BllrgerJla',I,
15 67.
1567·

VnDUGO, (FR
(FRIINÇOIS)
geJuurende
ile gedeelte der
VEllDUG(),
ANÇOIS) gedu
urende het voor ,le
Sp3anfcl1e
Sp~anfche beroerten in de Nederlanden, van wegen
wegi!n den Koning van .\par.je, Stadhouder van Friesland, klom van ge.
tinge beginzelèn tot die aunzielrlijke waardigheid, en heeft
beeft
zich. door verfcheiden goede hoedanigheden, een beroemden
naam verworven in de Nederlanófche Gefchiedenisfen. Van
Daam
geboorte was hij een Sp~njaard,
Spanjaard t en diende,
diende teen
een geruimen
tijd, als Stalknegt
Sralknegt bij Graave FIETER
M/I'NSVELT.
rIETER ERNST VAN MA'NSVELT.
in
Vervolgens met eene Natuurlijke dogter van den Graave ill
't huwelijk zijnde gC!reeden, tradt hij in den Krijgsdienst; in
welken bij zich dermaare
dermaate kweet
kweet.t dat hij de gunst en het
vertrouwen van den Spaanfchen Opperlanà'voogd',
Opperlandvoogd' , Henoge
Hefloge VAN
P"R~lA, dermaate won.
won, dat hij,
PIlRMA,
hij. naa het overlijden van den
Ampreli bt:k\vam,
bek\vam, en tot
Gr~ave VAV
VA'I/ RENNENBIlRG,
RI!NNENBERG. deszelfs Ámpreli
Gr01/inglfl wierdt aangefiell'.
aangellell'.
Stadhouder van FncllLlild
Fnelltmd en Gro,lingaz
Om zijn gezag re doen geldc!', en tot nog andere oogmervertrok hij, in
iu df'n
IIrn Jsare
Jaare 158 II,, met lhn
thn Vaandels Kneg~
ken, verrrok
ten, na ziine Landvoogdi,.
len,
De eerfle
zijiIer dapperheid g:lf
eerlle proeve zijilcr
gaf hij in een gevegt
Srallrfch.:n I{:nlonel
I{olouel jUHt\N
JtiHI\N NORRITZ.
met den Sraarfch..:n
NOP.RITZ.
Met een Leger
Vlln vierëmwintig kloeke Vaandels Knegten
Knegren en vier Kornetteri
Kornetten
Paerrlellütk,
Paerdellütk, ha ~[ hil zIch nedergef)agen te Naol
Nool dIJO?rn,
dIJo?,.n, eeli
het Westerkwanier
Wcsterkwartier van Groningen. Niet
Nier v"l're
Dorp in hel
v"I're van
hem ;, g de Klll')l1el
Knj:lnel N01lR1TZ
met zijne Friezen.
NOItRITZ gelegerd, niet
N,ll
~";111! w;jt daa.:Jeloosheid,
laatften te morN,il <",ni!
daa-:le1oosheid, begonncu
begon ne u de laat!ten
rc!!, óat
lolirgevoerd. Dit ontnak zijneri
zijnen
re!!,
ciac 'er Diets wierde l.Iirge'loerd.
moed:
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waarom hij, in 't laaist van Seinember
September ~es Ja:\:rs
JaiI'rs 1581;
moed: .waarom
Paerden, op
met rUim
ruim tweeduizend
tweeduizend",Kneglen
Knegten en vijfhonderd Poerden,
3anrukte. VERDUGO.
VERDUGO, zulks verneem ende , fchaarc
zijnen vijand aanrukte.
fchaart
firaks zijne magt
m~gt in flagorde,
flagorde. en
cn voorts met de zijnen
tijnen op
aomen ze een vUllrig
vuurig gebed tot
de knieën gevallen zijnde, flomen
God, dat liij
l:iij den aanvang van het bewind des Stadhouder.
genadiglijk wilde zegenell. Dapper
Dopper wierdt 'er,
\feerkan'cr, aan "eerkan'ten,
getlreeden,, doch meest tot mideel
ten , geilreeden
nadeel van VERDUGO,
VERDUGO, alZd
vijanll rijkIijk
rijklijk van
vari
deeze geen
gecn grof gefchut
ge(chut hadr,
hadt, daar zijn
zjjn vijand
voorzien waS. Het vuurig
a:iljrukken der S[aalfche
vut.irig aalJrukken
Staatfche Kneglen,
Knegtefl,
't welk hi!n,
hen, in het overzetten der Sloaten
SlOOIen,, in dIt
dit gebroken
Uil het verband rukte,
rukte", deedc
deedt den kllns
kans der overwinnillÀ
overwillnln.
Land, uit
ge, lot
tot nog toe op de zijde van NORRITS
NORR1TS,, eellen
eenen kecr
keer nee
nee~..
men, en overllaan tot dien van VERDUGO:
VERDUGO: vooral, naa dat
deeze, in eigen perroon, Was
was doorgedrongen lOt
tot aan het
hei;
vIjandelijk
'e welk fchalldelijk
vijandelijk gerchot, 't
fchandeIijk verJaateil
ver/aaIen wierdt;
wierdl; vervolgende vootts
vooriS de Staatrche
v:tn Welke
welke bijkans dé
SllIalfche magt, ván
helft,
belft. een goed getal Paerden en veele
veere BevelhebberS
Bevelhebbers fnellVel.l.
fnel1vel~
den, doch aan Ziinen kant niet meer dan tus[(:hen
etJ
tusfchen de viif eo
zeshonderd man. Uit zulk een goed begin hoop op het toezeshondetd
noeg zich VERDUOO
VERDUOO bij ns~
gefchept hebbende, Uoeg
koomende gerchept
'Pliet
;,/iet en G.ijpslter"
C.ijpslrerlt neder,
nedet, van waar hij den Schans te NieuNieu.
werzijl ber.aauwde. Niet lar.g, nogthans . verroefde
vertoefde hij al"
al~
werZijl
daar, Men
daar.
~Ien hadt, naamelijk, door het onder w:aer
w:lter zcnen
zelten van
val1
een goed gedeelte Lands?
Lands. hem het langer verweven
vertoeven in dien
!:'t'tnap kt: te meer nog, alzo door wanbe
wanbe-'..
oord onmogelijk !?t'mapkt:
t3l!ling,
eenigzins aan
lan het
bet muita~lil1g, ge~rek en ziekten, zijn volk eenigzills
floeg. Var. hier dat
VEUDUGO opbrak, om zich in de
jen !loeg.
dat VEIWUGO
Cron;ngf:n
..onil1gl:n te gaall
gl3n legeren. In den aftogt
aflogt ver
ver~..
nabijheid van C
loor hij vijfënzevelllig
vijfënzeventig man.
man, eIeels
deels 'lan
'1an dooden, deels aan geg~
vangenen.
vangen en.
Reeds in d!!"
d~n aanvang des Jaars lslh,
IS!h, :llzo
ftretlg~ vorst
alzo de ftretlge
vanc
zijn oogmerk fi:heen te begunlligen, viel VBRDUGO
VBRDUGO in Fl'ietF,.ietland, mët
met inzigt
iozige o;n den Schans bij Oudebl/t"n.
Olldebu"n, tcr
ter verzellea
verzeke&
tinge van het Kwartier
Kwanier der Zever/wouden
Zevenwouden opgeworpen, t8
te
bemagtigen. Doch de kloeke tegenaand
tegenfiand der bezetlelingen.
bezet telingen.
deeden ,f
en meenig een uitval, dien zij op de Spanjnards deedelI
noodzaakte hen de wijk te Deernen,
neernen, en, liaa
nu het aanrigten
I13nrigten
XXIX. DE1:.L.
DEJ:.L.
S 8 S S S ss.
8 s.
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vaD
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van groote verwoestingen door zijn volk,
volk. in zijne voorgaande
te rug te k;;eren.
lc;;eren. Van nieuws, in de maand
JUlij, deedt
bij eenen inval in de Zevel'iwouden,
dEedt hij
Zever.wouden, en vOOrtS
voorlS in
Drenthe; in beide la:Jdfireeken
la:Jdllreeken beha31de
beh:l3lde hij merkelijken roof.
V:IU
Van daar rukte hij voort, met geno"'gz·lam
geno~gz1am zijne geheele magt,
lOt
tot in het Graaffchap ZUl
ZUIfen
fen •, en fLeg
fl,)(~g zich voor de Stad
Lochem neder; doende voorts, door het opwerpen van ellijke
SchaiJzen
llie!tcgcnfia~llde
Sehanzen,, dezelve merkelijk benaauwen. Dit
Hit niettcgenlla:lIlde
vondt
naa de
vonde Graaf LODEWYK
LODEWYK VAN NMSAU
N.~SS/\U eerst, en da:!f
da:!r Daa
Gra;f V.~N IlOHENLO
IJOHENLO middel, om merke!ijke verfl:erking, z()
van mondbehoeften als Kri}gsmagt, daar binnen te brengen.
Imus[chen, alzo de Stedelingen, herhaaide
lmusfehen,
herh3aide reizen.
reizen, uitvallen
deeden. fchreef VERDUGO
VERDUGO om vcrfl:erltiug
deeden,
verilerltiug aan den Hertoge VJlN
VAN
PARnlA; welke hem, diensvolgens,
PARn'L/\;
diensvolgens. vijfhonderd Paerden
paerden en
vijftienhonderd Knegten
Knegcen zondt.
zandt. Toen deedt
decdt VERDUGO.
VERDUGO, bij
herhaaling.
opeifehen; doch beltwalll
bekwam een weigerend
herhaaling, de Stad opeifchen;
antwoord.
tot die engte gebragt
antwoord, hoewel de belegerden reeds tOt
wuen.
wuen, dat ze het paerrlevleesch
paerdevleescn moestcn
moesten aanfpreeken.
aallfpreeken. De
Ptins
Prins VAN ORANJE,
ORAN1E, uit den mond des Graaven VJlN
VAN HOflENLO,
HORENLO,
rleezen
roefland der benaauwde Vesting vernomen hebbende,
deezen toefland
hebbende.
en hoe zich binnen dezelve eenc
eene groote menigte Gelderfchen
Gelderfehen
AJd van hoogen rang bevonde,
bevondr. fchikte derwaarts eene zo
Zl>
aalJzienlijke
aa11Zienlijke verfierkiog,
verfterkiog, dat de Spanjaard, voor de overmagt
overmagc
wiïkende,
wiikende, vaD den nood eelle deugd maakte, en de belegering op'rak; verdeelende voorts zijn volk in Gr!;I,
Gr;;/, Ofden::r.eel,
Ofden::uel,
GfJor,
Koeyordel1. Om den krak,
G90r, E'Ichede en Koel'orden.
kralt, hier ge~eden,
geleeden ,
~enigzir.s
"enigzir.s te boeten.
boeten, bcdh'nde
bcrlimde hij z';cn
z'ich van
v:m de gelegenneid,
gelegenheid,
lIie
Jie hem wi,;rdt a:mgebooden.
a:mgebooden, om zich van Steetiwijk,
Steeti'wijk, bij.
bil
verrasfiug. te
tc vc"zekcrcn;
ve"zekcrco; 't
verrasfiug,
'e welk bern ook gelukte,
gelukte. gelijk
gelijk:
wij op het Artikel, die S:ad
reed, verhaald
Stad betre:r\!nde,
betre!fenue, reedl
henbcn.
heober;.
ZIIJtS de bemagtiging vlln
van Strenwijk.
Strenwijk, fchijl16 VEnot:co
VERDeeo aldaar veelal' zijn vero:ijf
vel'o:ijf gehouden te hehben.
hebben. Wij ontmoeten
ontlDoeten
hem aldaar in dcn
den Zomer des Jaars 1584, zwanger van eenel!'
eenen:aallllag op de Stad f(fimpCll. en Viill
Viin het opzet om dezelve,
e"en :1ls
vcrrasfi!1g. of liever door verraad,
als SteenwiJk, door vcrrasfi!1j!',
verrllad"
te bemagtigen. Zekere
Z(!kere JAN HENDI(IK~ZQON,
HENDRIK~Z'ÜON, Amfterdammer,
Amilerdammer,
ltadt zich, ten di~ einde,
çinde J aaDj!eboodeD:t
aanliebooden ~ met belofte
beloüe om de
Vcr[.:han~illg
Vcrf.:han.zing

~tad
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Stad
Btad
zullen in brand fieeken, en alzo den ingang 0pentet~
toe trok VÉRDVGO,
ten. Daar loe
VtRDt.JGO, uit Steenwijk, met zeshonderd
Knegten en tweebonderd
tweehonderd Paerden, over GietkorfJe
Gie/korfJe;; na Gen~
muiden, van zins om zijnen rogt na de gedreigde Stad tè
vervolgen. Doch hij kwam Diet
niet verder, om reden dat de
VerraaÏler;; op vermoeden gevat, zijn opzet beleeden badt:
VerraaiIer
'Waarom de Spanjaard na S/(H!nwijk
S',enwijk wederkeerde, hebbende;
onder weg, ginds en elders, eenige Huizen ID kooIen geleid.
en ecn
een goed getal Paerden, Koeien en andere goederen gege.
lIasfeit was de Stad, op welke VEROUGO vervo!gi!ns
vervolg~ns
roofd. llosfelt
bet oog hadt. In het begin van Oélober des gemelden jaars;
het
vroeg in den morgen, bevondt hij zich 'voor die Plaats. met
ruim zeshonderd Knegten, in de hoop om onder begunliiging
van bet mistig lVeêr, met het openen der Poort, na binnen
binneJ1
te fireeven. Doch gekoomen vo~r de Zwartewaterfche Poort;
op den Timmerwerf,
Timmerwerf. ja zommigen zelf tot binnen de Hamei;
vernamen ze dat de Stedelingen op bunne
bU'llne hoede waren:
waarom de befpringers te rug deinsden en na Meppel too.
roogen.
In den Jure
V!llDVGO in
111
Jaare 1585 ontmoeten wij VEltDUGO
ia Frleslt1nc!~
Fries/ancli
Hij was in dat Gewest gevallen met zevenhonderd Knegten
Knegtell en
tweehonderd Paerden. Niet zeer gelukkig fiaagde ook hiet
zijne eerîle onderneeming. Want eenen aanval gedaan hebheb"
Kneg..r
bende op de Kerk te Scltooterbu1'um, in welke eenige Kneg.r
ten lagen,
I~gell, wierde
wierdt hij zodanig ontvangen, dat hij, met agter..
laating van eenige dooden, den rug moest keeren.
baling
keefen. Intusfchea
Intusfchel2
h~dt
blldt een togt van den Spaanfcheu
SpaanCcbeu Overfie TASSIS , en de ver..
woestingen
woestingcn door bern
hem gepleegd, het Gewest met zulk eenel!
l'chrik bevangen, dat de meeste
m~este Landzaaten brieven van VriÏ'"
Vrij"
waaringe en van·
V.tRDUGO kogten ; waat
van Vrijgeleide van V/,i:RDUGO
waal'
door het
bet geheele
geheeIe Land in eene foort van Verzoel3lnge mei!
den Koning en de Koningsgezinden raakte. Ten zelfdeu tijde;
rijde;
alzo VERDUGO heet was op den lof van beuschheld
deed~
beuschheid,, deedt
hij Graave WILLEM de brandfchauing van de Ommelanden aanaan..
bieden, mits deeze hem die van Frieslllnd
F,.iesland deedr
deedt toekoomen
toekoomen"..
Doch de Graaf, dugtende
del
dugrende dat de Landzaaten, een. aan de
ge WOOD , niet wederom tot het weigeren van brandCchat
rust gewoon,
bnndfchar..
de
&log zouden te krijgen zijn, floeg deeze aanbioding
asnbiQding van d.
Su ss .. s !À~
IJaAd.
Suu."
_d.
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llan<t.
band'. Om de gpmoederen
gf'moederen der Friezen.
Friezen, veele van welke' 'I~
door de béloofde Vrijwaaring, ter zijner gunfie
gunlle waren overgeover ge·
haald, nog meer te lokken, immers van de StRUen
Staaten wemHg
wemlig
te maRken,
Itst te baate. Door ukeren
mllRken. r.am
ram VERDUGO eenen list
o lS BODEl\IOND, eertijds Gtbeimfchrijver des Prinr!;!n
l"ilAI\'ç
l'ilAI"~O[S
Prinf.:n VAN
ORANJE, doch nu Spaanschgezind, deedt hij boekjes in Fries.
Fries_
land ftrooien, waar in de Staaten wierden uitgemaakt voor
baatzuchtige menfchell, die, om in 't bewind te blijven.
blijven, het
volk fireelden met de bekoorliike naam en vlm Vrijheid en
Godsdienst, en met de Na,faufche
Na3faufche Hoofden.
Hoofden, die geenzins
's Land. welvaart, maar alleen hunne eigen glorie 2ogten.
zagten.
Eenige honderden
hontrerden van deeze boekjes wierden te (Jost1nûhol11,
(Jostmuhol1z,
in
jn een Embder fchip,
fchip. gevonden, en Graave WILLE:11
WlLLE:'.1 VAN
tilASSAU toegercbikt.
lilASSAU
toegefcbikt. Naa eenige verrigtingen in deeze Gewesten, in wt:lke
welke hij met ongelijken kaus llaagde, voord
voor:.l
zints Graaf
Gra:af MAURI'lS hem te keer ging, vertrok
vemok VI'.IiDUGO
VEIiDUGO na
n:a
Frtlnkrijlt, alwaar hij den loop
Frankrijk,
Joop zijner Krijgsbedrijven vo!einvolcin·
èigde door d4n
dIm dood, in gevolge een er ziekte, die hem, ia
i;a
de maand September des Jaars 1595,
J595, uit h~t leeven
leeveIl ruluc.
rukte.
Zie

B0R

en

I:f
H 00
0 0 }"
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Bij dcezen naam is, in 's Landt
Land.
zeer vermaard, eene zamenkomst,
zamenl!:omst, welke, im
hage , gehoud~n
gehoudt>n wlerdr,
wlerdt. beden laare '1651, in 's
'$ GrQII
Gran ven ltage
fiaancle uit een aanzienlijk getal Afgevaardi!;den
Afgevaardi!:;den uit de zeven
om. naa
VHéénigdc Gewesten. Zij Ciel1de,
ciiel'de, om,
Vt-réénigJe
n~a de volkomene
veri'lsfing des Lands van de Spaanfèhe
verillsfing
Spaal1fèhe heerfch:tppij.
heerfch:tppii, de alg\!.
alge.
zaaken, her gamfche Gemeenebest
betrelf..!nde, op een
meene zaaken.
GemeenebeSl be[reff,~nde,
vasten vQet te brengen. Oe
De Verg3deriD~
Vergaderin~ kwam
kW3Ul b;j f?en
I:'en in de
dia
groott'
grOC'ltE' Zaal van het Hof, voor,jagtelijk
voor,jaglelijk ltn
h:n dkfl
dief) einde opgeruimd, en hehan~en met de Vaandels, Kornetten
Kornwen en Wim\Vimpels, geduurende tien
pels.
rtt'n tachtigjaarigen
tachtigjurigen 0(1]
Om log op den Sp'lOjaard
Sp~njaard
Wonns~a!!, den achuienden
achttienden J&nuarij
J~nuarij des gege.
veroverd. Op WonnsrJag-,
jaars, wJPrdt de eerne
eerlte zamenkomst gehouden, onder
oDder
melden iaars,
voorzit1ïng van
vin den Heefe
Heere PI80
voorzit1ing
PIBO VAN DONH, toenmaals, op
Fr;es/lJnd, Prefident
Prefidenc der AJgemeene
AJgemel:ne SlO.
zijne beurt, weiens FrieslllnfJ,
St ...
VERGAD1!RJNa.
VERGAD1!RING. (GROOTS)

Gefchic~cni~fen,
Gefchiedeni~fen,
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ten. Nl'lI
tea.
N:>:t et'ne
eene korre vooraffpiaak van
\'Iln den Voorzitter,
Voorzitter. ·opende
de H\!er
H<!er JAKOB RATS, Rnapellfi0naris
R2~apellfi(maris van Holland, de V
V.;:r\!rg~deril1g met eene uitvoerige Re.ie;
g~dering
Re.1e; uit welke bli;kt
bL;k:,~ dat de

zlIaken, die hier moesten ver!tllnddd
zaaken,
ver!..mdeJd worden,
worden. de drie volVolg,·nde !lukken
bctro/f,.n: de (Jnif,
{}nif', de Re:;;;ie
Re,j;;ie en de Militie.
fbkken betrolf~n:
Omtrent het
bet ecrll:e
ecrfte l1uk.
lluk. de Unie naamelijk., kwam men tor
ror

geen vast
me .eenpaarigheid,
vlm befluit.
bclluit. Tot eene gelJoegzna
genoegzaame
.eenpanrigheid, eg.
egter, kwam men ten aanzien
aan1;ien v:m
Gods<licr.~t.
Het hebeVlln den GodsrliffH.
fluit.
fluit, daar op genomen, behelsde, hoofdzaakt:!ijk
hoofdzaakeJijk " dat ,Ie
de
.,
ilen h'iOn!r1,
h:iat"en, zoude vasthouden, en 1IIel
" Provincien, elk
elJ: in
jn tien
" ile
tie I1JtZgt
l1Iagt van het
hel Lnnd
Lond handh
bandh ,a ven , den waarer. Ciltistlljken
Cilristlljken
.,.
Godsdienst, zo al. áezelve
In de
" Hrrvormden Godsdienst.
äezelve alomme 10
wierde, en door het
bat Sijnode van
o.pt>nbaar.e Kerken geleerd
gelf'~rd wierdt,
",. o.penbur.e
drcdt bevestigd wa~,
wa!, zonder te gedoogen,
" Do' drcclzt
gedoogen. d3t ooit,
.. door iemant,
dRar in
ietnam. daar
jn verandering gemaakt witrdr.
wind'. Dae
Dat de
" overige gezintbeden,
gezinrbeden, die alleenlijk gedoogd wie'den,
wie'den. zouZOIl.,
" den gehouden wurnen
wvrrlen in :lUe
alle goede arde
orde en !lilte.
fl i lce. en op
" geene plaarzen
plaaczen worden roegrl!aaten,
roegeinaten , dan dur
daar zii
2ij legenwoorregenwoortegen de Roomschgezinden
" dig waren. DlI,t
Dl\.t de Plakaaten
Plaknaten legen
RoomschgeÛlden
,I,. inln kragr
kragc blijven zouden.."
zouden,." Op de Militie wierdt Insgelijks
insgelijks
een vaste voet beraam,j,
beraam.i berekend naar de gell:eldheid
gel1:eldheid van
Stadhotyt1erlooze
Sladhot! r1 erI00ze tiiJen.
tUden. VoortS
Voons beraamde men eene Algemeene
Vergiffenis, bij welke .alle het voorgevallene van den voorgHnden Jaare
650 voor vergeet
vergeeten
vergeev~n Wierde
Jaar~ ])650
en en vergeev\!n
wlerdt verklaard. Op den eel1ëntwintlgllen
eenënEwintlgllen Augustus
AugustuS des gemelden Jaars
165 [,
(, wierdt
wierde de Groote Verg~dering
Verg!1dering bdl'JO[~tJ
bdbott'o met eeDe
eene Rede.
Redevoering, die wederom door den Raadper (jonaris
fionaris JAKOB K.~TS
K~TS
wierde uirgefproken.
wierdt
uitgefproken. Nu het eindigen van dezelve,
dezelve. begaven
zich alle de leden, en die van andere
ander.e hooge
~ooge Ko:legien
Ko!legien na de
Kerk. alwaar de Predikant lUS
PER Sl'RESO
ItASPER
STRESO eene p1et;eige
p1et;tige Dank·
Dankpredikatie en Gebed deedt,
deedc, op de gelFgelibeid
gelFgenbeid llaande, Op
den dertienden September hielde
hieldt men. ter gelegenheid van bet
gelukkig eindigen der Groote Vergaderinge, in alle de Ge
..
G~
westen,
weseen, een plegri[en
plegti;;en Dankdag, op welken alomme de Klok·
Klokken geluid, het Gefcbut
Gefcbuc gelost, en andere vreugde beJrevell
beureveu
,v.ierdc.
wlerdc.
Zie 1.
J. WAGENAAII.,
WAGENAAIl, Patlerl.
Pade,.l. H/flor/e.
Hij/orle.
I
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Vf:!!IiEYEN,
VE!IJfEVEN, (PHILIPS)
(l'H1LIPS) W2S
w~s een Boeren Zoon in de Nederlanden, doch onzeker in welk eenen
gewesr daar van
eellen oord of gewest
gebooren, in den Jure
Jaare 1648. Tot op zijn tweeëntwintiglle
tweeëntwimiglte
jaar handteerde hij het vaderlijk bedrijf, en zou, waarfchijn~
lijk, daar in zijne
zjjne dagen
dagelI geëindigd hebben, zonder de tus.
tus~
fchenkomst en raad van den Priester zijner geboortepla:ltze.
geboorteplaatze.
Deeze, !laameiijk,
l'aameiijk, in VERHEVEN
VERHI!YEN een ongemeenen geest en
hooggaande leergierigheid ollldekt
ontdekt hebbende, bewoog zijne
Ouders om bunnen
hunnen Zoon aan zijn
zjjn cp~igt
opligt toe te vertrouwen.
venrouwen.
tot het leer~n dilr
der Latijnfclle taaie. Zo ongemeene vordevorde·
ringen daar in, en in eenige andere voorbereidende weetenweeten.
fchappen, ldaakte
maakte VERHEYEN,
VERHnVI!.N, dat hij, in den Jaare 1675, na
fchappen:
Hoog~fchool vertrok, en twee jaaren daar
het LeuvenJcJtc
LeuveuJche Hoog<!fchool
naa den trap van Meester
Meestet' beklom. Het oorfpronklijk
oorfprollklijk ontwerp
11ieldt
ltieldt in, om hem zich op de Godgeleerdheid. te doen toe.
leggen. E~ne ongelleldheid aan zijn eene been, welke in
ontfiaande onbevoegdheid
onbelloegdheid tot
mankheid ehdigde,
p.hdigde, en daar uit ontllaande
deo G.;;
G~; stUiken fiand,
ftand, deedt dit ontwerp in duigen vallen.
Hierom leide hij zich op de
dl! Geneeskunde toe, met dat gevolg, dat hij, in den Jaare
jaare 1681,
168 I, Licentiaat, en twee jaaren
laMer
]a~ter Doktor
Dokwr in de
oe Geneeskunde wierdr. Zints dien tijd bekleedde bij, eenigen [,ijd,
[-ijd, den post van Geneesheer, om
dien, In
m den Jaare
jaare 1689, met het Hoogleeraarampt in de
Ontleedkunde te verwisfdcm,
verwisfdt:n, aan 't Hoogefchool
Hoogefehooi te Leuven;
boven '[
bet onderwijs
'r welk hem.
hem, in den Jure
Jaare 1693,
1693. ook het
in de Heelkunde wierdt opgedraagen. Hij overleedt in den
Jaare 1710,
1710. in den ouderdom van tweeënzestIg
tweeënzestig jaaren. VolVol·
laBre
gens ZÎ)CIt'
ZÎJflt' uitdruklijke
uitdrukiijke begeerte, en den inhoud van
vlln een OpP
Op~
fchrift op zijn Graf gelleld,
fcbrift
gefield, wilde hij buiten de Kerk ter
tef
aarde belteld
belfeld worden, op dat zijne rottende overbIijfzels
overblijfzeis de
Godsdienfhge
Glldsdienflige plaats Diet
niet onteeren,
oDtceren, en de fehadelijke
fchadelijke uitwaasuitwaas.
femingen der leevenden geen nadeel zouden toebrengen. Hi}
heeft, onder andere, gefchreeven, Analom;a Corporis
Corpor/s humani, onder den titel van Onlleeding des mellschlijien
mellsc!tlijken liclic·
'/nan;,
nll(l11ll) ook ln
Nederduitsch
in 't N
ederduitscb bekend.

"(1""'$,

Zie Pr"fa#o
CorporU
Pr,,!a#o ad dnatomllltn
dna/omtom Cor/orit

"1I",a,,;,
"1I111a"l,
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VERHOEF. (HENDRIK)
9

!tijne
Jn den naamiddag, toep
jtijne makkers te voegen. In
toe!! 'er onder
de menigte eenige
een1ge onverduldigheid ontllondt,
ontl1:ondt, over het lang
vertoeven der Gebroederen op de Gevangenpoort,
Gev~ngeDpoort, was VERHOEF een
eeD der eerlten,
eerllen, welke op de deur fchoot, om dezelve te openen. Toen dat mislukte, liep hij na liet
i}et Voorbout, en ontbaalde
VlD zijne Hoogheid eenige
hout,
onthaalde aldaar den Smid van
100kers
Plokers , hamers en Ilreekijzers,
I:)rcekijzers, om met dezelve de deur t,
beuken. Toen dezelve van binnen geopend was, floof firakJ
firak~
VERpOEF de trappen op, na het
bet Vertrt'k, alwaar de broeder!!
VERJiOEF
broeder.
bpn deerlijk lot
IQt verwagtten. JCQRNELIS
hlln
J{QRNELIS DR WITT lag op een
LedekaQt. perwaarts vliegt de Zilve:[mid,
Zilve:fmid, fchuift onbezuisd
~e
pe Gordijnen open,
open. en
eD drijft den Ruwaart
Ruwnart toe: Verraader'
gij ",oet
tIlact Jlerven:
flcrven: h.irJ
~;rJ God en hereid
IJereid TI.
TJ. Op de vraag des
~uwaarts , Vrienden,
Vrienden. wat heh
heIJ ik misdaan?
m;sdaan? Gij zijt ees
ces
P, itJ/t:-J:J;Oorder,
itl/~:I:liI)OI·rJe,., duwde hem de
d~ andere tegen, een J7erra4Perra4tier:
ren ScneilfJ!
Scneltn! haast u.
IJ. De Ruwaart , daar op de
qe beetier, rm
pen Van
van het Ledekant fieekende, en bemerkende dat een der
burgers, in zijne Kamermuilen •, deszelfs water gemaakt hadq
hadt;
Treft
'I if
Trek (lan
aan maar, voerde
vQerde bern
bem daar op VERHOEF toe, 't
"Qor tiu flegts om een korten lijd te doen. De Ruwaart was
"aor
de ee;fte,
ee;tle, dien men na buiten
bulten hadt geDeurd.
geDt!urd. Hem volgde de
Raadpenfionaris, wordende bij de hllnd
blind geleid door VERHOEF ,
welken bij vraagde, "roome /Jureer,
bureel', hoe gaat dit :&o?
30? te,.
t~
vens i zo als VER.HOEF
vens,
VE.RHOEF naderhand
naderhan~ verhaalde.
yerhaalde, hem aanziende
erntlig, dat het bem
Plet een gelaat, zo fcherp en ernftig,
hem verbaasde.
Raaclpenijonaris van Landverraad;
Nogthans betigtte hij den Raaclpenfionaris
konelijll: verdeedigde, zo dat he~
waar tegen deeze zich konelijk
van anderen gehoord wierdt; die
liie voorts begonnl'n
begonnpn ,e
~e roepen,
dat VERijOEF
VERQOEF zh:h met Heer JOHAN vel'llondt, en
eD de!zelfe
de~zelfs
Joudbeur$
Joudbeur~ al weg hadt. Waar op VI>RHOEf
V~RHOEF tc;lornig
tQornig wordende, den Raadpenfionaris van zich fiootte, me~ dee~e woorwoor.
den, Neemt dm Schelm dan, en bruit
brult mei
mef 1te11f
hem voor den
den.
Du(ytl
Du{yel l'1a,
~all dat het grQweltluk
gruwelftuk volvoerd was, begaf ziep
zici'o
VEJtHOEF,
uurc,2 na de Strafplaats,
VEllHOEF, 'savonds omtrent half tien uure
om den vermoorden de harten uit het lijf te haa~en, zo als
ltij
veftoOnen~e voorts
~ij met groote verwoedheid deerdt;
dealt; verwollenC!e
VOOrts de'lelve
~elve t in zekeren herberg, 1I1In
alln eenigen zijner vrienden; wel~
lIeD
ken hij
bij voorts
voort. berigte~
berigte, dezelve aan deo
dep Prinfe of na Engeland
te

t,

~3~

VERHOEF. (HENDRIK)
9

!tijne
Jn den naamiddag, toep
jtijne makkers te voegen. In
toe!! 'er onder
de menigte eenige
een1ge onverduldigheid ontllondt,
ontl1:ondt, over het lang
vertoeven der Gebroederen op de Gevangenpoort,
Gev~ngeDpoort, was VERHOEF een
eeD der eerlten,
eerllen, welke op de deur fchoot, om dezelve te openen. Toen dat mislukte, liep hij na liet
i}et Voorbout, en ontbaalde
VlD zijne Hoogheid eenige
hout,
onthaalde aldaar den Smid van
100kers
Plokers , hamers en Ilreekijzers,
I:)rcekijzers, om met dezelve de deur t,
beuken. Toen dezelve van binnen geopend was, floof firakJ
firak~
VERpOEF de trappen op, na het
bet Vertrt'k, alwaar de broeder!!
VERJiOEF
broeder.
bpn deerlijk lot
IQt verwagtten. JCQRNELIS
hlln
J{QRNELIS DR WITT lag op een
LedekaQt. perwaarts vliegt de Zilve:[mid,
Zilve:fmid, fchuift onbezuisd
~e
pe Gordijnen open,
open. en
eD drijft den Ruwaart
Ruwnart toe: Verraader'
gij ",oet
tIlact Jlerven:
flcrven: h.irJ
~;rJ God en hereid
IJereid TI.
TJ. Op de vraag des
~uwaarts , Vrienden,
Vrienden. wat heh
heIJ ik misdaan?
m;sdaan? Gij zijt ees
ces
P, itJ/t:-J:J;Oorder,
itl/~:I:liI)OI·rJe,., duwde hem de
d~ andere tegen, een J7erra4Perra4tier:
ren ScneilfJ!
Scneltn! haast u.
IJ. De Ruwaart , daar op de
qe beetier, rm
pen Van
van het Ledekant fieekende, en bemerkende dat een der
burgers, in zijne Kamermuilen •, deszelfs water gemaakt hadq
hadt;
Treft
'I if
Trek (lan
aan maar, voerde
vQerde bern
bem daar op VERHOEF toe, 't
"Qor tiu flegts om een korten lijd te doen. De Ruwaart was
"aor
de ee;fte,
ee;tle, dien men na buiten
bulten hadt geDeurd.
geDt!urd. Hem volgde de
Raadpenfionaris, wordende bij de hllnd
blind geleid door VERHOEF ,
welken bij vraagde, "roome /Jureer,
bureel', hoe gaat dit :&o?
30? te,.
t~
vens i zo als VER.HOEF
vens,
VE.RHOEF naderhand
naderhan~ verhaalde.
yerhaalde, hem aanziende
erntlig, dat het bem
Plet een gelaat, zo fcherp en ernftig,
hem verbaasde.
Raaclpenijonaris van Landverraad;
Nogthans betigtte hij den Raaclpenfionaris
konelijll: verdeedigde, zo dat he~
waar tegen deeze zich konelijk
van anderen gehoord wierdt; die
liie voorts begonnl'n
begonnpn ,e
~e roepen,
dat VERijOEF
VERQOEF zh:h met Heer JOHAN vel'llondt, en
eD de!zelfe
de~zelfs
Joudbeur$
Joudbeur~ al weg hadt. Waar op VI>RHOEf
V~RHOEF tc;lornig
tQornig wordende, den Raadpenfionaris van zich fiootte, me~ dee~e woorwoor.
den, Neemt dm Schelm dan, en bruit
brult mei
mef 1te11f
hem voor den
den.
Du(ytl
Du{yel l'1a,
~all dat het grQweltluk
gruwelftuk volvoerd was, begaf ziep
zici'o
VEJtHOEF,
uurc,2 na de Strafplaats,
VEllHOEF, 'savonds omtrent half tien uure
om den vermoorden de harten uit het lijf te haa~en, zo als
ltij
veftoOnen~e voorts
~ij met groote verwoedheid deerdt;
dealt; verwollenC!e
VOOrts de'lelve
~elve t in zekeren herberg, 1I1In
alln eenigen zijner vrienden; wel~
lIeD
ken hij
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te zullen zenden
zenden;j 't welk, egter, niet gcfchied is, alzo hij
d"e
de hanen
harten in Terebinthijn
Terebinthijl) - olie bewaarde, en ze dikmaals plagt
verwonen.
te vertoonen.
Wegens de verdere lotgevallen van VERHOEF
VERHOEF ontmoeten wij
~ct volgende berige.
berigt. Zijnen Zilverfinids - Winkel verlaaten
I;et
hebbende, wierde
wierdt hij Waard
Wa:ard te Poorhurg.
Poorburg. Hier maakte hij,
fchelm.
eerla;lg, zich aan zo veele tlraatfchenderijen en andere fchelm!tukken
hem in verzek:!ringdeedt
verzek:!ringdeedc neeHukken fchuldig, dat het Geregt bern
men. I!O
en hij vervolgens, door Baljuw en ~annen
Mannen van R!:ij".
Rl:ijl1men,
iond.
10l1d J lef
ter openbaare geesfelinge, en eene gevangenisfe in het
Tuchthuis voor vijftig jaaren, v~oordeeld wierdt. In de
JlIaand November des Jaars J(;77
1(577 wierdt dit Vonnis te Leiden
Jllaand
uitgevoerd, onder de iu 't oogloopende blijken van het gege.
noegen een er menigte van aanfchouweren
aanfchouwereD in des booswigts
ft:haude, vooral van eenige Studenten, die, tegenover het
fthaude,
Schavot, etlijke Vioolfpeelders geplaatst hebbende, dezelve,
te.rwijl de geesfeling volvoerd wierdt, lustig lieten fpeeltm.
fpeelcm.
VERHOEF
VER
HOEF wierdt, egter, eerlang uit het Tnchthuis ge!1aakt,
en begaf zich toen met der woon na Ulredt.
Utrecht. Verdere bijbij.
~onderheden aangaande zijne laatfie jaal'en
jaaren zijn niet tot
~ot onze
;;;onderheden
~~nnisfe
~f:nnisfe gekoomen.
Zie Gedenkwaordige
GedenlnvtI/lrtlige Stukken; Leven "4q
V411
C. en 1. de Inll, enz.

VEIlHORK , (GYSBERT
(GYSBERT en PIETER) broeders, niet onver-·
onver-"
VJi:RHORK.,
maarde KUllstfchilders,
Kunstfchilders, gebooren te BIJ.iegraJ1en,
B(),ie,{raJ'en, de eene in
den Jaare 1644, de andere in den Jaare
Jure 1653. PIETFR
PJETFR was
een Gla~fchildar, en hadt de kWlst
kunst geleerd te Gor/lum,
Gor/tum, van
eénelI JAKOB VAN DER.
GVSBERT oefft!nde
eénen
DER ULST.
ULST.
GVSllERT
oelTende zich iusgelijk,
insgelijks
iJl die kunst. Doch vermits de gefchilderde glazen allengsgeraak en , raadde hem zijn broekens in onbruik begonnen te geraalçen,
br060
der, zich na Al11flcrdam
AmflcrdflfIJ te begeeven,
b~geeven, en
cn het Marmer fchil..
deren bij de hand te neemen
neernen,, waar mede zommigen veel
gellls
GV511ERT volgde
volgd~ dien raad,
geMs verdienden. GYSllERT
raad. en geneerde
~ich
leeveu;; 'JtC
~jch met dat bedrijf, tot aan het einde van zijn leeven
wel~ v09rviel
vo~rviel op den negen!ntwintigClen
negen!DtwintigClen September des Jaars
0 11,
88558SSSS
sus S ss 5
17 011,
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CGYSDERT
enz.
_I VERHOEK, . (GYSDERT
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1702. Wat PItTER
betrefr, hij leide
lei de zich meer bePIETER VERllOEK
VERIIOr:.K betreft.
paaldelijk tpe op de Schilderkunst,
Schilderkunst. waar in hij niet ongelukkig flaagde.
Oaagde. Voorts was hij geen
gf.!cn ongevallig Dichter; waar
van verfchciden fiu!,ken gctUigenis
getUigenis kunnen draagen. Het bekende Treurfpel, 't welk dikmaals ten Amfierdamfchen
Am!lerdamCchen Toneele
plagt gevoerd te worden, Karel de Stoute, is eene vrugt
van zijn dichtkundig vermogen. Hij overleedt op den zesden
eeneR Zoon.
Maart des Jaars 1690, nalaatende eenen
Zoon, die,
die. bij zijnen
GYSDI!RT, in het Marmer fchilderen wierdt opgeleid.
Oom GYSBERT,

Zie HOUBRAKEIIol,
HOUBRAKEJI, ScholJlllhurg.
Schouwóurg.

VERKOLJI!.,
VERKOLJE. (J0HA!I1~ES)
(J<)HA!II~ES) gebooren te .Amfterdam,
Amflerdlltll. op den
dell
lIegenden
negenden Fl!bruarij
Ft!bruarij des Jaars 165°.
1650, hadt tot Vader BENJAMIN
BENJAMIN
VERKOL]E.
VERKOLJE. eenen Slotemaalcer.
Slotemaaker. JOHANNES, toen hij den ou.
ouderdom van tien jaaren hadt bereikt, was genoodzaakt, aan
eeu ongemak aan zjjn eene been.
been, geruimen tijd het bed te
houden, immers ail
Ril te zilten.
houden.
zitten. Om den tijd te korren,
korten, beHaagde daar in zo gelukkig,
gaf hij zich :lan
aan het tekenen. en !laagde
hij. zedert,
zedert. te raade wierde.
dat hij,
wierdt. zich geheel aan die kunst
over te geeven. Door de zelfde natuurlijke gefchiktheid gevervolgens, zonder andere hulp dan die
noopt, leerde hij, vervolgens.
van boeken. de gronden der Doorzigtkunde, in den tijd van
eene maand. Zeden
Zedert ondernam hij ook het fchilderen met
olieverf. In den Jaare 1672 zich te Delft in 't huwelijk be~eeven hebbende, verkoos hij dfe
d1e Stad tot zijne vaste woonplaats, bep3alende
bepaaleude zich inzonderheid tot het fchilderen van
POUrtré'uen; daar hij veel ge!:!s
Pourtretten;
gel:~s mede verdiende. Verfcheiden
zijner Kur.stlluk1cen
in geKur.stfiukken zijn, nog heden ten dage, gezogt en
_ge bij de liefhebbers.
ziju kunsc.gt
Iiefhchbers. VEll.KOLJE,
VERKOLJE, die, behalven zijn
kunstloBijk gedrag bij ieder eenen bemind
vermogen , om zijn loflijk
WIS,
was, oV'erJeedt
overleedt Ie Delft, in den Jaare 1693, nalaatende drie
ZooDen , een van welke, r.lCOLAAS
NICOLAAS genaamd,
Dogters en twee Zoollen.
gebooren in den Jaare 1673, onder de Kunstfchilders insge.
lijks een beroemden naam verworven heeft.

Zie HOUB"AKEN.
HOUBI.AKEN.

VER.-

VER~fANDER. (KAREL)
VER1\fANDER.

~3S
t3S

VERMANDF-R, (KAREL) een uitlander, doch die in Holltmd
VERMANDF-R,
Hollf1ntl
een goed
goeJ gedeelte van zijn leeven heeft gelleeten
gd}ceten,, en ook
ook:
ge(1:orven
gdl:orven is. Hij was een Vlaamsen
Vlaamsclt Edelman, geboorell te
iJ1t1ulebraç,
bc.
iJ1aulebraç, waar van zijn Vader Heer was. Deeze, 00.
fpeurende zijns Zoons DlUuurlijke
n:uuurlijke neiging en gefehiktheid
geCcbiktheid tot
de Schilderkunst, beval hem aan de zorge van den vermaarden LUCAS DE HEER,
HEER, en vervolgens aan die van PIETER UDaLUDALRIC. Op den ouderdom van zesëntwintig
zesëntwinrjg jaaren
jaar en deedt hij
bij
eene reize na Rome, en vertoefde 'er drie jaaren, om vervolgens Duitsehland
Duitschland te doorreizen. Te WeenlIn
Wcencn vertoefde hij
eenigen tijd, gedllurende welken hij verfcheiden
verCcheiden Eereboogen
Cchilderde, ter
aan(laande ftaatelijke intrede
fchilderde,
tef gelegenheid der aanfiaande
van Keizer RUDOLFUS.
RUDOLFUS. Toen keerde hij na zijn Vaderland te
rug; 't welk hij, egter,
gefchiHen en
egtcr, om de opkoomende gefchillen
onlusten om den Godsdienst, wel haast moest verlaaten. Hij
begaf zich na Kortrijk, en vondt 'er een bellaan aan het
bet befchilderen
fehi/deren van verCcheiden
verfcheiden Kerken. Met den voorraad, aldaar
verzameld, na zijne geboorteplaats willende wederkeeren,
wierdt hij. op de relze,
reize!, van llruikroovers overvallen, naakt
uitgeCchud
uitgefchud en van alles beroofd. In deezen nood liet hij zijne
g~dagten gaan over Hollanti,
Holland, en nam het beUult
beOult om zich na
Haar/em te begeeven, als vermaard door menigte van K unHaarlem
fienaaren. De gelukkige uitllag
uilOag wettigde deeze
deeze! keuze. 1n de
kuustkweekende
kunstkweekende Stad vondt hij een rijklijk be{l:aan,
be(l:aan, zo met
bet penCeel,
penfeel, als met de pen. Want VUMANDI!.R
VEKMANDI!.R was niet
flegts een uitfieekeud
geval lig
uit!leekelld Schilder, maar ook een
eell niet or
orgevaItig
Dichter, en in verCcheiden
verfcheiden takken van weetenfchappen
weelenfchappen niet
onbedreeven. Behalven eene menigte van Dichtwerken, heeft
heefe
men van hem eelle Verhandeling over de Schilderkunst, en
eene Leevensbefchrijving der NederlandCehe
Nederlandfche Schilders, die,
zedere, dQor HOUBRAKEN
HOUBRAKEN vervolgd is. VERMANDER.
VERMANDE!!. overleedt
overleedc
in den Jure 16°7, in den ouderdom van aClltënvijftig
aClltënYijftig jaa.
ren; n.laatende
nalaatende eenen
cenen Zoon, insgelijks KAREL
KAREL genaamd. die
zijnen Vadec
Vadet in belcwaamheid
bekwaamheid evenaarde.
evenaarde, en door den KorJing
van Dcenemarken
Deenemarken na dat Rijk genodigd zijnde, aan het Hof
;lijne dagen met roem heeft ge!indigd.

Zie

fILES,
PlLES,

Pie ties
des Pejntres.
1'ie
Peintres.
V,&I.-
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136 VERSCHOORISTEN,
VERSCHOORISTEr'lJ VERSCHUUR.
VERSCHUUR.. ((HENRrK)
HENRrK)
.... _~----_.
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VI!RSCHOORISTEN.
VI!.RSCHOORISTEN. mi deezen num wierdt, aan het einde
Zee/mul, beder jongstverloopene Eeuwe.
Eeuwe, voornaamelijk
voornutnelijk in Zee/olld,
kend, eene
eeDe gezinte van Christenen, die hunnen 1'aam olJ{leen.
olJ{!eenden van zekeren J~C08 VERSCHOOR,
VER~CHOOR, gebooren te J71i.ji;:gcn.
f/!;.ji;:gen.
Als beoelf<!naar der Godgeleerdh~id, maakte hij veel werks
van
vaD de fchriften v:m fOANNES
fOANNES COCCI!JUS,
COCCIlJUS. en WilS
was de kenmerkende begrippen diens beroemden mans tOt>gt'daan.
tot'gt'daan. Duelt
Duch ar...
alzo hij, nevens die der Godgeleerdheid.
Godge!e~dhcid. zich ook (.p de ken ..
nis der Wijsbegeerte toeleide,
tûeleide, volgde hij in dee 'ea
'ee de leerBENEDICTUS DE
wijze van den godverzaakenden BENEDICTUS
DE SPJNOSA.
SPJNOSA. Op zo
QngeJijkOagtige
VERSCHOOR een omwerp
ongelijkOagtige begin zeis , bouwde VERSCHOOR
van
wn Godgeleerdheid; 't welk, ondanks deszelfs wanfcilapenwanfcnapenbeid en bijll(rzinnigheid,
vede nnavolgers vondt. Met een
bijfi.:.rzinnigheid, veele
anderen naam, dan dien van
vIn hunnen SlÏgter
Stigter ontleend, lieten
zij zich ook Hehreeuwen
HelJreeuwen noemen, uit boofde
hoofde van den ijver,
ijver t
met welkt'n
welken zij allen,
aUen, zonder
ZondEr onderr€heid
onderfE:heid van
vIn jaar en of fexe,
zich op de kennis der Hebrreuwfche
Hehruuwfche taaie toeleiden. Even
als de Hattfmistl"fl,
Hattemisten , zijn deeze luiden bijkans uitgellorvcn,
en genoeg~aam nict
niet verder dan in de Gefchiedenisfen bekend.

Zie J. L. 111
MOSREiM,
os ru:iM , Kerlclijlee
Kerltlijlte Gef.çhietle
Gefçhie"e~..
niljàr,
nis/en,
Vn.sCHUVR, (HENRfK)
Vi!ltSCHVVR,
(HENRIK ) Zoon van eenen Kapitein in dienat
dienst

der Algem.:ene
Aigem.:ene Staaten , wierdt gebooren te Gor;clmn,
Goriclum, in den
Jaare ]J 6z7
6~i .• .• Vermits de zucht tot de Teken- en Schilderkunst

zich in hem al vrueg
vroeg openbaarde, volgde de Vader deeze roeping
llatL!ure, en hefteedde
befteedde zijnen Zoon bij DIRK GOVER'fSZ.
der natllure.
GOVI!RTSZ,
~en
~eD vermaard Portretrchilrler
Portrelfchilrler in de gemelde Stad, om door
.denzelvell in de begin zeis der Tekeukunst
.denzelven
Tekenkunst te worden opge
opge-..
leid. Dit gefchiedde reeds op zijn achtlle jure
jaar. Zijn volgen.
de meester was J.~N
j.~N BOT,
BOT, een vermaard Schilder te Utrtcbl.
Utrecht.
Geduurende deeze leerjaaren, maakte VERSCHUUR
VERSCHUUR zeer geluk
geluk-..
kige vorderingen.
vorderingen, en ontwikkelde zich in hem, meer en meer.
meer,
na booger volkomenheid te 11:reeven.
bad,
de zucht om lIa
ftreeven. Veel bad~
!lij
'!lij gezieD,
gezien, en nog meer bIj gerugt vernomen van de KunstKunst_
!ukken, wellce
wel\(e balie
IIa/ie bevatte. Derwaarts
Denvaarts dan ondernam bij
~çe
cer:e
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eene reize, om, naar de bekoorlijke meesterllukken
zijD
eeue
meesterflukken , zijn
Rome bezogt Mi vlijti,
vlijti~
vernuft en penfeel te vormen. Te R(Jme
de Schilder - Akademiën. Om zijne zucht tot het naatPkeneD
van Oorfpronklijke Stukken te voldoen, doorreisde hij het
kunstkweekend Gewest; ttkenende, ginds en elders, inzonAloud...
derheid de puinhoopen van vermaarde Gebouwen der Aloud.inzonderheid
beid. Ook bezogt hij verfclteiden Steden, Inzonderheid
heid.
Florence en Yeni'lie;
Penrrie; in welke laatlle
Iaatl1e Stad zijn PenCeel,
Fio,"ence
Penfeel, eu
eD
befchaafd en gege·
daarenboven zijn perfaon,
perfoon , van wegen zijn beCchaafd
uitlandigheids.
fchikt gedrag, zeer geagt was. Naa tien jaaren uitlandigheids"
tot de wederreize na zijn Vaderland; neemende ,-•
bel100t hij lOt
len dien einde.
einde, zijnen weg over Parijs..
PiJrijJ. Doch in die Stad
cen
Amfterdamfchen Burgemeester,
nurgemeester, op des.
den Zoon van eenen Amfierdamfchen
zelfs reize na Ira/ie,
ontmoetende, bewoog hem deeze om
IrQ/ie, ontmoetende.
nevens hem derwaarts te rug te keeren. Dit geCchiedde,
gefchiedde, en
vertoefde VER SCHUUR alzo nog drie jaaren in het gemelde
Gewest. Ten {'inde
E"inde van dezelve kwam hij in zijpe
zijJle Geboor1662. Thans zette hij zich neder
lellad
rellad te rug, in den laare 166.2.
het bouden
houden van een bepaaid verDlljf,
ver~,jf. en om in de odr.:tot bet
Ie vinden; waar In
in hij
bij ook gebellaan te
ning zijner kunst een betlaan
flaagde. Het afbeelden van Legers en Veldllagen was
Illkkig flaagdc.
een tak der kUIlst, waar toe
roe de zucht en bevoagdbt:id van
VERSCHUUR zich inzonderheid
inzol1(lerheid bf'pJalde.
bppJalde. Om 't ten en ader
verder aan te
Ie kw~eken.
kw~eken, volgde
vol~de hij.
hij, in de }allren
Jaaren 1672
1672. e.
ea
1673, het Leger
Legt'r van den Staar. Zint9
Zints dien tijd waren de
voornaamfie vrugten van zijn pe:'fed,
Veldvoornaatnlle
pel'fet'l, Legerplaatzen , Veld~
naauwflagen, Slagvelden, alles
alies m!'r in a\:tDeenll"g
a\:lDeenll"g van eene naauw·
oplettendhei:l op Alles,
~lIes, 'c
keurige oplettendhei::l
'e geen bij dezelve plaat.
men , voor welke hij z:jne S ukheefr.
heefe. Door de honge rom
rammen,
ken, vooral te A!;;fierdarn,
(;rll4vennogc en te Utrecht,
U/reçht,
Ati:flerdam, in '; r:raa'lenlltlge
verkogt,
v~rkogt, als mede
merle door zij.,
zij'" ~t)ed
~()ed vcrfiand en geregeld ge.
drag, klom VERSCHVOR
VERSCHUUR zo hoog in aanLÎen, dat hij tot Lid
Gcboortell:ad verkoozen wierde.
der Regeeringe iIJ zijne Gcboortellad
aa!111am,, dan onder u:!drukkelijk
u!!drukkelijk
Welke eer hij evenwel niet aanJlam
bediug, dat b~m,
h'!m, tot bet
het oelft!uen
oetrcnen zijner kupst.
beding,
kUlls!. de vrijheid
gelanten worden. Een ongelukkig voorval maakte eeD
eeu
zou gelaaten
or,tij.tig einde van zij!]
zij" leeven. Op zekeren tiJd
lijd zich te
or,tij.lig
fcbeep be,eevcn
nict verret
be,eeven hebbende. wierde het Vaartuig, Diet
verre'

van
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VERWOLDE, VETH. (Ma. ADlHAAN')
Dordrecht, door eene
eenefchielijk
onweersbûi,
.fchielijk opkoomende onweersbn"i,
verre geDagen,
geDagen. en vonde
vondt VERoIiCIIUUR
VEJW;CHUUR aldus zijn einde, ie
ia
16,90, het drieënzestigne zijns ouderdoms.
Jaare 1690,

Zie

VaRwoLDE; zie

Fie des Peintres;
Schouwburg.

DE PIL ES,

BRAKEN,

FERWOLDE,

Deel

xv.

flOtl-

bI. 134.

Slaatsman, geboorm
VETH, (Mr. ADRIAAN) een beroemd Staatsman,
gebooreu
Zeel.md,
beldeedde eerst den post vao
van
te Middelburg, in Zeel.
md , bekleedde
Sekretaris, en daar naa dien van Penfionaris
PenfioDaris in zijne VaderVader..
fiad. Vervolgens ldom
Idom hij op tot de waardigheid van Raadsheer in het
bet Hof van Vlaanderen, om vervolgens, in de
maand Junij des Jaars 1651,
het Ampt van Se..
1651. dezerve
dezeJ"ve met bet
kretaris van Zeeland te verwisfelen; 't welk hij bekleedde
cot
1653, wanneer het
he( getot in de maand November des Jaars 1653.
Raadpenfionaris van Zee/mul
Zeelmld hem wierde
wigtig Ampt van RaadpenÎlonaris
opgedraagen. Onder het
bet waarneemen van hetzelve voleindigde
hij zijne dagen, op den vijfëntwintigflen November des Jaars
]663.
l663. De Heer VETH was niet alleen een geleerd, maar ook
een welfpreekend maD.
man. Terwijl hij nog Raadsheer was, zon·
den hem 's Lands Staaten op de Groote VerglIdering
Vergadering in
" Grarlvenhage, alwaar
II}Wllar hij.
hij, uit naam zijner Meesteren, de
't
Staaten van Zeeland,
Zee/and, den \'oorlla,g deedt, .,
•• dat de verfchil.
leD, tusfchen de Gewesten omfiaande,
ontflaande, of door e\:nige
et"nige
" len.
" Heeren uit de Geregtshoven,
Garegtshoven, of door eenige ervarene en
"bercheidene
"befcbeidene Heeren uit de Regeering, hier toe bijzonder" lijk gemagtigd, behoorden afgedaan eu
worden.'~
,t
en beOegt
bellegt te worden.'·

Zie DE LA RUE,
RVE, Geletterd Zeel/lnd~
J. WAGENAAR
WAGENAAB,, ratiet'/,mdj&lle
PllderlulJdj,he Hljlorie.

Vii.

VETKOOPERS, VEUR, VEZEKlm:.
VEZEKIU~. (RRRNHERUS)
(BKRNHERUS) 239
VETKOOPERS ;

zie

SCIIlERINGI!.RS
SCfIlEIUNGltRS

EN
.EN

VETKOOPltRS,
VETKCOPE1\S,

Deel

XXVI, bi.
bI. 264.
VEUR, eene Heerlijkheid in het
bet gedeelte
gecleelte van Holland,
Rhijn/and genaamd.
Rhijnland
genaamd, grenzende,
grenzende. ten
tcn Zuidwesten, aan die van
Voo7fclzoten. Een groot gedeelte van den Leidfche'IfJam,
Leid[chenJam,
'Pool/choten.
aan
Noordzijde. fiaat op àen
Heulijkheid,,
Ian de Noordzijde,
cien grond deezer Heerlijkbeid
b~
welke men rekent zeshonderdënvijftig Morgens Lands te beflaan. Voor rulJn
ruim vijftig jaaren wierde
wierdt het
bet getal der Huizen
op honderdeen€ntwintig
honderdeenëntwintig begroot. Ten aanzien van het
bet Ker
Kerkelijke behooren
YfJorjehoten. VolVo~
bebooren de Opgezectenen
Opgezeetenen onder Yuorjchoten.
Heer
gens aanneemelijke berigten •, zou op den grond deezer Heerlijkheid weleer een Boscb
Bosch gefiaan
gefioan hebben, 't welk ruim ze·
zebelloeg.
venënveertig Morgens gronds befloeg.
4

4

VEZEKIUS, (BERNHER us) gebooren in den Jaare 1585,
J 585, Wil
was
Eehtelt, in Gelderland,
Leeraar onder de Hervormden te Echtelt,
doch wierdt, om zijne Remonflranrsgezindheid,
Remonfiranrsgezindbeid, in den Jaare
16J8, nevens eenige anderen, gedagvaard op het
bet Sijnode van
Dordt'eeht,
Dordrecht, en
cn aldaar, in gevolge zijner weigeringe om den
Sijnodule
Sijnodaale Vaderen van de hand te vliegen, van zijn ampe
ampc
verlaaten. Men weet.
weet, hoe, Dia
nu dit gellreeken
ge(1reeken vonnis, zomgenallmde Aéte van Stillland
Stilfiand ondermige Predikanten de zo genaamde
docb anderen, ondanks het
bet verbod der Algemeeu
Algemeene
tekenden; doch
Sturen
Su!aren dnar
d:lar tegen, zich toeleiJen
toeleiden op het
bet heimelijk bedienen
Remonflrantfche G~mee.lltzn.
G~meellt~n. Nevens SIMON
SJMON BYSTERVS
BYSTERUS.7
der Remon(1rantfcbe
muntte VEZEKIUS onder deeze inzonderheid uit in kloekmoeonaangenaamheden en rampen, die
di.:
digheid, ondanks :Ille
nIJe de onaangenaanlheden
hem deswegen
des wegen wedervoeren.
VEZEKlUS, ten tijde als de afzette RemoD{lrantfche
Remon(1rantfche Leèr,
Lcèr..
t:lrs
UTS [en Lande zouden worden uitgevoerd,
uicgevoerd, zo als wij op
het Art. SYNODE (nordreehlsch)
( Dordrechtsen) verhaald hebben.
hebben, hadt ver
verzogt, na Hu;s!en, in het
bet Land van Kleef.
Kleef, te mogen gebragt
worden. Doch zijn verblijf aldaar was van korten duur.
Van wegen de Regeering moest hij die plaats fpoedig verJuo.
verlulen; wuar
waar op hij zich na WaalWijk
WaaLwijk begaf, de Plaats, werwer
waarts de meeste gebannene Predikanten zicb
zich haJden
hadden laateo
laateD
waam
brengen. Van daar veruok
vercrok hij"
hij, nevens de :mderen
anderen., na AnIAnt4

4

wer-

~
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VEZEKlUS. (8ERNHERtJS)
(OERNHERUS)

'Werpe", en WIS
was aldaar tegenwoordig bij de eerlle
ecrrte algemeene
Kerkelijke Vergadering der ballingen; in
io welke.
welke, tot bet bébé-dienen der Kerken in het
bet Vadl!rhtnd.
Vaderland. fchikkingen
fchikkingcn berlamd
beraamd
1'Iierded.
.ierded. Een der beflujten.
befluÎten. aldaar genomen, hieldt in, dat
de Predikanten, die ham genoeg hadden, om tegen het
bet Verbod der Algemeene Staaten,
St:l4ten, in 't Land te rug te keeren,
2icb derwaarts
derwaarrs zouden begeeven, om zicb
zich in dienst der bedroefde Kerken Ie lUIen
luten gebruiken. Veelen betoonden.
betoonden, met
mee
'er daad;
daad f die kloekhartigheid,
kloekhartigheid. en met naame
03ame onze VEZEICIUS.
Geen laog
Iing genot, egter, bIdden
badden de Remonfirantfche
Remonllrantfcbe broeders
Yin 's Man.
Mans welmecuenden
'Van
welmeeuenden ijver. Een oude bekende,
bekende. weleer
zjjn
van bet Geregl,
Geregt, en
zijn boezemvriend, bragt bem in blinden vIn
voorts in eene
'Voorts
eeoe langduurende akelige gevaogenis.
gevangenis. Den toedr.gc
toedragt
der zaake
zlIke vinden wij aldus verhaald.
'e
~In de maand Mal des jaars
jau! 16zo,
" Was in het
bet begin van
16l0, op
eenen ZOljda~,
ZOlida~. dat VEZ!KIUS, van
van Lciiden
LciitJe" te voet reizende
na A/tfRerdam.
Ä11Inerdam, zijnen we'!
WC'! nam door de Veenen. Gekoomea
Gekoomeu
tot omtrent
lillidelRaar/, wierdt hij. tot zijn onom treilt het Dorp ((uitJe/naart,
geluk.
geluk, ontmoet "In
van den lIeere .,L&ERT
"LUUT BKUYNINK.
BIWYNIN", SekrellSekretaEnlrhilizcn, eenen der vierëlltwintig
vierëntwil1lig Regteren
Regleren vila
vau
ris van Enlrhillu",
's
Lands Advok~:I!
',Lands
Advok~3! jOH.\N VAN OLOENBARNEVELD,
OLOENBARNEVELD, verzeld \·an
\·atl
Dr.
vIn Amj1::rdam.
Dr••JEINIEl(
EINII!I( PAUW, Oud-Schepen
t)uJ-Schepen van
Amj1::rrJam. Te z~
men zaten ze op een'!u
een'!1J Wagen.
CraaWa~en, en hadden den wil na 's
' s Grna·
"en
hoge. Dc
De Heer
fIer/hoge.
Hl!cr DIU,YN1NK
DIU,YNINK badt, weleer,
wl!leer, le
te ~eliik
~l!liik met
VEZUlUS. Ie
bN Latijnfche
"EZEKlUS,
te Amt!e,.dar.:
AmtÏe ..dOltJ; bij den Rekeor
Rektor vin hN
l..atijnfche
School gewoon
~ewoontl.
u• ct)
Cl') met r.c!m
hem,, van del' je:Jj;d
je:Ji;d af, vriendfchap onderhouden. In het voorbli
voorbij rijden berken:le hij
bij rtr:\ks
nr~ks zijnen
zijn:m gege·
weezenen Schoolmakker; en zijns toellands
roellands n!ct "nbewust,
beGoot
benoot de Heer llaUYI'II\K,
llaUY"II\It, na3
naa eenig overleg,
oVl'rleg, te
tc rug te keet:::n Ie
te laseen.
tasten. D!cllsvvlgens
D!cl1svvlgens beval hij
bij den Voerren, en hl!m
bc!m t!::n
zcgj!ellde dit de man, wélke
wc:lke hun
man.
man, te rug te rijden,
rijden. zeggendc
bUR
Jucst ontmoet
Jutst
cmmoet Wa!,
\\'a!, een
ecn 113nkero~lier
113Dkero~tier w~s, dien men
ml!ll moest
b!cr mede voor hem een
cen goede drir,kp"n.
Igterhaalen,
IgterhaalCm, en dal
dat hier
drir.kp"n.
Dll1g zou
zon te vercii;!nen zijn. Te Kuidelj1aal'l
Ding
/{uiJeljlaal"t vondt mc~
VI!.ZEIlIUS
nZElllUS io
in de He:oerg;
He: i>erg; alwaar
al waar BltUVNINK
BIIUYNIN" Iiem
IÏcm niet in 't oog
kr,;eg,
He!> ik u daar, !!ERNHI!RVS
~ERNItERVS
kw:g, of :.ij r;ep
riep hem
heru to.!: " Hel)
,.
u gevalljteD
.. VEZEKIUS?
V!%I!KIUS? :it neeme
nc:eme D
gev811j1;en v:m
v.. n \~'['?,cn
'~'t:i',cn cie Heeren
Stllteq General.
" StllleO
Geuer;al. Gj
Gij weet.
weet, wat u de S'.l:.,ell
S'.l:"Î:i! liebb<:11
liebbO:ll :;:lll·
:;:1Ilge,. ge·

•

.VtZEKltJS. é
ntR.~HElttJS)j
(ntR.~HE1ttJS
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;' geboeden. Ik hoop, dat wij nu een_ een einde ZuUed
" roaaken
'e Land aanregt.';
aanregt."
..
maaken van het oproer, dat gij lieden in 't
Daar de andere op zeide, van geen oproer te weeten ~ maar
alleenlijk itl den zin te hebben om na Amflerdllm te gaan ~
met ver2:oek
venoek dat men hem zijnen weg zou laaten
laaçen vervolgen.
Intusrchen hadt
badt BRUYNINK
balBRUYNJNK den Scbout
Schout uit de Kerk laaten haalen; welken hij voortS beval, in naam der Afgemeene
Staa"
Algemeene Stil"
ten, den man in verzekeri~ en goede bewaaring te neemen i
daar PAUW nevens voegde, Die 'I uti óevéelt
/Jevêelt.J is
;s zelf een Lid
LitJ
van de Staa/en
"an
Stoalen Generllal.
Gener/lal. Dit ijveren van PAUW zou hem fi
meent men, vervolgens den weg gebaand hebben tot eene
plaats in den Hoogen Raad in 's
'$ Graa'llenhage.
Oraa'llenlJage. De i-liftorie"
i-lillorie"
fchrijver GERARO
GERARD B!tANO-r
nRM',OT verhaalt, hoe bem
hem geheugde,
geheugde. in
ill
zjjne
booren zeggen,
zijne jeugd dikmaals te hebben hooren
zeggen. dat een Arm;Arl/1iniaan5ch Predikant
nioonsch
PrediKanI PAUW lot
lol Raad/heer
Raadlheer hod,
hadt gemad/.
gemadt. Op
des Schoun
Scbouts berigt,
berigt. dat voor zo veel J(uidelfl,1/lft
[(uidelf/(lflt·t onder bed
Regtsgebied van Mijdrechl en tot het Sticht van U/recht behoorde; de gevangene derwaarts moest gebragt warden.
~oedgevonden, en hem daar toe last
wierdt zulks goedgevonden.
Jut gegeeven i
welken hij.
bij, egler;
egter; met fchreiende
îchreiende oogen vernam,
vernam. toen hij
veraondt dat de gevangene. een Predikant was. Te iI1ijdfeclu
lI1ijdrecht_'I
op dat hij niet onevlugten
omvluglen laude,
zoude, boeide men VEZEKIUS met
ijzer~n kluisters
ijzer"n
kluisIers aan de bee:1ell; van welke hij, egter, 0{1
011
v~rzoek van des Schoms broeder en 17:10
v:m veele mannen ed
vrouwen,
vrouwen. die hem kwamen bezoeken, ontheven wierde.
Taco
Toen zogt Vr::zRKIUS
V1!ZIlKlUS te o!1cvlur.ten;
o!1tvlup.ten; doch men ag[('rhaalda
!lgc~'rhaaldll
hem, alzo
allO hij een verkeerden we~
weg h3dt illgellagen.
Îl)geJlagen. Terwijl
de Schout, om verderfc'n
verderfc>n last.
Jast. ra U/HeM was gereisd ~ ont..
ving VEZEKIUS een bezoek van
v~n den i)redik:lnt
Ï'rediklnt der ~laat:te
Plaatte 'If
OVICCOP genaamd. Oeeze
Deeze hekill9i\'de
hekllla'!,de hem om zijne banden,
doch beweerde dat hij niet onlchuldig, Doch als een MatteMaftelaar leedr. Als VEZEmus
VEZEInUS daar op ieide. " dat God daar ovei
ovet
;,
,. zou aordeeren,
oordeelen, en dat de Chrisdijke
Chrisclijke Godsdienst niet toe·
toe" liet.
liet t iemlll:t
Îemlua om zijn gevoelen te ve:drukken
ve~drukken of te vetoorh deel en "; '!raagde de andere, of tJun
tJilm dil" genIe
gec1lc Kettert
Kell:ri
mogt doodet.
mog/
doodet;.?? 'c
't welk beantwoord wierdt met ce
te zeggen
zeggen:t1
i, dat men het Kenerdooden DOO!t
••
nooIt ZIJU
zou kunnen be·.vijzel1;
bewijzeI1t eD
ea
;, al mog-t
ze doodeu,
mO~1 men ?oe
doodeD, dat men heu
hen eerst mOllst over··
T u ElttttCtt
" ,
.
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DEEL.
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VEZEKlUS. (BERNHERUS')
(BERNlIERUS')

" tuigen
migcn dat ze Keuers
Ketters warer.... Onder
Onller dit alles kwam de
VIII Ulredtl,
G::vlIngcne derSchout
SChOUI te rug vall
Ulr~ckl, met 1:15t om den C::vangcne
waarts te brengen; van waar hij.
'sGrfIQVenhoi!8
hij, eerlang, na 's
GrrJavenhol!e
cl'
Cl' de Gevangenpoort gevoerd wierJt. Eiln
Een der UII't!chtfille
Ult'cchlfi.!le
GHegtsdien::aren.
GHcgtsdien:aren. die hem hadt verzeld.
verzeld, bij zijn vertrek
'HZEIUIJS
VEZl?ltIUS hartll;k
hanltik de hand drukkende
drukkende:~ de lIcer.e ~erll-oosle
~e",'ooSle u.
u,
f.,'-uk hij
zuil u zeJl't:rl
zeil/en belt'
hele,
ft"'ak
bij met febrelende oogen; gij 2ull
Ir&fI
tr~(J un dan ik.
Cp d,::n
d~n zt:'1enden
z~'1enden en Ichtnen
rr.lland, VI:erèt
wierde VEZUIUSCp
achtnen der lTllllnd,
VEZI!KIUS'
vnn wegen de AlgeUleene
omn;lndi~ en uit\'oerig
AlgeDIeene Steaten,
Stellten , omU,;Iildi;t
uitvoerig onl!::TvuagJ
ë::Tvr~agJ over verfcbeideD
verfcbeiden z:ulken,
Z:laken 7 door de Heeren \·OOGHT,.
\'OOGHT,.
r.I:':IS
I'>!L'IS eu
eil PlO':S,
no •.'s, verzdd
ven:cld van
V:ID den Fiskaal
Fislraul en
cn eericn
Ceri!!n Sckretari!.
Sckretari~.
VI!,"rl'j,s de Ge-..
a'lgene, in zijne ant\"",loroen,
antwt_loroen, roi::t
l1i~t genoeg 2~
Ve;rl'i,s
Ge','a'lgene,
de h~nd kwam, 118Rr
l'Iaar c:en zin der Heeren. wirrdt
wit'rdt hij e"ns
ec:ns
lr.~t den Pi}nb.""
Pijnbal.k gi!dreigd.
gi.'drelgd. Dit Ilogtbans
nog!bans bidt
badt geer.en
geenen voortVOOrtg:;.g,
aAn den Cipier.
ilCm- in zw"ar.
ZW:1lrg:;rg, ma:r
ml:r wel her b!:vel
bt:vel alln
Cipier, om ilemder I(cvli.tii!"el1's
v,cvlilll!en's te tr.el'~en. BI-el;gl
Br'e,;gt tien geviJ/;ge_';I!,
gev",;ge,';e. brl3suen
betastten
d~ H!fren
KerkervolJg.f, i"
I:andel
d:!
H~ren alm
Illn den Kerkervo'.'lg.t,
in de
d~ GiMI,
Giool, en l:anJ~1
hem
ht'm "nar
"'Mr de geregli;:-~cM
ge,egtir:,~citl dia
df~1' pl.:JfJlz.t.
pJOJo/u. Gciwomen
Gci{oomen in
Ïll de
pl:,a:s,
C;~Dt ger.ai!md,
)l1:.a:s, tie
de Ci.,;o!
ger.a~md. ver:;am
ven;am vt:Z!KIUS,
Vt:Z!KIUS, dl:t de geregtiggeregtlgh:id
}-,;~id daar vin
van was. bed, Pooel noch bank te mogen hehoen.
hebJen •
m::u zich te
m:u
re moeten bE.h~lpell
bëhdpell met een legpJaals
legplalts van
vu {1(I roo;
vûoru.
voorts. dat
d:1t zijne d:;ge!!jlclèite
d;;geHjklcite (oijze
f.oijze zijn zoude Abbadaan,
Abbadaan 7
S~;;l!viscb,
rn IlU
nu en d,n
S~;}l!'viscb, en
dsn Schelvjsch.
Schelvisch. Zijn verz.ek,
verz. ek, om, op
ol'
t'i,;cn kosten, een be.l
l'ibcn
be,\ te mogen bt'bben.
bt-bben, wierdt :.fgeOagr.n.
:.fgeOago:n.
1'1:;0\1
l'\lIlI VCE-l
VCE-l biddens,
biédens, bel:w:lm hij dekcl's,
dekel's, la!len~
la!{en~ en oorl;
oorl\ llslèns.
usLèns.
Ev~r\Vel ::ou
E'J'~r\Vel
:!ou hij
bij onder
om'er den flank
ftank des Kerkers h~bben
h~bbeo WUelel1
moe Jes
bczIVi)ker.. indien
béZlvi)ker.,
inàien r.Îft
r.ier de C:picr,
C;picr, uit m~dedo:;e:t.
m,~dedoet':l. bern
bem een
eeD
en :,,-tler
,,,,der m:d~.;1
m:d.:!..:1 hadde verftrf.'kt
verlln'kt om de lucbt
lucht le
lC vct"~~rlè!lel1.
ven'~r[è!len.
b èhZ':!!l
èê~z<::n :.kéj;~.~n
:.ki:r~,·n toe:tand fii!et
f1~et VEZEKWS
VEZEKItlS den lijJ.
tijJ, lot
lOt dl!n
do:u
.z1'"ti:n.'-~ö1
2f';;ti:n."!:1 d.'r m;;;r.d.
m:&~_r.d, wanneer
w:mr.eer hij, van
vaD nieuws, duor
door de
rle
~.:~~r;:.
... ,~~t:d
inlodderheiJ om 1I11::wijlin;:
te
~.:e~f;:, ():Iècr
C:lèt!r\',~
.. ~d wir.rdt.
wÎ!:rdt, inlo:.derheiJ
1l11::wijlin;: IC
ciot:rl
d.~ 7.'jlkii
l.~t tot prcdi!:en. en om J1(lg
ande;!!
àOl:n ;':-',-"1~:""~:l' d.?"
l.'jl1Cii laFt
N'g anJel'd
RCUJ"rfl:;;i.:f..:l:c
Rc
.... nrH:.i.,;.:hc L~cr:;ars
Lecr::ars t:
t~ nOe\!J(!D.
noelJleD. Doch h;j h!e~f
h!e.!; "'o:fianvo:nandig
tlig l-ï
~J oe 1:":1;1;6:1';;
l":I:1;;;:I';; V::II
V::11 oogehoudl!nhèid
oogt'houdenhèid om Z;CJ zelven of
al,d,'rpl'
re bez",
,U'--'): wt"sl,aiven
al·d"TPI1 te
bez,", .:10','.:):
wt'sl,aivcn men hem,
beUl, IU
JU zijn akelig
ve-_l11':f
ve,. bl'~f te ru:.r
ru:! z:,ndt.
z::lIdt. Onder
Onller b!:
b!~ ~'1qll
~'1O\n uit de V"rh':'urkamer,
Verh"urkamer,
fl:r:.k
óienaeg=1a vau bOllATWS:
f;!:lk hij de twee vol;;en,ie
VOl;;CDclt: ciichaeg="
bO.B.ATUJS:

d,.

Sj
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VEZEK[CS. (r.ERNHERlJS)
VEZEKtl'S.
(BERNHEitl,iS)

jij
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S/
1II•• tJo/u,. ódJÎS.
81 {rnflus
frnflus lII.i!Jtllu,.
;'-/';1.
IIJ/os'/dum {trimt
Jllpll"Mum
ferilnl rll;tJte.
"1I;n~.
Da:
nat i.,
is t

,.
tndi~n Ife
,Je hemel viel In
'J tndien
in duIgen,
..
fchrikrc ni.:c
nkt voor zIjnen
vIIl.i.
IS Hij fehrikre
zijnen vIII.;'

tntusfc!!en hadt zich de Huhvrouw
Hui~vrou" vin
fnmsfellen
v.n "!zritII1S
"~zl!zru, bfÎ
ólÎ
iJ GraaYt!f1h7gt!
be'gec'/eo, alwaar zij gctladi~
cn
.~
Gr"""/!rfh.'1ge bo-gec'/eD,
~cfladig
en a:m liep
van dezelve,
dezel ve, voor b:a::ren
ha;ren n:',o.
bij de He<!ren,
He.:ren, om vin
ni"O, eenige
ecnige
verl1glillg
vcr%odl.:n. Bu;ten
Ilenni~ brt,!
hem,
te vcr%odt~n.
Bu;teo b~are !tennis
br:l"! meI!
men bem.
verl!t;liog :e
in het begin van de m:allnd
maand Jl!iiij,
]I!;;ij, na IJfMrlem,
:!!~:lIr in
I/tl(lrlem, om :l!:i:llr
het Tugtbllis
Tugthllis Ie
te worden
word::n ('p;!~·fl~cten.
ZOilder dat men hem
(\p~dloolen. ZOi1der
eenig votnis
vor.!lis vO.Jrlas,
aldaar, blj
den
,,·oi>rlas, WÏI:rtlt
wic:rot llem
bem :aldaar,
b!j monde
lOo"de Vail
V;tiJ deD
cr••\RGES. uit iast
jast d.:r
Ar~e'l1ee!le Stg:te:1,
aang.!PenGonaris Gf.ARCES,
d.;r Alge!Jleene
Sta:te:J, :lang\!z~id.
" dat bij
zijn ePlJlfc!J~
I~e\':n l:ar.g
I:u:g ZI>U
zlm moeten rasi'en
ras?e:J.•
%cid, ..
hlj zij!!
eanrfch~ I~e\·.:n
..
ngunde
IJ l!ldi~n
l!ldil!n hij gcciie
g,c"e I:adm~
I:ad·;re verll:llnrir.g
verll:,rnril'g wilde doen, ..
all1gaande
bem gevr~::;rd wlerà:."
dIt zegzeg·
" 't
'e geen hem
wierel:." }ioewel
Uoewel men, cm :\'t
klem, te
bem in
tegel~\"cordig.
g.:n te meer klems
Ie dJen
d·Jen hc~~cn,
hc!):'cn, hem
iJl de regel!
r,·cordig.

Irar

l:c:d cI.-:r
,kr U
U;;,;puibbvcv<!n
z::lks b~tn
h~m niet
~!;
l:cld
••pui.bo>ev<!n ura!!',
bra~r, fchriktc z::Iks
nieE :I:;
m2ar roonde bij
hij z;,h volicomen
volkomen beleidvaarrlig
belt'ÏdvlIar!!ig tot ,Hcn
dien oneerSeh~I,,~nen, d:e
dle tr0et
troet Ited::lij
jen
lijken arbeid. Op ra~d àer Scb<:l't'ncn,
n:ed::lij .lcn
met hem h:dclen,
h::di!en, dat hij ('p
lOllhl!i~e vrIP.gen,
vrugell, zonder
zonlIer lo!maoc
i~maot
me:
('1' zOlllll!ige
bczwlI:mm, den
oe!! Sta::ea
g~no::gt;U zo
zowle
kuon::!:: geel/en
te bczlo'JlI:lren,
Sta::e.l g~r.ocgt:n
wie kUilDe::
gecI/en,f
kW;l1lJ
VEZt:IWJS f'en
N:n weill'!{
2a!J de ha~lj.
d,U)~ h~~
h::~ !:leIden
!:lelden
kwam VElt:J{lIJS
weill!!{ al!!
h:mJ, dilo~
v:tn
fchar.e l:onJc:n tve1:;en·
V!lD b;jzo::.:!erl:i!d~n.
b;jzo::derl:ed:n, we!k'!
we!;".: liiel1l~nt
Ilielll~nt fch3~e
tuel:ien·
g.:n. 't Gevolg W:I., dat hij vrij bl.:ef
bkef van '"::Jpen,
r:: .. pen, en hec
~.:n.
he':
b.::ste
V.mre:' tot ZijD
zijl) verblijf kr.:c~,
zom.ljdl
hZSle Vertrck
kr;:e~, mtt verlof om zomdjda
0:' de Pl:.~ts
PJ:.ars h:c!n
mo.<!en fcil'ppcn,
fÓl' pprD, :lIs mfde
d~
h:c!u te mo.ten
mede O~l in dJ
Keuken te kOOlDeD.
kOOIDen. Doch, cer!Jilg,
cemng, wierdt decze vrijbeiJ
vrijheid
Ingetrokken,
nlauwer oPf-cÜooten.
tiid u.
IS
Ingetrokk~n, cn hij
bij nlluwer
opr,cUooreD. Om den rijd
konen,
VltZEICiUS om ;:elli~e bIleken
b'lcken;; ,loch dit Yrierdt
koncn, vcrl:>~t VEZEJCiUS
If:;eOareo.
z~keren tijd
PIE':T.r. OLYlUl'I,·
OLyJ(A~ j
If~enl(eD. Op zekeren
rijd a:::1
Qim d.~n Schepen P/!":"r.r.
ieu te verrlgren
vemgte!1 bebbende,
aa:lrpraL: f
die, in 't Rasphuis iets
hebbeode, h-=m
h':Ul aa:1fprlk.
l. i jn bel:!lIg
bel:l:ag dvelldil
bthan;!elir.!:', die heo
zijn
dueudc1 over de harde btb:m:!eliJ!1!,
het.J
Cl t !J
wiuJc
Tu lt
te ttt
!I
wluJe

~H

,

VEZEKIUS. (BEltNHERUS)

wierde aangedaan, dreef bem
bern de Schepen te gemoet: " Gij
,. lieden hebt zulk een kwaad gevoelen, du
dit wel
"lieden
dat gij die
" waardig zijt: want
wGnt gij oRlkent,
ORlkent, dat
d:lt CHRISTUS voor ane'
alle'
mer.fchen gellorven is." VazEKlUs,
VEzeKlUs, ten uiterllen verwon".. rner,fchen
woord , dat heeherantwoord.
derd over 's Mans onweetendheid ,. gaf tot lint
Dordrechlrche Sijnode bet
het gevoelen, welk hij voor zo kwaad·
Dordrechlfche
kwaadvoorflaan
hieldt, badt vastgefield
vastgefteld •~ en dat hij zelve, om het voorllaan
van bet
het tegengeflelde
tegenge!l:elde gevoelen, eerst gebaonelJ'
nugebannen' was, en
on n\1>
gevangen Hl.
zat. De Schepen wist hier tegen niets in te breneerflond.
gen, en vertrok ter!l:ood.
Zeer verdrietig fleee
aeee dus VIlZEKlUS
VEZEKIUS zijnen tijd In de gevang,enis,
wierdt. Nooit mogt hij.
bij.
gen
is , die eer verzwaard,
verzwaard. dan verligt wierde.
koomen • zelf niet wanneer dezelve wierde.
uit zijne
zijiIe Kamer koomen.
gehavend. In den felien en langduurlgen winter van
vin 1620
ló20 en
16:l
J6!HI verzogt hij zeer ootmoediglijk de Heeren, zich eens
eens.
bij een vuur te mogen warmen;
wannen; doch "'t wierdt geweigerd,
onder voorgeevcn
voorgeeven dat men daar toe, van hoogl!r
booger hand', moest
een antwoord bekwam bij
hij ook op
op.
gelast worden. Diergelijk CCD
iukt. Zijne Huisvrouw,.
Huisvrouw,
zijn verzoek om papier, pen en iuke.
JASPERINA DE REMEY,
ha'.!rs mans wille.
JA5PERINA
REMEY,. die, om ha«rs
wille, te l!.111,.lem
lIalJrlem
was koomen woonen"
woonen., hadt, met veel
moeite ~ verlof bekoobekoavee) moeite,.
tweemaaien ter weeke te mogen be20eken.
be:.roeken.
men, om hem tweemaaIen
Doch, in den Zomer des Jaars 16H,
Burgemeestereo'
lÓll, hadden BurgemeeStereD'
h!lar flegls
Oegt, eenmaal in de veertien dagen toe te laa;bevolen. h~ar
Ia:rten. Hier 09
og wendde zij zich tOt
lOt de Algemeene Staaten
Slaaten ,,.
met ootmoedige bede voor haar zelve en haare kinderkens ,."
wceke,. bij bem·
hem, te worden
van nieuws, om tweemaaien
lweemaalen ter weeke,.
roegelaaten. Op aanfchrij,ven,
Mogenden san de:
aanfchrij,veo. van Hun Hoog Mogendcn
Burgemeesters van lJaarlem.
lJaarlem, om in
io deezen
deezeu naar
goedvinden
Daar goedVinden
fl~gts dit verzoek ingewilligd,
te mogen handelen, wierde niet "egts·
re
mlll\f ook den Gevangene verlof gegeeven, om zomtijds zijne
maar
Kamer ce
te verlaaten,
verlaaten , en zich op de Plaats en elders te verluchtrgen.
luchtigen.
VEZRKlUS den tV!.'g
\Vi.'g tot omkoool1tkooDeeze vergunning baande VEZEKlUS
minge. Op zekeren dag zich bevindende in de Kamer des
:Binnenvaders
ou·
llinnenvaders van bet
het Tugrhuis, kreeg bij
hij in 't
'e oog een 011fleutel, die weleer verlooren geweest
g~wecst was
waS~..
den verroesten 1leutel,
Defiraks.. kreeg, of dezelve niet veelligt in
De inval, dien hij llraka.
iil
Irec
htc

VEZEKIUS. (BERNHERUS)
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het not der Buitendeure mogt pasfl!n.
pasf\!n. deed!
deedt hem dien f1rakJ
na
fla zjch
zich neemen. Hij
Bij de eerfle
eerfie gelegenheid de beste zijne
gisting
gisling bewaarheid vindende, neemt hij, fpoedig, zijnen fla"
flait
waPT, opent de deur,
deur. onlvlugt,
oDlvlugt, zonder dat het iemant gewaar wordt, en vervoegt zich ten vertrouwden huiu. De
vlugt vanVJ:.ZEKIUS
van VJ:.ZEKIUS was niet gekoom ..n ler
Ier ooren van BurgcBurgomeesteren, of zij onlbooden
lr.)uw ten S'aJsbuize.
$'aJsbuize.
ombooden zijre Buis Jr.)uw
en vergden van b~ar
beriJt, hoe
1J~nr ber-iJ(,
boe haar Man aan den fleutel
gekoomen ware. Tocn
Toen zij hi!.'r
hier omtrent geen voldoend 00be{cbeid
baars Mans plaats,
fcbeid wi:cr
wi, t te geeven, floot men haar, Jn
In haars
in het Tugthuis.
Tuglhuis. alwaar zij vijf dagen zat, wordende haar
dagelijks het
jonglle van haare
bet jongfie
baare vijf kinderen
kirderen gebragt , 't welk
nog de borllen
bor!len zoog. Ten einde van gemelden tijd
tijd~3 wierda
wierdt
zij, op verzoek van eeni~en
eenj~en haar er buurvrouwen, onder
handt3sting en horgtOgt,
borgtogt, omP.agen.
oorOagen.
IDtusrcb~n
Intusrchen hadt
badt VEZEKlUS,
VEZEKIUS, naa vijftien maanden zittens,
Haarlem in
jn Ililte
Uitte verlaateo,
verlaaten , en zich na Hoorn begeeven,
begeeven. al-waar, en elders, hij, van lijd
tijd tOt tijd. de Remonllrallteo
RemonfirallteD
met zijne Leerredenen fiigtle;
ftigtte; zijnde hij, om zijne .deugden
en gaven, zeer aangenaam en gezien bij de Gemeenten. Dus
heimelijk in het Land
Lllnd verkeerende , nu hier dan elders predikende, verloor bij,
hij, andermaal,
Indermaal, tijne
tijde vrijheid te dmflertiam,
dam, in den .Iaare
Jure 1623;
J623; waar op bij,
hij, nevens eellige
eeuige 2IIdere
andere
gebannene RemonllrantCche Leeraars , die het
bet Geregt in handen gevallen waren, tot eene eeuwige gevangenisCe op het
Slot Loc"efl-ein
Loc"eflein verweezen wierdt. Hij zat aldaar. neven.
zijne lotgenoaten,
IOlgenOQlen, (.ot
tot in den Zomer des Jaars 1631, wanneer zij een middel vonden, om hunner
te ontbunner opfluiting Ie
vlugten. Hoedanig de vJugt
bebben
vlul:t zich hebbe
bebbe toegedraagen , hebben
wij elders reeds verhaald.
Nlët.uus, (KARET.)
verhaald, op het Artikel luëLL1us,
( KAR.EI. )
neel XXlII. bI.
bi. 162. Hoe lang VEZEKTUS, naa dien tijd, nog
geleefd hebbe,
bebbe, en wat 'er van bem
hem geworden zij. is
Is ons niet
gebleeken. WaarCchijnlijk zal
zlll hij, onder gunst der verzagre
verzagle
cijden,
,ijden~ het predikampt, van
VlD nieuws, bediend hebben.
Zie

G. BRANDT,
BR.ANDT,

Hiporic tier
RiPor;e
der Refor-

malie.
TttU,tu
Ttut,CU 3

VJANJiIf,
VIANJiN,

24";
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(De lJeer/ij!r1cid)
lJcer/ij!r1cid)

VI Ar.:I!N • (tic Hur!iilrbr.iJ)
Hur!ifkhr.;J) in het lUÏllnOHFjk
lllill(lo~tFj!c gedeelte
VIAW!N.
gedeeile
va:l gn::ar,d,
ten Nuorden VIlI1
Lt>l(. (egen
regen ()"er
van
g()::arld, lIi~t verre lcn
Vlm ~<! L('l{.
<,lier
de H!!erl!jih~id _',tI_JT",I,)
:1tI.IJ-,·eM in dp.
de Provir.cie
Pro\·jr.cie va;)
v:la Ut,-c,ht.
U"-eclll. Mem
Mell
wil dat dc
h2U begin nom, in l!O!n
de Heerlijkheid hur
l~O!n J2are IJ 90 ,
of, volgens ~',d,;re'1, in 1213, ter gekc('nneid v:n het bouW~!1
W;::!1 Vin e~!l K:!f!i!el,
K~!!l!el, door
aoor ?WEnF.R. eeilen
eenen ZlJon
Z"on uir. den
Huize van KUIi.E!liBUR~.
I.:UILENBUR~. De Heerlijkheid
Hcerlijiolieict bleef in dat
Jat Genagc
GeOagt
tot in den ):.:.;,.,
1418. ",,~I"I;!eer
~~";,eer zij.
zij, door hllW!!!i;k
buw!!!;i!> van J~I'\
J~II:
lO[
j:.:o." 14111.
~E VAN VlI'.NI:1\l
VIf.NCN met
WAl.ItAV~'" VAN BREDERODE, in
in dit )ui!~
luis'!'
J'lE
mCl WM.ltAVI!III
If.'rrijk Gefbgt kv':lJn;
h':u!1; ?ij hleef daiir In tot op den eeuën
eeDën..
rwidl!fieT1 JUI!i; á,,~ J1~:-f. 16ï9.
lóï9. wanneer WûLnitT VA. BREpEP.ODE. ret
t et lm!le
la.I!l~ WN'
wer' ig :r.a!llijk
pl!P.ODE.
:r.:I!llijk oir van
vin bet oud adelijk
Getbgt. o'l~huwd
ü"~l1uwd o'lfrl.,edr.
Zellen kwpm
Gefbgt.
n·lfrl.,edt. Zet1ert
kwprn de Heerlijkheid
in verfch:MëD
r.ena,r:;·~.n. (Ot
lOt d.t SIMON HE.'1RU'
verrch~irlën r.el1a,r:;'~-n.
HE.~RI" ADOLF, Grllaf
Grlltlf
flan dr
dl' i.i.fJpe-I)'II':I);J,
i.i,fJpe - D, 11,:~id. in :len J~:a.e
J~:are Ilï!:5,
ï:S, dezelve ver"an
kog~ lI'il de ~{:M.!n
~{IM'!n v"n Hollar.d ('11 W;:stfrieslómd, \"O<lr eene
f()ml!lc van IchriJol;(!erd
IChIÏJol;(!erd achtënnt'i!el!lig'~uizend
Ichlënnt'i!eJ!lig'~uizend tweehonderd
Guld:'n.,
"erk\) .lp!r osr'!il daar onder
oDder gerek'!nd. Vier jaaren
jaarel1
GlIld:'n" de "erkIDp!losl~n
Jlater verko"lt!o
verko~teo dl!
Sla:!t:!D eenige
cenige der goederen lIit
deo Hui.
Jillter
df! Sla:u:m
Jijt den
1-e
J.'im/cII 11111 tlijzondp.rc
bijzondere perfoonen.
Je van
vin l'imle"
Als vvlflrekte
volflrelue Sunvt'reincn
Suuvt>reincn beZalell
bezatell de Hecren VAN BREDE.,
r,CDE deeze He~r:ljklleid; verkfaarende dat zij dezdve
dezelve al/een
/tic/del' van
vlln den G',dl
G'ldl Vtln
111111 Hemelrijk,
Heme/ri;k, Zonnc en b'lllon.
"ic/del'
II'lllan.
Van hier "at Beer
tlt'er R!INOVT
REINOUT VAN BREDERODI!
BREDERODIt de gelegeu"aeid,
gelegen'Jeid,
PII1 ziilöc
ziinc HeerliiklleU,
HeerliikneiJ, ·"lOor
·~or ~elzer
lÇ.clzer KARlU.
K"RIU. DEIll
PIIl
DI!IlI V, lOt een
GradCchtp
wrbdf.:n, van de hand wees, om dat,de
Gn:.if<~htp :e -luen
-locn \rcrbdf.:n.
dat ,de
Voonr:IU(;t':". tCR dien ein~e gevorderd, met zijQe
ha::\{.·
zijQC onaf
ooafha:;\{.·
tiJke Souvereinileit or.beliaanhaar W:lren.
W:lrell. Dij den gcmelJen
gemelJen
verko~lp is
i$ deeze l)'Ju\fereioit~it
:)'Ju\/ercinit~it ovcr6egun
overgegaan tot de Staalen vIn
van
verko,'p
Holland, welke, in de afkondigingen
afKondigingen tot bet verbcff.:n
verhcff.:n der
Leeü:!n.
z;ch n.).'mcn
n _)L'mt!tl Soqvertine"
Soqvertinen vat'
va" Yianen, 4/IJt!ide
4/IJt:ide en
Leeü~n. z;;:h
ç~d.~rhoo:ige
Do·- r::/itn.
ç~d.!rho:):i~,: Do
r~litn.
l\-kr. vilJ·j! '11 J':'!::
J.:'!:: H"erlijkhciJ cene f{amer "an 'lujlilie,
')ujlilie,
"eil.lall\l~ uit
uic tC-V;;:i1
'lt-V~i1 g-!~'"
g~~". UI:.I-!
UI'oI·! R~aden
Rliaden en ecnen
"ell.lal"l~
eenen Griffier, onder
\ve!:.<'! r.!e:
GC: DrosfaarJ
l:;erfie Raad is. De Zieken
zaaken VlD
vaD
we!:,~
DrosfurJ de
ce l::erfle
:Piik~- CD
en Heemre~t
Heemrest wlJrde.,
wordeil door eer.~ DiJkgraaf, twee Hoogpijkcflijk"eeraraadeo en
el! eenc Sekretaris w:lngenomen.
heefc
flijkqeeroraadeo
w:llrgenomen. Voorts heeft
.~
'~
.b~~~gf v!\n
V!\b ~eD ~.D~~
~ID~~ v;tn Y;(I"e",
YifJ"e", b~llaande
b~llalnde
QiJ
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uit eenen
vin de Le~en, twee Gewoope
oit
eeDen Stadhouder van
Gewoore en
eenen Buitengewoonen
Buitcngewoonen Leenman, nevens eenen
cenen Sckri!tarl~.
Sekr.::taTi~.
De geheele uirgellrektheid
~n lTtan8n,
be~
uitgellrektheid der Heerlij~heid Vlm
PIanfIn • be.flaat weinig minder dan zesduitend Morbeus gronds.
VIANEN, (de Slad)
Stad) in de Heerlijkheid vin
van dien naam,
num, ie
.eene
-eene kleine,
klei:1e~ doch oude en wel aangeteide
aangeleide Stad, twee uuren
uurcn
VdlJ de Lek. Men heeft 'e~
ho.en
a:m geene zijde van
'e:
bo,en Utrccht, alln
vier Poorten: de Lek PIlOit,
Poort, de Land Poort. de Hof Poort
.en
-en de Oost Poort. De Muuren rondom àe Stad zijn oud,
voorm~als op !londen,
doch de Torens, die 'er voorm::a!s
!londen. al vo.)r lang
afgebroken. Het getal der Huizen bedraagt ongeveer vÎi.:rbon~
vi.;:rbonderd. De Kérl(
K<!rlc is een groot en fraai gebouw, met een dikdiKken vierkanten Toren. Van binnen pronkt zij met
mee eene a"n·
a~n
z:enlijke Crnf:ombe van Heere REINOUT VAN BRWI!.RODF., in
den }aare
laare 1556, te Ermfcl
Emsjct overleeden , en zedert herwaarts
gevo.:rd.
g~vol!rd. De Gemeente wtlrdt
wordt door twee Predik:mten
Predikanten bediend.
Voorts heeft ml!n
men 'er eene Frallfche
Franfche Gemeente, die haaren
baaren
eigen Leeraa.
Leerasr heeft,
heefe, en twee Statien van Roomschgezindeu.
Roomschgezindcn.
Is ecn
Het Stndshuis
Stads huis is
een goed gebouw, van binnen met de nooflet
dige Vertrekl:en voorzien. B'!t
BO!t Kar.~el, zeden oude tijd/!n
tijdl!n
lJ'lteflein genaamd, wkrdt gebouwd, in den Jaare 1371,
door GY,3RECUT
\'lANEN, en dus genaamd naar
GV>3RECIIT VAN VIANEN,
mar zij.1e
Zij.1C
GcmaaIin,
IlATE, dogter van JAN DJ!N
Gcmaalill, BIlATRJX,
MATRIX, of llATE.
DEN XIX:
He.::re
Egll1on{i. De lompe zwaare Toren, van bui:e!l
Heëre v:m
van Egl11lJn{l.
zonder lichten en van binnen lORder
ZORder wooning, in de wandeling Sint Pol of Slmpol geheeten, ontleent dien Daam
naam valt
den Graave van SINT POL. in Arrois, wiens Zoon. door g~
melden Heer GYSBRECIlT, in het Land van Gutile,
GuWe, gevangen
gevangelt
genomen, en voor wiens Los~eld dceze Toren ge1l:igt
gefl:igt wierde.
lijk Haot,{clle
Buiten de Stad ontmoet men het vermaak
BuÏlen
vermaaklijlt
Hootifclle
B~sch, nevens het Slot Amalie}eill, door Heer HI!.NRIK VAN
2REDERODE g,:(Hgt, en naar zijne Gemaalin AMALlA VAN NII!.UWENAAR
WENhAR , dus gebeeteg.
gebeetcll.

VIeR.
VII!R - NOORDER ~- KOGGEN, (De) een der vi;f
vi;r Ambagten. in
welke het
bet difl:rikt
dHlrikt van h:!t NaardIijlt
Noordlijlt gedeelte der PIOvincie
V2D
VIJlV2n Holland, bij den naam van rresffrieslanrJ bekend, vul-
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VIGJ.,lUS VAN AYTA

VAN

ZUICHEM.

geos
verdeeling, met opzigt tot den Qllden
gens deszelfs verdeeIing,
Oqden We&~
friefcheu
Noprderfriefchen Zeedijk, onderfcbeiden wordt. De Pier - NO(Jr(JerKoggen
Kogg,en leggen len
ten Zuidwe.uen
ZuiJwe~ten wn de Stad Medc7Jblik,
MedetJhJik. Men
(lntrooet
weipntmoet i/1 dezelve zeer fcboone en vrugtbaare Gras- en wei·
landen, eD verfcheiden Ambagten, Dorpen en Heerlijkheden,
die door IlUS,
IJns, Pi'
Pp bijzondere Artikelen, befchreeven
befchreeveu WQrden.
worden.
VIGLIUS VAN A\!'TA
A\'TA VAN ZVICHEM,
ZUICHEM, in 's
'8 Lands Gercbiedelli~.
Gefchiedel1i~
(en, om meer dan eene reden vermaard, wierdt gebooren ip
ill
Friesland, op den achttienden Oél:ober des Jaars 15°7, op
een Landgoed, Barra1?uis
Barraltuis genaamd,
genaamd t piet verre van Leeuwar(len,
pen , en
eJl heden in dien oord
oQrd nog bekend; anderen willen,
,;lat
~at hij iJl
i/1 een Dorp, ZtJi~ltem
Zll/~!tettl geheeten, gebooren, en e~
Jloeren Zoon was; doch da~ hij
bij in 't geheel geenen lust tot
boerenwerk,
boerenwerk~ maar wel tot leezen betoonende, zijn Vader,
eindeJlj~,
~indeJjj~, te rude
rllade wierdt hem lot de Weetellfcbappen
Weetenfchappen op ~e
leiden. Waarfcbijnlijker,
Waarfchijulijker, egter, is het~ 't geen de meesten
wiilen, dat hij, uit adelijken
adelijI!:en geOagte
gellllgte gefprooten,
geCprooten, d,ar
dllar Vlln
den toenaam VAN
VJlN AYT4 ontleende.
ondeende. ~eker is het, dat een
;adelijk
~delijk getlagt,
ge(]agt, welk dien naam voerde, langen tijd in F,.ieiFt'ieiIlmd gebloeid hellbe.
land
he~be. Den naam van ZUICHElIT,
ZUJCHEIIf, of ZUIClit:MIUS,
oDtlt!en~e hij, Dur
ootlt;!en~e
nllr zommige.r
zommiger verbul
verhalIl , van een Slot of Stat~t
Stat~.
~iinen Oom IIUCHO
gelee~en nabij
BUCHO VAN AYTA toebehoorende , gelee,!len
nab!j
~en Dorp, dus genaamd. Deeze Oom, ~ijns Vaders
Vad~s bro~
per, was I)eken
Pek~n Î1~
~ 's Graavenkage,
Cral1venhage, en de voornaamlle oor~aak d~t
~a3k
d,t hij tOt
tot (je
Qe letteroeffeningen
letteroelft!nfngen gefchikt wierde. Eer~t
peffende hij zich te ~eventer.
petfende
~eventer, te LeidelI
Leir!ell en in 's GraavenGrl1l1Ven/l4(e, en wierdt, in dcn
P4ge,
den Jaare ~•522,
522 t na Leuven gezollden.
gezonden,
tlur
~lIaï b:j zich eerst in de Griekrche taaie,
taaIe, ell
en vervolgens iJl
ill
fle
Jie Regtsgeleerdheid
Regtsgeteerdheid oetf\!nde.
oeff~nde. Vier jaarcn
jaaren daar naa reisde
rei~de hij
pa Pole, ilJ
iq 't Craaffchap lJourgor..l!e,
lJourgor.die, om zijne rrcds
re-cds verltre,el:çne
ttreel:çne kundigheden
kundigbeden verder uit te breiden; hier uak:e
r~akte hij
hij.t
pool' brief~isfeling, in kennis met den groolen
pOOl'
grooien DIlSIDERIUS
DESIDERIUS
J!:I!AS~US,
JtItAS~US, 't welk hem tever.s
tevens gelegeohei
gelegenbei i verfchafce
verfehafce Om
om vriecqvriecq..
(chap
fehap te maakelI
ma~kell met den
dell vermaarden Regtsgeh;el'den
Regtsgel~el'den ANDREAS
ANDREAS
,ftLC141'tJs,
15:29 vertrok hij, om o\LCJt\TUS
ALCI4TUS t~
-ALCI41'tJs, lil
lp den Jasre
Jaare 1529
:~
110oren,
1100ren t na Avigr.on,
Avigr.on t verreisde van daar,
daaf, 111 het zelfde jaar,
t , in !Jüup"ineé
DI rqlç"f
yqlç1lfÇ,
;Paup~jne81t a!w!l8f
a!w~ ~ij
~ii toç qj:
4~ walltdlghei
wal\tdigbeidd v~!1
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Doél:or in de Regten
Reglen wierdt
wierde bevorderd, en voorts
VOOrts na Bourgel.
Bourge.,
,IiIlzo
A LCIATUS , wiens !esfen
boo~Izo ALCIATVS,
tesfen hij gaarne nog verder wilde boa.ren.
.ren, aldaar beroepen was. Wanneer deeze, kort daar naa,
~a lullie wierdt
\Vierde ontbooden , bekleedde VIGLIUs
VIGLIUs zijne plaa"
plaat'
~ls
van twee
~Is Hoogleeraar in de Regten , geduurende den tijd vin
jaaren, ten einde van welke hij beaooe,
beGoot, !talie
I/lJlie insgelijks te
I>ezoeken. Vooraf bezogt hij verfcheiden
verfchelden Hooge Schooien,
Scboolen,
,bezoeken.
als die van Frijóurg,
Frijburg. Bazel en Tuóingcn,
Tubingcn, wierdt
wierde overal
gunflig
gunllig ontvangen, maakte kennis met de geleerdlle en ver..
maardlle Mannen,
Minnen, en kwam eindelijk, in den Jure
Jatre 1532, te
Patlua.
PatlulJ.
Door
Dopr het
bet bezoeken van zo veele vermaarde Hooge Schoolen, en den gcmeenzaamen
gemeerJzaamen omgang met Mannen, uitgeleerd
Jn
takken van WeeteDfcbappeD,
badt VIGLIVS
VIGLIUS DU
jn alle 'Ikken
Weetenfchappen, hade
nu een zeer
eD was inzonderheid in de
beroemden naam verkreegen, en
Regtsgeleerdheid zeer bedreeven. Dit bragt te wege, dat hij,
bij,
jaare, tot Hoogleeraar in de Regten wierde
jn den opgemelden jure,
lIangelleld
uhaag aan de verwagting
lIangelleld;i ook beantwoordde de uitflag
begunfiigers: zijn onderwijs
oDderwijs vODdt
zijner begunfligers:
vondt veel genoegen. en
~ijne openbaare en bijzondere lesfen wierden met grooten
toeloop gehouden. Zammigen
nu
Zommigen verhaaien , dat zijn naam
nalm DU
zo vermaard was geworden,
geworden. dat hem wierdt aangebooden om
een aanzienlijk ampt op het Eiland C,prus te bekleeden : als
KAREL DE V hem
bem verzogt tot Leermeester
mede, dat Keizer KAREL
PIULlPS van Spanje; doch dat hij.
bij.
van zijnen Zoon,
ZOOD, Prins PJULIPS
verlangende eens na zijn Vaderland weder te keeren,
keeren. deeze
aanbiedingen v~n de hand wees. Hoe 't zij. hij bleef niet
1!1~er dan 81!n jaar ~e PIJ/Uil,
Pat/uil. en vertrok, ten einde van
Nederlinden. In 't wederkeeren lI!groette hij
hetzelve, na de Nederlanden.
t>RAS;'WS te Fr,óurg.
BIJzei den vermaardEll
vermaardell eu geleer..
~RAS;\IUS
FrylJurg, en te Bazel
den Boekdrukker fROBENJt1S,
fROBENIt7S, bij wiell
wien hij liet drukken, in 't
Orieksch, de beginzeIs
begin zeis der Regten van
VlD THEOPIIILOS.
yrieksch,
THEOPIIILVS.
Bezwaarlijk konde het anders weezen •, of een Man t wieD'
wien.
lieest verfierd was met zo ec;m
e~ onwaardeerbaaren fchat VIQ
ieest
kundigbeden , moest, in
In zijn Vaderland wedergekeerd zijnde ft
kundigheden,
worde...
eerlang tot deeze of geene waardigheid bevorderd wordeq.
Het eerlle ampt, dat hem
bem wierdt aangebooden , was
wal dat
dit vaq
va..
Kerkelijken Re&te~ (Ojicialis) bij FRAl'CCJlClJi. Bufçbop V~
v~
THUCU S
.
Muft,.
S
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MUI1f/e,.;
Mut1fle,; clit
dit aanvaardde hij in den Jure 1.';34,
1,1)34, en hieldt
thans zijn doorgaand\!
doorg:andl! verblijf
verbEjf te Duimen. Ter gelegenheid
dat de Stad lY/Ut/ft?,.
Jv!rmfi~r van de oproeribe
oproeri;;e Wederdoopers bem:lgbem~g.
tigd wns
ligd
was gew·~rd,,",
gew·~rd"I', en oen Bis:chop
Bis:ch"p met een leger voor dezelve zag, wierJt
wierdt VJGLIt15
VJGLlt1S n~ den Rildsdag
Ri,dsdag te IVomiS
IVIJ,.ms afgezonden, om or
or.d"[
..t"1 n
(( md tegen de oproermaakers te verzoeken.
Niet lang hl<!ef
hleef hij, egter, in 's llisCchops
/.sisfehops àienst;
àiens[; wnnt
want in 't
vol~O;!"lde j22r
vol!:,;!'lde
jz?r hewilligde hij in het verzoek van den RoomRoom.
K')oÏ:Jg FERDI!'IAND,
HRlJINAND, Broeder van
Vlm ItI\REL
KI\REL DEN V, om
0;11
fche K'JllhJg
van w.!geliS
w~gejiS het
bet Huis van B:.(I."{;olldie,
B,-,II,-r,olldie, in het Ktmergerigt
Kamergerigt
van Spie!
Spic' $.
s. zitting te Deeme:].
neemc!]. Twce
Twee jWllren
jtllrcn bekleedde hij
deezen post. wan!lecr
ZUC1lf, wtarfchijnlijk
wtarCchijnJijk om met zijne
wanneer de zucllt,
geoefE'ndh~id in de Regtsgeleerdheid
ge()t'ff~·l1dh~id
Regtsg~leerdheid uilgefire:aer nut te doen.
doen,
hem
hun
als
Hoogleeraar
Hnogleera.ar
op
het
IIooge
School
te
dee,ltdee.!t
dee.!t
berll.llter.,
bell
uiten,
dee,lt berll.llter.,
bell uiten,
b,g.?!/Iad,
in
dien,t
te
t'ecden
van
Hertog
WILLI!.M
bg.?!!lad,
v:m
WILLEM
VAN
dee,lt
dee.!t
berll.llter.,
bell
uiten,
dee,lt berll.llter.,
dee.!t
bell uiten,
BEYEltEN, Lal
BI!.YEIlI!.N,
l:a~ aar
<lat hij diergelijk ampt
tlmpt op het Hooge School te
Konirg'ht:-g::n.
KOlJi,.,g~ht;·gcn. hem door JOACHIM DEN II,
JI, MarkgraaITe
Markgraave van
lJral/(Je"hu
lJrallde"blJl g, aangel,ooden,
a:mgeT-,ooden, hacll
hadt afgellagen.
afgeflageD. Zes jaaren lang
deedr
zjjne tegenwoordigheid
deedt hij hec
het Huo~e
Hclo~e School, door zijne
aan dezel,,'e
t!ezeh,e en door het groot gClal
getal van oetrt!!lende
oeffl!lJende jongelingfchap, welke hij
hIj derwa:lrtS
derwa:lrts trok, grootlijks bloeien.
Dali,
Dan, 't gerugt van zijne bedreevenheid in Staatszaaken
wekte de begeert~ van Keizer KAREL DEN V, om zo een
b~roemden
bt:roemden man in zijnen dienst te hebben. Men verz()gt
verz<>gt hem
om nmand
nnland te
tI! willen
wil/rn doen van zijn Hoogleeraarampt, en zich
wederom na de N·~derlannen
N-~derlantien te begeeven ; welk verzoek van
bem gereedIijk
gereedlijk wierdt ingewiJ:igd.
ingeiA'il:igd. Doordien,
Doordien. naam lijk , de he~e
langen der Vorfien
irlgewikkcld wierden, v.~:!s
VClrflen meer en meer ir/gewikkeld
V.'!S
de Keiz~r
Keizfr in gefchil geraAkt,
geraakt, met Herwge
Hertoge WILLEM vV JIN GULilt,
LIa:, over het regt op Gelde,.
Gelder en ZUIfen.
Zu:fcn. Om dit gefchil te
~'as 'er, dus 13r.g, gecn
been bloed,
\'er~
bellislèn,
beOi!lèn, was
blo::d. maar veel inkt ver.
go,Jten,
v~r{chillende Vortlen
Voraen hl'J!lne
htJnne belangen alleen
gO,Jten, dewijl de v~r(èhillende
fchriftlijk zogoen
zng'en 18
te handh18ven. De Keizer bediende zieh
zicb
in deezen
deezcn llrijd
firijd van de p.:une
p.:nne van onzen VIGLIUS; die
dIe zijn
opfiel eerst in 'l
apflel
't Hoogduitsch
HoogduitsCh ,efi::hrceven,
~efi::brceven, en 'er niet meer
dan twee dagen aau b::lleed hallt.
hadl. Naderhand gaf hij 't merveroeterd in 't Latijn in 't
Ot licht. DIt
Dit gebeurde in den
kelijk verbeterd
Jaare 154-';
Jure
154'; in "'t voJ,f;enàe
voJ~ende jaar
jau wierde
wierdt kij bevorderd eoe
tot
Raad.Raad.·
I

VIGLIUS
VIGLlUS

VAN
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ZUICHEM.
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Raadsheer
R
•• dsh~er in den Grooten, en kort daar op, in den Jaare
'544' in den Geheimen Raad
Rand te Mechelen. In deeze hoeJ544'
èar,i~heid wierdt
wicrdt bij omtrent deezen
deezcn tijd, nevens den ~.rdi
Kttrdi...
èar.i~heid
GRANVELLE, ~em8gtigd,
lemagtigd, om te Spi"',
Spiers , met Gemag
Gemag~..
na:!l VAN GRANVELLIt,
tigdell van CIfRlSTlAAN
CIIR!STIUDl DEN 111.
Uf. Koning van
vaD Denematllp.n,
Denemafk'P.n,
tigden
JI\N
FREDERJK,
endee.!t
van berll.llter.,
JAN
ADOLF en FREDERIK
Hertogen
dee,lt ,berll.llter.,
dee.!t
bell
uiten, van Sleeswiikdee,lt
bell
uiten,
Haillein, over een Verbond van Vrede in onclerl1aDdeling
onderltandeliog te
H"/ilein,
treeden.
kund!gheid, met welke VIGLlUS
VIGLIUS zich in deeze
De iiver en Imnd!gheid,
g'ekweete'1 hadt, deedt bem wel baalt
baast deel hebben aan
zaak g'ekweete'l
verrigti"gen. Men hath
bad.t in de Nederlanden dik·
gewigtiger verrigtiogen.
getwist. of deeze landen 1l1.0esten
wijls getwist,
IU.oesten gerekend worden onzodanig kondE'n
kondL'" verhet Keizerrljk
Keizerrijk te behooren
behooren,, en als zodlnig
der bet
in d~szelfs
d,szelfs lasten
laste.n te draagen'
draagen? tt
't Gefchil bier
pligt worden ilJ
ecnige jaaren IIln
aan den fpijker gehangen hebbende. wierde
over eenige
leevendig, naa
nal dat eerst het waere)dlij
waereldlijkk gebied over
wederom )eevendig,
't Sticht Utrecht, en naderhand, in den Jaare 1<43,
1~43, het
Graaffchap Zutfen.
Zuilen, aan KARr:L
KAR r:L DEN
Hertogdom Ge/der cn het Graafrchap
afgertaan. De Rijksftanden,
Rijksflanden , in 't
'e begin des
der. J .IITS
,IITS
V, waren afgeflaan.
1543, te
Ie Neurpnherl
Neurl'nhe~g bij een gekoomen, oordeelden :'a'
~a' de
1543.
als behoorende onder dC!D
df!n Bourgondifcben
Bourgondifchen Kreits,
Nederlanden, aJs
Rijksla3ten behoorden te draagen. Doch vrqLlUs,
VIQLlUS, die,
in de Rijksl:Jaten
dien tijde, na den Rijksdag was afgevaardigd. bragt
brlgt zo
ten die!}
d1t de Nederlanden. die zeer veel un
aan den Kei.
veel te wege d'lt
zer, hunnen Heer,
He\!r, opbrengen moe
moesten,
zer.
aten , voor deeze reize,
v:ln de gemeene
gemeeue Riikslast~u
Rijlrslasl~1I vrij bleeven.
bIe even. In den Jaare
JI3re 1545
van
JS4S
gefchil, door de S.teoden,
S.teudt:n. op den Rijksdag
wierdt dit zelfde gefchi),
re WOl'ms
Worms gebragt. VJGLIf.TS,
VJGLII.TS, hoe weinig eer hij, met het
te
voo:l}aan van de zaak der Nederlanden, zag in ce
te leggen,
,"oarft"an
mo~sl, egler, op 's
'8 Keizers ultdn.lkkelijk:
uitdmkkelijk bevel, den Rijksmo~st,
bijwoonell. Hij zelf was r.aamelijk
r.aameJljk overtuigd,
dag wederom bijwoonel1.
dat men, ten opzigte van zommige Landfchappen. bewijzen
kon de , dat zij tot het Rijk beboorden;
behoorden; oole
ook meende hij.
bij. dae
dat
lronde,
beweerende • dat de Bourgondifche Erflanden niets ge11bij,
ij , be~eerende,
Slellden gelegenheid geeven
geevell
meen hadden met het Rijk, den Stenden
dr8lgen der Rijk,)asRijlrslaszou, om zich, op gelijken grond, het dralgen
gevoerd. en over en
ten te onttrekken. Terwijl dit gefchil gevoerd,
w~d~r
WÇd~f

~twi~f wierd~,
wierdt,
botwili'

QVertl;ed~
Qver.eed~

~O~EWYJ: V~N
VAN SCBOONR,
SCHOONB,
~o{>~\VY\I;

Pref.re-
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YIGLIUS

VAN
VAK

AYTA
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ZUICHEM.

l'refident
Mechelen; in de plaats
I'refident van den Geheimen Raad te MaluJe,,;
vin deezen wierdt
wierde VJGLIUS.
V1GLIUS. door
uoor den Kdzer, tot Prefident
Prefidene
aangelleld. In deeze hoedanigheid bewerkte hij. dat zekere
bet gemelde gefchil raakeode,
raak ende , hoewel
boewel met
Overeenkomst.
overeenkomst. het
moeite, in Holland wierdt
wierde aangenomen.
In den .faare
.laare 1550 badt de KJzer in Holland, en elders in
de Nederlanden, een Plakaat doen uirgaan,
uitgaan, bij welk alle Officieren last kreegen, den Inquiliteuren
Inquilitenren behulpzaam
bebulpzaam te zijn.
om alle verdagre
per(l>onen Ie
verdagte per(~onen
te doen unbrengen; ook wierdt
wierde
den aanbrenger ~ helfc
belfc .der
,der goederen van den veroordeeldell
beloofd, en den zo genoemde Ketteren meer andere llratfe
Ilratfe
gedreigd. 't Is genoeg
gp.noeg bekend, wetke uitwerking dit Piakaae
Plakaat
op den Koophandel en de Handwerken badde. Doch 't geen
OJIS bijzonder raakt, is, dat de PrdHent
ons
PrcGjent V!GLlUS
VIGLIUS befcbuldigd
wierdt, die P!~kaat te
re hebben
bebben ontworpen; waar door hij
bij zick
zich
den
€len laaat der meenigte grootlijks op den hal ze laadde. Doch
Prelident betuigt in zijne Brieven, welke nog voorbanden
de Prefident
v.oorbandeo
zijn .. dat het firengfie,
Ilrenglle, dat 'er in gevonden wierde.
wierdt. aan
"" 's
'5 Keiz"rs l3iegtvader en aan den Keizer zeI
zei ven !B'left
m'lett worwor•
p
toege1cl)reeven; dat hij
bij veele dingen verzagt hadt; dat
•' den toege(cl]reeven;
" ftrenge middden
bem altoos hadden tegengeflaan;
midd:.:len hem
tegengellaan ; dat bij
•.. vin gevoelen ,v,as,
'vu, dat men de firatfen tegen de Kelters
Ketters
" moest maatigen,
mlUltigen. tI; merkelijk onderfcheid
onderfcbeid tu!.fchen
tUl>fchen hen
»
Plakaat
" maaken; dal
dat hii gewenscht hadt,
badt, dat de Keizer het Plakut
Ncderlandlche Rliaden,
Raaden, eer het wierdt
wicrdt uitgegeeven
uitgegeeven,,
" den Nederlandlche
Majelleit
doch, wijl dit zijne lVIajelleit
",. hadt
badt Igalen
baten ol:':\:rtoeken;
m:':crtoeken; doch.
SJ niet behaagd hadt,
hadc, oordeelde hij ht!t
het zijnen pligt te zijn,
,.,
dr.!lagen, dat IJ;![
h~[ PIQkaat met gemaatigdheld
gema:.tigdheld ter
'" zorge te dr.g.agen.
2' uitvoeringe gelegd wierdr."
IJ
wierd;." Dus J!emaatigd
~emaatigd dlgt
d:\gt nu al de
Prefident VrGLIUS
VIGLlUS over den Godsdienst; en fchoon
fcboon hij zich
hieromtrent legen
tegen bet gevoelen van den Keizer eenigermaate
eenlgermaate
QI1kantte, behieUt
behiel:lt hij egtet
Vor'Jen gunst; en wel zo verunkantte,
egter ',Vor'len
lte,
i.e, dat, wanneer Paus JULlUS
JVLltJS DI!.
Dit lIl, in den Jure
Jaare 1551,
d~ Kerkvergadering Ie
te Trente op nieuw hijeen
bijeen r!t!p,
ri~p, het !,'e.
gevoelen
v.oelen van VJGr.IUS,
VIGt.IUS, in
io het
bet uirkiez<:n
uitkiezen van Godgeleerden, wel.
f,J.e
Kerkver!"·deringe moe5tell gezon..
gezo~
~e uit de Neilerlanden
Neclerlanden ter Kerkverf"·c!eringe
4en
jen wo.rdell,
wo.rdelJ, voornaamIijk
voornaamlijk gevoJlid
gevole;d wierd,.
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FIoe veel doorzigts VIGLIVS
VIGLIUS bezat in zaaken, "Lands
's Lands ReBoe
,eering betreffende, bleek uit zijn oordeel over de voorgeKAREL op zijnomene overdragt der Nederlanden van Keizer KA-REL
PHILIPS van Splltlje.
Spanje. Voor dat nog de overdra"
overdragc
nen Zoon PHILIPS
gerchied was, voorfpelde hij den Lande niet veel goed. uit
gefchied
hij was bedugt
bedug,t &àt
dat de Landvoogdes
l.andvoogdes
de nieuwe Regeering; hit
MARIA zich van 't
'e bewind ontgaan, en dat PUILlPS
PlULll'S het oot
MAR.IA
verleenen zou aan jonge luiden, die de oude Staatsdienaars ver·
invoeren, en 's Lands zeaken,
zlakeu, die tot
fiooten, nieuwigheden invoereu,
aooten,
bellierd waren,.
waren ~ in verwarring brengen zouden.
nog toe wel beltierd
Vermoedens,, door eene, voor de Nederlanden, en voor
Vermoedens
PIULIPS zelven, heillooze uitkomst, maar al te veel bekra,.
bekrag.
PIULIPS
VIGLIVS fprak zelf.,
zelfs, omtrent deezen lijd,
lijJ, van zijDe
zijna
ligd ! VJGLJVS
het Hof te verlaten;
verluten; geAmpten te willen nederleggen , en bet
hij andermaal dit voorneemen tete kennen gaf, nla
dae.
naa dat.
lijk bij
MARIA zich vin
van het bewind over de Nederlanden oDtOagen
oDtllagen.,..
MARIA
PHILlPS hetzelve a:nvaard
annvaard badt.
hadt. Doch de geweezene
en PHILlPS
in
Landvoogdes, die hem bet opzigt over haare goederen ia
guldens,,.
Nederland. nevens een jaargeld van tweehonderd guldens
Nederland,
[oeleide,
dienst
toeleide, cn de Koning zelve "~ bewoogcn hem in zijnen dienst!
PHII:.IPS voorzag heUl,
hem, ten zelfden
zelfden tijde. hetbet·
te volharden. PRJf:IPS
iG
was in tt'e Jaar J 556, met de waardigheid van Coadjutor in.
Baaft te Ge"d,
Gend, naar welke de Markgraft:
Markgraaf:
de Abtdije van St. Baafs
BllEDERODIt. voor bnllne
hnnne Zoonen,.
van "'eere
Yeere en de Heer VAN BllEDERODlt,
getlaan hadden; ook wierdt hij, nevens een aanzien.
vergeefs gel!aao
"ergeefs
lijk getal der Nederlandfche Grooten, tot Lid in den Raad.
Staate benoemd.
van Staale
Thans was zijn aanzien ren
ten Hove zo hoog
boog gcllcrgen,
ge!1crgen, da'
d.~
l(@ning van
vIIn Spanje,
Span;e, om in :dji;e
zijne oogmerken.
oogmerken"
wanneer de Kening
vao Staate,
Sta:lte, niet gedw:rsboomd
gedwzrsboomd te worden.
worden"
door den Raad van
lIan IIBRCSARETA
M:\RC7ARETA VAN PAllMA,
l'AR'~1A, tbans
thans L:mdvoogdes
Landvoogdes der Nederaan
ha(~t gegeeven, om 't raadpleegen ter gelanden, volmagt hadt
Vergaderingc Daa
naa te laaten, \1GLJllS
VIGLlVS bellever;.
beneller.t den Bis·
woone Vergaderinge
Atreaht en 11tl'-/I1;",::01l1
B.-1r1a;r:;ont alleen genoemd wierden"
fchop van A/rea!;,
met wier agterraad zij, in gewigdge
gewigtige zaak
zaaken,
haelt beOuit
belluit ta
to
Ulet
en , haclt
Deemeu. Daarenboven
Daarenboveu wierdt bij,
hij, in den Jure 1558.
1558, neven.
neemeu.
Nederl~ndrche Grootcn, na Frankrijk gege.
eenige aanzienlijke NederlLndfche
2onden, om over den Vrede te h2ndelen;
handelen; doch.
doch hier
bier verrigue
verrigtte
aonden,
hij.
bij
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hij weinig,.
weinig, alzo hij, door ziekte, genoodzaakt wierdt na
BrfJs(el te rug
Brlls(e!
nlg te keeren.
Als PUlLJPS,
PHlLJPS, op het einde des Jaars 1561, de Landvoogdes
fchriftlijk vermaande wegens eenige perfoonen, die bij hem
in 't
ft oog liepen, wierde de Prefidem
Prefident VIGLIUS,
VJGLIVS, over den inhoud van dit fchrijven, zo getroffen,
gelrutren, dat hij ernllelijk
ernffelijk àan.;
aan.;;
hielde om van zijn Ampe omflagen
ollttlagen te worden. DJch de Ko'"
Koning deede
deedt hem, door beloften en gefchenken, van beOuit
beGuit
veranderen: ook bleef hij den dienst des Konings gctrouwlijk
getrouwlijk:
aankleeven.
lankleeven. Hier va:l
V2:1 g:;f
g:;.f bij, meer dan eens, blijkcn
blijken in het
legenfiaan
tegenfiaan der zulken , wien, omtrent àeezen lijd,
tijd, het hare
hart
reeds eenigermaate naa verandering in 's Lands Regcfting
Regeering over.
overzoge hij 'Prins WILLRM
WILLEM VAN ORANJ!;
ORANJ~
helde. Onder anderen zogt
genadig Ie
te dwarsboom
en , wanneer àeeze
oeeze ondernam Leden
dwarsboomen,
van den Geheimen Raad te winnen, om zijne ontwerpen voort
zetren. Ook rankten
gefch:J, ter
te zenen.
raaKten dceze
deeze beide He~r'!n
Heer~n in gefch1J,
gelegenheid dat de Gra~f VAN EGMOND aan
Uil den Koning van
Spanje
..'Ipanje zou gezonden
gezond~n worden,
worJen , om zijfje
zijne MJjclleit
MJjcllei~ opening te
Goen v~n den lOel1:md
Qoen
toel1:!od van den Lar.de. VIGLIUS
VlGLIUS hadt zijn
J3erigtfchrifc
~ol"h in zulke algemeene bewoorc4ingen
opgcUt:1.J, "och
bewoofc4ingen
Berigtfchr:ft OpgCUI:t.I,
dat de Pri:ls
Pri:1s VAN ORANjll.,
ORANj~, [Oen
roen 't in den Raad
Ra:td geleezen
wierde.
wierde, 'er geen ger.oe~!!n
ger.oe:;~n in nam; hij breidde 'er zich met
zo veel ernst
ernse over uit',
uit -, dat VIGL!!1S,
.. troli..:n door
VIGLI!JS, diep g
g"[foG".:n
Orrm;es
B ULAI:\10NT,
Ortmie; gefprek,
~e[prek, en ziende dat
d<ic elk, beha!.·:;n
beh:ll ..:::n in
,;,LAI:\10NT,
hem coeviel,
weviel, fchier den gan:f::he:1
gnnrf;:h:::: vclgenden r,r.C:lt
r.~c;Jt Ha. ploos
w~t hij
bij ,i,i-:ll
. m Priofl:,
ooorbragt,
rloorbragt, overleggende bij
b;j zich zf'!ven,
zelven, war.
PriorI.:,
des and.;reodaags,
and.:rendaags, ar.twoorC:t:f1
ar.cwoor~t:11 zou-Ie.
zOll·te. Al 'I
'Iwe:k
'we:k den ouden
r.1an zo geweldig aandcedr,
l'Jan
aandeedc, dat hij, des mc:gcr.s
mcrgé~s b~zig met·
zich te kleeden , van eene beroerte overvallen
ovcr\/allen wierde,
wierdt, die;
in 'e
ft eerst, doodlijk
doodliik [cheen,
lèheen, doch
l1üch V;,ll
V;,11 we:ll..e
wél!..e hij ~:!engsken.
~Ilengsken.
wederom bekwam. JOAClIIM Ht,l'i'ERUS,
Ht-Pl'RRUS, insgd;)ks
inzgd;)ks een Fries,
wierdt . vervolgens aal'gdteJd, om zijne p!aJ!s
p!am In den
deo Geheimen Raad en in
ilJ den
dIm Raad van Stngte
t~ bekleeden.
StllgCe t!
Nogthaos [chijm
bcoiening naNogthans
fchijnt de PreCidelll
PrefidelJl V!GI.IUS
V!Gl.IUS zijne b"ciienfng
derhand wederom 1:I:'l':amf
la:l':am! te
re hebben. Dvch
DJch in ';0']
l;~'l J.ara
Jaare
'565 wierdt hij, op
C'p zijn
de:oze waar1565
zijtJ frcrk
ftcrk aal/houden,
aallhouden. vnn
v~n de;;ze
digh~id ondlagell;
ont/lagen; ma3r
maar bleef evenwd,
evenwel, als g~woon Lid. zitring in den Raad van Staate houlen.
hou3cn. "Hij beriep ;t';:'l"
;t;::,1"

(( .... c,c
c~t
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AYTi\. VAN 7,UICHRM..
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(zegt de Hi!l:oriefchrijver
HiaorieCchrijver HOUFT)
HOOFT) "op zijn zwakbeit
zwakheit eD
en
t:ijlll:m vrunden in 't
'e
" hooghea
hooghca ouderdom: maar verklaarde
verIdaarde zijnen
" verborghen , dat hij ijslijke lijden op hal1den z~:;h;
z~gh; ende
Ccrtuijn.:!, die zo
Zo qt'aaJijk
",. kennende de nukken der fctlUijni!,
qt'aalijk een
"Iangdllurende
IDlgh, uit den fpt~ele
Cp,~ele
"Iangduurende mooghe!1h~it
mooghcnh·~it Iijd·m
Ejd?n mlgh,
,., zocht te
Ie fcheiden,
fcheiden. eer haar de walghe van hem te HeeS> ken ~ en de kans Ie
te keer~1l qu~am." Hij b!~(f evenwel het
bclc!eed::n, tot op de
de herVoorzitrersampt nog vier jaaren bek!ee~::n,
KAREL VAN TISNACQ, wëlkè
welke hem in die
dIe
waartskomst van Kl.REL
waardigheid zoude opvolgan, maar nu de Neder!andCche
Nederlandfcbe zaakeu in Spanje waarnam.
ken
Schoon VICLIUS een ijverig VoorIlander
Voorl1ander WIS
was van dea
Roomseh. Katholijken
GodsdieI1s.l, was hii, egter,
afkeerig
Roomsch.
K3tholijlten GodsdieI1s.t,
egrer, :tfkeerig
van
VIn de wijze, op weJke dezelve toenm~a1s gehandhaafd en
wi.:!rdr. Van het een en ar.der
ander gaf hij duidelijk
voortgeplant wierdr.
uiterfle afkeerigheid, om de zo p:.:::aamde
p:.:n:l:lmde
bewijs, door zijne
zijDe uiterfte
Keuers • door vuur en zwa~rd, binnen de muurCll der Kelke
re houden of te doen wederkeeren; doch tevens
te'Jens v!!n de ond::rncemiDge
d::rneeminge der zulken , die zich tegen aUe
alIe middelen, ter
handhaavinge
Riingenomen Godsdienst, aan!:antten.
hlllldhaavinge van den ungenomen
aan!,antten.
Toen in den J:tare
Jaare 1866 te llrtufel verzekerde tijJi:)g kmm
van de Beeldeftorming. welke nan
n:m alle ooro::n
ooro::" door de Nederlan~en wierdt aangeregt,
wierde de Landvoogdes hier over
derlanden
allngeregt, wierdt
-dat zij een beDuit
dermaaten verfchrikt, 'dat
beDûit nam, de Slall
Stad Ie verlJeemen r.a Bergen in flc,.l'gouwen,
ha.eli, en de wijk
ba.ell,
wIjk te
re !leemen
daar zij zich veiliger oordeelde. ViGLIOS
ViGLIUS was een der voornaamnen, welke haar dit ontriedr;'
ontried!;' hij hielde haar
haal' voor " wat
lJaamllC!1,
noo!'T) den !loci
" het gold (het zijn de woord:.!!]
woord::n vlm
v:m HOOH)
fiocl der
rul~n, hoc
boe fchooll
[choon ecn
fF~1 d:t
dl, den
een fpd
" Heerièhappije
Heerièha?pije te ruimen,
" qvaadwilii3hcn
qlJ~adwiliighen gegeeven waar, die deo
deu misGlch
misfhch niet doeo
Iaat('n, manr zii!l\de
zi.:!l'.de d'::cht",. zond~n, van dien onhezet Ie laat('n,
",. baar
baarheit
heit der Regeeril1ghe
Regeeri'1ghe aan 't zjjf;htll,
zjjp;hcll. haar voort op de'
ltiJie hl!lpell.
hdpclI. Hoe luteel
Juttel haar ook pasfen zoude,
zoude. de Raau,. ItlJie
Kon!\lt; haar
ha:!!' had bijgevoegt
"It den en bel'limsluiden,
bewimsluideo. die de Konint;
bijsevoegt;l'll,
•. van den glans haard er jeeghenwoordighdt
jeeghenwoordigho.'Ït W
ti! omblooren ~
",. en 't werk. h:.l:\r
ver:r0Uwt, op het
he. drok!l:!
droka~ t\!
I~ baten
la3len fl:~e
ha~r vi!r.ruuwt,
fi~e
Vreez,!u vi!!!,
liieust.. ken. Dat 'er niet
nit!t te IIrecz'!!1
vi~l, daar zij zulk een dienst" willigheit iu
ia al de 1-keren
1-.leer~ll !p!!urue."
(pl!urue."
Zij;J
ZiJ;J

Q5~
DS8
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Zij, die der tijden, in welke VIGLlUS leefde, eenlgEin;
eenlgeÏD;
kundig zijn, weeteo,
weeten , welk eene zwaare vervolging, iozon"
inzon"
derheid onder het wreed beleid des Hertogs
Hertog! vVAN
AN ALVA
AL VA Jj
woedde; hoe veele duizenden door het zwaard, in de vlaln~
vlatJ~
men en anderzins
foeuveldeo; hoe zelfs luiden van aanzien
andetzins fneuvelden;
baaien, 't geelt
zwaar gepijöigd
gepijlligd wierden, om uit hun te haaien,
geen zij
wisten en niet wISl!!o.
wls!!!n. ZQmmige
Zommige Spllllnschgezinden
Spaanschgezinden veroordeelden deeze ftrafbcid;
ftrafhcid; voornaamlijk WIS
was detelve
dezelve VIGLJUS
VIGLIUS
zeér tegeo
tegen den borst; waarom hij, hoewel vrugtloos,
vrugtloas, de vrijheid Dam
nam om den Koning tot maatiging
maariging te raaden.
In den Jaare
ALvA twee algeJlare 1570
J570 gaf de Hertog VAN ALVA
meene Ordonnsmien
CrimiDeele Regcsoelfl!Ding
OrdonnantieD op de Crimiocele
Regcsoelf\!ning uit, die
men houdt verfiandiglijk
IngefleId , en naar welke med
verfiandigliJk te zijn Ingefield,
zich in Gelderland, Holland en
en- 't Sticht nog grootendeels
gedraagt. VIGl
VIGI lUS wordt in 't gemeen voor den Opfieller
deezer Ordonnantien
daar'
Ordonn:mtlen gehouden. Waar uit blijkt, dat, daar
bij den
dcn Herroge tegen/londt,
tegenftotldt, zulks niet uit heimelijken wrok;
maar uit wlare
walre zucht tot 's Lands oorbaar, zijnen oorfproog
oorfprong
nam. Uit geer.e
~eet.e andere oorzaak ont/londt
ontllondt het gefchil, 't welk
hij naderhand met ALVA kreeg, over het invoeren van den
delt
tienden penning, 't welk deeze, in weerwil van den welvaart
van
drlj '1en.
'len. VI
VI GLIUS
GLIl1S zogt hem;
heni;
vin den Lande, zogt door te drij
zwaarigheld van het invoeren
door kragt van redenen,
redenen. de zWäsrigheld
van dus een ongewoone en drukkende belastinge onder 't oog
vertoonende , hoe zeer de Ingezeetenen hiet
te brengen; hem vertooDende,
door zouden bezwaard worden,
wordelI , de Kor.phandel
K00phandel verloopen,
én het misnoegen tegen de Spunfche R2geering
R.:geering Dog meet
%OU
~ou toeneernen.
toeneem en. Doch alles te vergeefs:
vergeefs; de hoogmoedige
Spanjaard bleef onverzettelijk liaan
/laan op zijn
zIjn eens opgevat ontWerp; en als de Prefident ondernam
'Werp;
onderl1am eenige
eellige mantigmg
mautigmg voor
veor te
fiellen, ontnak
omUak de Hertog in heVIge
heVige gram(é~p,
gramrclJ~p, befchuldigde
den Prcfident
Prdldent van gebrek am
a:m ontzag voor 's Konings bevegedr~g dei!
len, en dreigde hem,
bern, dat hij zijn gedr3g
den Koning
Konitlg zoudel
zoude
dandienen. Doch VIGLIUS badt moeds geuoeg om te antwoorantwoor"
aandienen.
den, dat !tij
hij hoopte, dat zijn MlljeJleit
Mnjefleit hem dan Plog
,Jog het
hel
ander 03,.
O~f' VleJ
wel zaude
zoude willen gunnen; en diJt
d,1t hij, in alle,.
olJe"
&tVtllle,
,tMJle, 'IIoor
voor z;jnen
zijnen grijt/Oln
grij;,tn Kop niel
niet bekommerd
pe!rO/tJmerd WilS.
IVIIS.

Het

"Ir.LIUS
"'Ir.LIUS

'JA,.
"'AN

AYTIt
AV":A

VAN Z(JJCIIEM.
7.(JfCUE~f.

'Vil
?,t;1

H\!' Illalilt!,
viodto un.tc~clr\'nd.
unIlC!clrl.'nd.
H~E
Illalil~, dal
dill wij wejrPr,s
wej!PI;s VICLrus
V.GLIUS vindea
~t!Jrlg bij de opeDiulre
JAN VAM
V111'1
,:eJrag
openbalre inlreede
i'II1ceJe VlD
van Don IAN
oo.i'rl'..,\p.\I',
ole na
ha (Ic
UOj'rt'.i\p.\I', cue
tie: I\'euc::.öludeil
l\'~IlC:l."lIdeil waS
was ;:::"".:den
A':~ol:den om
ODI d\!lelvp.
dClelvp.
i..anJvoOf/d Ie b~ftuurell.
gUt rou,
~3t hij. bij
als i..anJvoo(ld
b\!f1uurell. H~ul gUl
nll. cal
de:el':
&e~~ei.b..id, c:eni"c
c~ni"c: woord~'l
wuord~'1 7.0'1
7.011 ':1·l1h
':I·uic 1In:hllC'lI.
deeze gek~ei.bdtf.
..:hl'<"II. die 11
re
k\!DneU ga ..c:u,
bij I_n
b,·n!!I:.Ii~ltdJ vin
VRiJ c!':11
C':IJ Geod.keonc:u
cm, .llt
dil hij
alln dt!
de b.·nlll:.ti:;h~IJ
Glmd..
feben
g~;Cè"c:!1 gclloolt:o,
walii.I)IJpIC, zegfelien Vr.:de, 10.:0
IwO kort
korl gc!ice.tc:!1
gC:lloolcn. waiii,uuplC:,
ze:ggel:dc.
dat /Jun
raiC'. z:j.1 zou,
geilde, dae
/)1111 JIIN
JAN de
th: mali flir;:
ZIJU, die 41en
oen Vrede

WIJ zim
zi:1I
Wil

ueu I.i~uNcm
Zou brengen. Dceh bij bel.!.
belol. ,je
t~e eic:..
I.i:!u Nell krii,
krii~ r.iet,
niel,
weike
voorZC:I:~Jrag of vc:ruweJen
verlll.JeJell hkra~IÏ~Je;
1"c:kra~libJI!; bij oVt!rwelke zilDe voor'e:,:~u.g
ove:r.
leedt
leht dagen nll
nu 'il lJerro~s overk'JIlISI,
ovc:rk.)n,st, op den
Jen a~hlilen
leed, lebe
al!hlilea
Mai d~~~
Hr"./.:J, in den vuder.lom
z~
l\Iai
dct Joars
J~ars 1,5ï7,
',in. teIe R,."./.d.
uuder"om vall ze9.:nlig
U.: liilloriefehriJvllr
liifloric:febrijver IIII"t
11I1I,t'I'
9c!Olig jureo.
juren. 1).=
'" RIaall
maalt I.IViiill.
'a iVi.. n. Karakter
decz~ woord.:n:
woord;:o: ..
WIS een
rakler m~l
mc:e deez:!
" Hij WIS
eeo man van itl"ek
kloek
.,
doomap' me,
erv..re·
" verDun,
vernuft, bOi)&he
bOil&he geleenbeil.
geleerthcit, dooruapt
met illllJe
iange ervurej. nl., defligb"
dc:fligb - vin
van wlnciei.
WIII":ei.
D~ blijktil.
vlln \'a:c•.
DI!
blijktil • g~ge.:v':l)
g~gI!O:V<!I) VIIn
\"a,l" gaande lruUW
IrvUW voor de ItOvl&l:-ch.:
K~!K en zijDen
zijnen Koning,
lto... r.l:-eh~ K~rk
.,
vrijmo.!Jlj;Ïl getoL-gh
...-.:lu:n
" hadden hem vrijmo.!J1bn
ger.oq:ÎI gl:ul"akl,
gl:ul,'lkr, om Ie
te Ipr
frr'!l:lit!I'
ft
lOt m.l3lig;l"il,
Za31e1:n VII)
VIII ~IIII:ot
,. lot
mol3Iig;lcic. beioe
beloe in Z1l3kl:n
~IIo:O' erl vau Gods" di~nsr,
di;)nst, en ZO;) veel
vc:tl gl:';!:'iàt:n,
te gocC::S
gocC:;'
..
g~;::'iti,m, dill
du Iil~n
I'il~n 'I
'c hem Ie
j, bic:ld,
ml!er niet.
Plllllnj.: tI!
;,
hield, mecr
ni!!r. VII':
Vu': PIlIlhljo:
tc wi,I~Ic:n,
Wiil~lc:n. om orbeno!:oróenot:·
ghen oO'/er
oO'Jer 't
verwl'rpen li;,;.
doent hem te groot
grool
";1 gben
" verwc:rpen
li;.;. ,aa':$.
ru-:s. doeill
,. een
eell verw~::r.~il\:i:.
hilcIJhj;c cn ore:eraarl!!n
IJ
ver W~::r.!iH:il, of(
of, bacllhj;c
or bcrnd!!n voor eeuen,
eenen,
" die ZO? wli
'4Îd lIis hl,
Ie 1:0CiVI!
lt.)lld, en "ie/licht
vic:llicht bij d',mdte
d'andte
..
hiJ II!
J:OClV~ Ilolid,
ft gC~Il'
gC~II' mInder
mUlder ol~gel'e
'Ii!;ellh,:ic in u/II.k
ofc Ie gemoei.
h
ol~t:erl! ',;hchh,:ic
zW.llk oft
gemoelé
,. ZI;!h:'
ZI;!h." Dus velre
allOO'
vem~ dl!
de: D:l1S12111'd
n~llSlial'd HOuFT.
HlJuFT. Hij haJ'
bll.t, altoos
~e
mUdden :af;:':ruden,
:Jf~':raaden, w<;lke
d':
&Ie Ih~r.ge
li:~r.ge miJdd.:u
wr;lke men gChIU;;;':!'
gl!bru;i:i.'!, 018
om d.l
I\'c~erlaildca ,'urufer
t;ur..ier hl
brcn~ell, w".
w... andl!rs
ilndl!rs d~n
l\'e~t:rlaill!ca
I~ brl:n~ell,
cf~n <lirn,r
(!1t"n:;r des
r.ul~ill:::S en d\!n
den R(.lllilscn
tCI' ui!er1'.01:;lIg.
Rt.nlilseh - Katholljk.:o
Kalholljkl.!tI GodsJiellH
GocisJiell51 11:1'
Ren ,oe5eJaan.
Daarl!nb,.v.:n mÏ!irees
zc:~r de maDier,
Oen
loesedaan. Durcnb,"v.:n
mifi"ees hij ze~r
mloier •
\vl!ike
I'III:'II'~ llE'"
IlE"~ 11
wierdt in,~evocrd,
\veikl! onder
ouder 1'1I11.'PS
II "'ierd,
inl~evoerd I vIn óe
cie Neder..
laaren regeer~n
dc,or vt~"i1lt!c:liD~e!i,
vte"im!IlJiD~e!l, die noeh
ooeh de
landen Ie laaten
regc:eren dc;or
ual. IlOCn
Wl'I,,:n der P;ovlliel~n
PiovlJjel~n kenden.
kenden, e:a
tlal,
noeR de W.'Ilc:n
e:1 dC7.e!Jc
dC7.e!"e op
zijn Sf.aan~eh
Sf'38n~eb wilden
wildc:n h.-{lj~rel:.
h.llioJrel:. Z:I!:e
ZI!Ii'preuil
lm:c f(cwoone
~ewoone ZlIJ11'reuk
WIS: Vila /wli;m.",
Yt~ilia .. 's Medfè:ncD
Medfèneu lceveu
een..
hI11Iiil.UII. Y,:ilifl
lceven is tea;
,. Vlae:a,"
Wae::c," Scllu,)o
doorkunafg kt",t.geleerd~
Wil,
Se:lOIlD hij c:.:n doorkunofg
K.e',r'sgell!Cl'd~ w
.. ,
plagt bij, eg,er,
egler, vecl
veel In
in deo
d~o mond Ie hebb::a
hebben dit ,l'.:ge!l:
~l'.:ge!l:
Et"
g,.oot '1u";$1
,Ir, 10111
j,us CIr,.i>I. Duor dl:
dl! 1I:l;.~ieolijllCf
1o~.~ieDlijkd
/f.'11 groot
,?u,.;SI ""
ÄMX. D
D",EL.
VV
YV
AIJ.ip.
.lkÄ1X.
..EL.
V
'I ~ 0 v
VVY
V
Amp:.

I,

ot

C",.I;t.

:5'1

\lIGL!US

VAN

AYTA

\':'N

ZmCHEM.

Amplen, welke bij geduurende zijn Jeeven
lee ven bekleedde, hadt
badt
rjjkdomm'~n , zommigen melden
me\.iea
bij aanmerkelijke goederen en rijkdomm'!n
tacbtig duizend Ducaaten, bij één verzameld. T~ ZlJiZuivan tachtig
lOl F'-;es/4tJd /ligue hij een aanzienlijk huis, lot
lOt eeD
G~stlluis dienende. Ook rigue bij een
el!lJ Culle~ie op te Leuf'en,
CJllc~ie genoemd, en
cn met
ven. naar zijnen Dum YigliusYig/ius - Ci//c/{ie
aanzienlijke goederen begiftigd. Vcrfcbcidcn
uaage:lanzieolijke
VClfchcidcn van zijne naagelaaIen Schriften
~chriften zijn nog voorh:mde!1
door d~n druk geIaaten
voorhanden en ,loor
me~lI geworden, lucest
IDeest de llegtsgereerdhcid
llegtsgeleerdheid betreffende.
belrclfende. Hij
mC';l1
wierdt begraavcn
begraaven te Gend,
Gend. in de Sr. 'J (ms K~ck, in eene
bij bij zijn leeven voor zich badt laaIen maa.
Gr:lfficde, die hij
kell.
Pr~algf;li ter zijner eere opken. Naderhand heeft men een Pr:algr;tf
geregt, met een trdfdijk
uefTdijk Op~c!Jrif[.
Man3 deugden en ver..
gen:gt,
Op~chritè. 's Mans
rigliogen
vermelden:!:!.
riglil1gen kortelijk vermelden:!:?
Uit hoofde van utszeifi
utszejfi fr~:ühejd, oordcelen wij zomml,gell
geenen
geencn o;ldienst te zulien doen, met de pllatzil!g
pllalzil!g van ntt
htt beGr:tffchrift. Het
flet luidt aldus.
aldus, volgens de opgave vandoelJe Grllffchrift.
van. uit eene echte halld,
balld, een
den Hecre Ht. !.:\Jt\,
!.:;t " , die
di~ daar V:III,
een.
aflèhrift h:l:it bek~omen.
bek(,)omen.
onmiddelijk aftèhrifc

,"(:UI

D.

o.

M.

Admonlli11
/'~dmo(1tljn

Rdo Viro D. VigJio Aha
Aira de Zui..
ch:o
Fr.li:.J .fe
Je tO Clarisfi:no
Ca th cd: hujus Eccre
d-~r.1 Fr.iia
Clari~;fi:no Cathcd:
F!llllO Pr-:.:psfiw
l'r-:..:pdiw Mitr:uc.
VelIèris Cancelrio.
P!111l0
Mitr:ltc. Aurei Vellèris

Supremi Bc1gkr~ StltllS
SCltllS ct SanL9:ioris Concilii
PorcnLÏsC PP. C.lrolo
C.1rolû V. Imp: et p~ IJ...
fub Potcmist
Bisp:
R~;e
P.!'~~fi.ji
Summo,
Hiep: Rt!:;e P!~-cii.ji Sllmmo, Vigilantmo ,." Integro ,
h:tnc Ecc1am
qui cum hane
Ecclam piis fundationibus pluribus
monumelltis dccora:;~e[, Academium Lovaniçnfui 11.018
n,Ois Collegio,
CoJIegio, non minus liber:!.libera.
rem firuéta
firlléto rui
liter quam
quall1 m:lgij~:l:è
m'1t;ij~:l:1.! dot:ts!et, nat.de
nat;l!e ll)!ul11
li)]ul11 HosbeneHcio perpttllo
perpctuo libi c.ltlJlerui~fet,
lh:Ulerui~fet, tantanw
pitalis bene!icio
riem post longas Vigilias, post indcfesfos labo..
dem

n.-

les"
Ies"

vfGLlUS
VAN ZUlCHElVt,
énz.
VtGLlUS VAN
VAN AYTA VAN
ZUlCI-tEM, enz.
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res, plenus dierum , plenus honorum, Regi fifi·
dus, Patrire charus, utiIis oibüs,
oibus, injurius nemi..
ui, magno rui rcliél:o
lli,
reliél:o defiderio quievit in Ao.
Dni Cl.) I:>
LXXVII. die oaavo
I::> Lxx'me
Oél:avo l\lilji.
l\laji.

.

.
.---

VITA MOR TALIUl\1
TALIUl\l VIGILIA.
Zie

Nederl. IJiPQrlen;
Ncdcr!.
lliPQrlen;
VllderJ. Hij/oric
Hiflorie IJ
VaderJ.
F. 11"
11 A L lil
A,
TOI,eel
der
J'ereeni!rle
l\1
io"cel dcr J'creen;,rlt
Neder/and,n.
I\'cdednnd,,,.
P. C. HOOFT,
H 00 FT,

J.

W" GEN
A.\ R,
G .f.: NA.\

'VH.L:::r.S,
VH.L:::r.S, (rrETi::1t
(rrETl!r. DE LCISELi\Uil,
LCISELllUil, Hetr
Het, vlln)
tin,,) gebooten ut
td
lUis/cl,
Rijs/cl, hadt
h:tdt zicb, in zijne jongellngfchap,
jOl'gelingfch2p, voorolImlijk
vooroaamlijk op
Reg(s~ekerdheid toegeleid
roegeleid • en bel:!eedde vervolgen. den
de Regts~el~erdheid
post van Ad "okljölt
"oKl/iolt voor het Parlement te Parijs.
Pllrijl. Van Hervormde Ouders gebooren, en derzelven b~grjppel1
begrippen zijnde to~~
toC!'~
gedaan, nl}odz:J~kren
dIe eer
ged2an,
nl)odz:J~kren hem dl!
d~ zwaare vervolgingen, die
eer-..
!!'!g
lijf,beboudenisr~, elders eer.e
cene fchuilpl33t.
fchuilpl33t8
h'1g uitbrakc.l,
uitbrakc.I, ter lijf.behoudenisf.:,
~oek:!n. Hij vondt dczdve
dczc!lvc te Geneve.
jo
te zoeken.
Gene"e. Hier kwam hij ia
kCllois met den verm:l:ldell
keIlDis
VCrm:l:li:len THEoDoaus
THEODOiWS BEU,
BEZA, en gaf zich,
zich.
op dier.s
diel:S ra:l:f,
ra:!:!, ::2n
::~n de
dc beocff~lling
beocff!lling der Godgeleerdheid over.
1··~ Op/.el'!!
T·~
Gpl,el'~ c~·!~icld~
c:'!!1icld~ ;:ich,
<:ich, omm;tlt
omm:tlt dien zelfden tijd; CHARCHARJ.::5
nR!CI!,\I:'<TEt.U, Hr!er
vall S. lJfarlijn
us r.E
r.E Br.!CI!;\t'<Tf!.U,
Har "at'!
Jllllrlijn en NigerelI,
Nige,clSf
11lsgeJijks
jllsgelijks ecn
een \/IDgt~iing
vlogt~iing ter zaaite
zaaice van den Godsdienst. Met
dogter van dd~eze.
JQHI\NNA DE
eene doseer
...eze. JQHI\NNA
Dit BRICIlANTEI\U,
BR.ICIlANTEAU, trad:
VILLERS in het huwelijk, en wierde vervl)lgens
vervQlgens tOt
tot Leeraar
der Hervormden :e
te {<oum
[<ouen beroepen. Hij baJiende
b<!Jiende de Gemeente ahla'f,
IIhla,r. rust!!:
rust!/: en vreedzum, tot
tOt op den tijd dat dit
der
vCflileuwde
vervolgil,gen insgelijks na ROllen
ovcllbegen.
vcmieuwde vervolgil.gcn
ROllcn ovellbegell.
zoge hij, met zijne huisvrouw
huisvrouwen
kIndertjes,
Than,
Thans zogt
eD zeven kindertjes,
eene fchuilplaars
rcbnilplaats op zeker Kaneel, twee Duren van de Stad
r:elelen. Hoewel men hem aldaar ontdekte, omkV7:tm
releleD.
omk~:lm hij,
1)(,l:\lbIIiS.,
Ilvr,lb'IiS., de haDden
banden zijner
zjjner vervolgeren ; DI.:'
ml!t azterlaating
IItterlaating.,'I
Vvvvvvvv
VVVVVVVV::l
~
even-

~~o

VILLERS. (PIETER
LOlSELEtJR)
(PIETER. DE
DB LOISELE[]R)

:IHes beroofd en n:l:!kt
evenwel, vall
van zijne kinderen, die van
vin alles
na:!k'
wio!rden
hallt VJI.LllKS
wii!rden uitgefchud.
uÏlgefchud.' Voorbeen
Vuorb~n haiJt
VILLIlRS bij de Koning;n
Kouing;n
van N,~va,,·e,
v~n ti
al.,::: ijlt,
Navfl'.,.6, eD
eo bij den Admir3al
Admir3l1 \I~n
p, al.;;;
ijlt. bij malIier van JeelJinge,
b.:t pr~dik:llupt
pr~dikalllpt w::argenomer.'.
w~argen<>mer.·.
leeuinge, ee:;igen
eelligen tijd bet
Zo veel vertrouwen ilelde
Pri.Js VAN Cli'wé
's Mans
lil
flelde de
d~ Pri.ls
C(.NDI! in '5
MailS
Ol'reglbeid, getrouwheid, verfiand
verRand en erlr.renis,
en'arenis, dat hij he~,
ul'reglbeid,
be~.
Er,gelonrl zóJlldr,
ZóJedt, in
in den Jure
Jaare 1575, aan d~ Kor.illgin
Kor.iugin van Er.geltlnd
tie
Agent, om de zulten
c.le }\()edanigheid
116edanigheid van Agellt,
zuken rier
àer Frarfche
Frar.fche GereCUl meerden aan haare M.jef1~it
Majdleit 32n
b!!vedell, en ten
refulmeerden
II1n te
Ie b~veden,
hUlluen behoeve hulp
bu/p te verzoeken. Geru:·."cn
Geru:·nen lijd moet
bUllllen
moct hij
zich in
hl E"geland hebbell
opgeilOuJcn, allO
all.O men vir.dt
hebben opgeiJOulièn,
vir.dc a:ma~n
gel;;i>end, dat hij
\llet
get.:iiend,
bij aldaar
alJ:aar Godgeleerde v<>.::rkczil:gen
vocrJ:;czil:i~elJ hield:, Dlet
en toeloop, en g~Cll
ondeul.li.J veor
merkelijk
merkelijken
g~cll kldncn
kldn~1I onderll.li.d
voor ZijD
zijo
talrijk huisgezin.
.
NMa
zijDe verdrijvj'l
verdrij vi'l;;
h;d, VILLE1:S
beo
N~a zijne
RIJ/WI, h~dt
VILLEI:S zich be·
ó van RIJ/le;z,
geevell in dell
den dier.st v::u
tWêeV::1l Prill[C
PrilIfc W1LL~~1
WILLt.~1 l)~N
I)~N 1,
I, in de tWêevoudi
Yan Hufprctifkl!r
voudiile
hoc:danighdd vin
Hvfprc.ifker ell vnn
Vlln Raad, in zaa6e hor:dauigbdd
kcn, ue
Je gemee;lle
gemetue belangen
Mcrl;elLken iuv!oe.i
i~n,
bel:lI1~en betrdl~nde. Mcrl.eli;ken
iuvloe.i
vCI!trecg,
VjLLLRS, dcor
uoor zijtJc
zijne b~kwaalr.hcden
bl!kwaarr.hcrlen en
vCI!rrecg, wel haast, ViLLERS.
deugd'!n,
h:1rt van zijnen Meester,
bcc:ienJe zich
deugd~n, op het
hEt hart
MeesIer , en bCl!ienJe
deez<!
meermaal~n, i.l
deezt! van hem,
hem. meermaaJc!n,
i.1 z:altcn
z::aken van dl! hoog,le aangelegenheid. War.neer,
Ja3re 1575.
1575, de zaal,en
ZlIakc!u der
W:u:neer, in den Jure
l':c:h:r!an:l!!n
dtrm~t[e on.,unl1ig
on"unîtig hQi;dell,
Cim,den, dat men na buitenl':c:h:r!an:len dtrm1~[e
l:md1i:he hulp begon uit te zien,
zicn, en, leD
lllndlebe
len dicm
di.m einde, het
cvg
li.:t valllin,
va/h:n, verklilarde
verklurde zich VILLERS daar
cog op EI/geland
El/geland lil:t
daal'
t~~'..ll, (:11
te berde, dienel;<!<!
dienel;c!<! om den
h.:g'..n.
tn bragt
beugt tellige redenen
rl!d~Den tc
tlcrken in
ill zijne gezirabcid,
n:l Franlll
Franlcl ijk
Prins te aerken
gezh:tbcid. die meer 111\
ijlt
overhelde. Hij verlt
verz. ""rde.
kudc, dat Konirgin ELlZ.\BE·rR
ELlZ.\BETR nicl
niel
el~r,en (JllrlO;!s.nan
(J(JrI(J~Stnan h:dt,
h::dt. :alD
eL'f,en
taD w;:;kcn
w::iken het bevel over t:CD
eell Legc.
venrouwd wllrJt'!I,
wllrJé'!I, bchnl,cn
d.!n Gr~af v.u"
V,Il'IJ 5:;S5:;5'
gei ktJnd.!
k•.md.: vcnroll\lld
l!chnl,cn d.:n
~::'"
di:!,
Pl'otestalil~!1 rlier
was.•
di;1. egrer, den Pl'otestalil~n
r,iet iecr gunfiig
gunmg wns
DJarcnboven 7l.1t~t
l()t~t I,ij
ge::n
.o:larenboven
\;ij d~:i
d>!:; j>dr.s
j)rir.s Ie doen gdoovcn,
gdooven. 't geen
hem de 1\
AJ..h.li\'3:.1
•• lhaal COLiG."'S'
uJ.!er:u:lalen bllm
bam verzckerd,
!lem
CI.1LiG.-':Y ICJ.!ermaaJen
verzekerd. te
wec!el1,
do! E\lg<!l!~h"l1,
in
wecten. dat d.!
ElIg':lI~b<'IJ, l!UlielJ
llli.lieiJ zij eelim::al
eeum:l21 den vOt:t
voet :n
d~
l\:edt.!rl~ndi!ll ;';;U.!.·!1
h:u,!~'!1 g.!l;rtt'.~cCl,
g.!i;ri:t-.o;cll, hUIJI)eo
hU1Jl:t:1l ouden
OUcil!11 ha1t
de Ned.:rlindo!fI
ha~t ,.'Jcn
h.'JCII
lie Fcanfcllen
Franfcilen zonjen
hc::le<!v't.!D. 1\'aa
l\'aa dilC,
uac, in den Jure
J2are
tie
zonden ~!'Jel1
l~'Jel1 ht::le':"lln.
Ban tegen
te/:en
J .~~~o,
.'i~;O, in naaDJC
naanJe van K'Juiug
K'Jliiug PH1LlPS
PUlLlPS DI::N
DUN 11, ':i!n
'::i!n nan
lJrius \\'
WlLLE1\!
eellt: oei.oullwg
bei.txlllWg vin
1>(:115
!LI.iM [J1:;N
[JI:;!'I 1
I afgilkondi,ild,
afgl!ko"di~u, en eell!:
van
vijf~

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

Vn,LF.RS.
Vn,LF.RS, (PTr.TF,tt
(PIETF,R

DF.
t'Po

f.('ISEL[VR)
T.OISELtUR)

'16r
~6r

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

r OI)lj('17 op zijn hoofd geadd
"ijfëlltwintif(dui?:l'nd
\"ijfëmwintip,-du i 7.f>!1d G(ln(~en
GI)i1(~en K
K'00!)(,O
gei1dd
was, fchrerf VILLERS eene Wederle;~!!jllg
Wederle;~~il1g Van dien Ban, ne,'ens ecne
eene Vcrdeediging
Vefileediging van zijnen lVieest:::r.
Meeswr.
Ten deezen lijde
rijde bediende VU.I.ERS
vU.V!.RS dc
de Gemeente der Hervormden Ie
IC AilI
wt'rf>rn. Eene ontmoeting, hem bejegend,
ÄnIWfrf'I'''.
met den Heer I.DOLF VAN lIlFF.TKERKr.N,
IIIfETKERKEN, Voorzitter v:m
v!ln den
Raad van i"ll1and",.en,
/'il1anderen. verdient hi?T
hier verhaald te worden. De
Heer VAN 1I1E:::THRIiEV.
?-m::TI:F.RKEV, in cl","
d,·" R'JomfcheD
R')omfchen Godsdienst opgeopge.
voed, door 's JI.1ans
1\1aIlS ongemeelie gaven en bekwaamheden ge.
neVfns zijn hui$gf.'zin,
hui~gf.'zin, hem meermaaIen hooren
lokt, hadc.
loke,
badt. nev<,ns
WlIS, dat hij, door des Leerprediken. 't Gevolg hier van was,
aars redenen tOt
tot andere begrippen overgehaald, zich, in de
maand Maart dt's
dt-s Jaars 1580,
J 580, ten zijnen huize vervoegde.
en hem b,~kend
(;ebekend maakte.
maakte, hoe hij, de Vergaderingen der (;e.
reform?erden,
reform~erden, zlms
zints eenlge
eenige week en herwams,
herwaarts, hebbende bijgewaond,
hClUigewoond, door ht't Sakrament des Avondmaals wilde hetui·
g-en.
L;d te
re zijn der meer gezuiverde Kerke. VILl.ERS
VII.r.ERS
gen. een Vd
prees zjjn heiIlg
heilig voorneemen , wenschte hem daar mede ge10k; en 112a
Daa vPfvoigens
Vf'fvo/gens den Pref
Prefilenr
Hem over eei,ige
eeiJÏge leerbegrippen der
do.?r Hf'normden
HfTJOrmden te hebben onderhouden, hadt
ha,!t hij,
hij. hp.t
het
f.<!noegf'n,
cl:"n H~ere VAN
VAN MEETKERKEN
nlEETKERKEN,, nevens deszelfs
jrenoegf'n, cl"n
1.0011,
Zoon, Dortër
no~têr en
t'n Nicht het lIeilig
Heilig Avondmaal te mogen rocroe.
dienen. Jo
JIJ zekere Srellingen
Stellingen over den Vrijen Wil.
Wil, w~!ke
w,'!ke
VILLERS, omtrent deezen tijd, in 't licht gaf,
VILLERS.
g!lf, vertoCll1de
vertoonde hij
e.en blijk
blijk: van
\'2n zijne befcheidenheid en rekkelijkheid.
rekkelijkheid, fchrijven.
~
d:! " dat
ddt de Schoolgeleerden en Euangelifchen (Hervormden),
(Hervormd~n) ,
",. in dat fiuk.
/luk. meer over wooden dan over zaaken verfchii1)
daL men dat verfchil,
ver fch iJ , indien alleen de krakeelzucht
" den; en da.
",. weggenomen, en de dubbelzinnigheden ulrgellooten'
uirgef1ooten' wier.
wkr",. den, Iigtclijk zou kunnen bijleggen,"
bijleggen." Hij voegde 'er nevens
",. dat hoewel in de Kerk Gods veele misbruiken en z\\'aare
doolingen waren ingefloopen,
ingelloopen, welke men door de kragt
kugt
" doolin!(en
wasrhelJ moest veroeleren
verbeteren,, hij nogthms
",. der wasrheij
nogtll1ns niet twijfelde,
" of veelf'
,.
veelp ver[chillen van dien aart waren, dat ze met bebeo
,. hulp der liefje
liefde J het waare kenteken der Christellen
Christenen,J konden
" over een gebragt worden."
worden." Met opzigt Wt
tot de RoomschRoomsch.
geûnden
gezinden was hij van v"diand,
ve:rftand, dat hun Godsdienst, tegen aff.fraak
Gend verdreeven,
fpraak en beloHe,
belofte, uit Gent'
verJreeven, aldaar ten decle
deele zonzouV vv v v v v v 3
de
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da
do kunnen herfl:eld
her/leId en van nieuws worden ingevoerd. Wat
\-Vat
vroeger haat hij, in naam der l\Iederblldfche
vro.:gcr
[\Iederl~lIdfche Gereformeerde
Predik=meil,
Predjk~nteil, alln
aan de OpOeIlers
Opllellers van het hemgtc
berugte Lutherrche
Lutherfche
Concordie_
uitvoerigeu
COT.cordie_ of Eendragtsbuek, een uit
I'oerigeu brief geCchree.
gerchrecven, vol van gemaadgde
gemaatigde begrippen, en vooral gekRnt
gekAnt tegen
àe
de zulken,
zulken , die.
die, door onderrekenir.g
ol1dertekenir:g van men:;chlijke OpficlOp!1ellen, het gewcflCn
gewcclen der Christenen tfagten
tragten te vcr!linden.
ve,:'inden.
Nu den moord van Prinr~ WIr.LF:M
wrr.LF.M V,\N
VAN ORA~JE, zoge
zogt de
Koning van NfJl·tllTe.
NfwalTe, beter bij den naam van HE~DRIK
HE:'\DRIK DEN
1
IV
V bekend, met een vriendlijl;clI
vriendlijl:Cll brief en Ilreelende
nreelende beloften,
den Heer VILLERS na Franl:rijk
Frankrijk te lokken. Doch Graaf
t.1AURITS,
fllAURITS, ',Mans
'i Mans waarde kennende, en de dien Gen , aan zij ..
nen Vader beweezen, bewoog ht!m
hem tot blijven. Sedert W:lS
was
hij ecu
tegenftander van LEICFSTm
zelfs aaneen ijverig tegenfiander
LErCFSTLR en des
deszelfs
l1ang,
hang, en verviel dn:r
cln:r door zo zeer in den baat der Enge!Engt!.
[chen, dat hun Overlle aUSSEL,
bÏ!1nen
l\USSEL, die over 't Krijgsvolk binnen
[ehent
PIi,jingf1n
I'/i,fingen het bevel voerde.
voerde, hem, t'eenigen tijde, zogt op
le
ligten • terwijl hij, van het Kaneel Wes/hoven na Midddv
Je !igtcn,
Midddburg, op weg was. Zo wel bekcnJ
was deeze gezimhcid
gezimheid
bekenJ W:lS
FrarJciten, dat dezelve, Dsa
na3 het vertrek van LEICIlSUleRSbij de F,-orJciten,
'l'l!R, zich van hem zogten te bedienen, teil voordeele des
'l'ER,
R,c:1itigs van N{WfUre,
N{lVf11're, wien men het bewind deezer Landen
l(c:1iligS
~n3me
~:!arnc zen hebbe!l
hebben zien opgedraagen
opgedraagell worden.
[,e
ue Hepr VILLERS overJeedt, op het fbllts
fir:;.lts gemelde
g,emelde Knae:!l
Knncc1
WesthQVI'11,
W(sthQvt'1~, op het Eiland fPalche,.en,
fFafcheren, in dên
dèn Jaare 1593.
1593,
l,
hl welk tenen ouderdom, vinden w:i
w!j niet vermeld. Hij was
een lVlan
Man van zonderlinge bega~fuhedi!lJ.
BAl'DlUS h~efr
bega~fcihedcll. BAt'DlUS
h~eft zijmn
zijntn
\'lo~ienden fiijl en wcl(oreekendheid
wel(oreekendheid hoog geroemd. Zij
Zijne
no
l:loeienden
Schriften, boven vermeld, kunnen
kunlj(,n daar van getuigenis
gewigenis draadras:;en.
~en. met naame ook zeker boekje, in den Ja:lre
Ja!lre 1579, door
lh"m
;ne/lnd~
]lt-m in 'e licht gegeevell, onder den titel Ra/io
Ratio inetmdtt
çIJncortlite inter Ecclefias
Eetlefias R(formatas;
Reformator; ., Over de wilZet
wiJze,
(tJneortiitf/
~, cp
op welke
well.e men Vrede zou
zon 'kunnen
Kunnen maak en lusfchen
IUsfchen de Ge" reformeerde
mIddelen, door hem voorgetJarcformeen1e Kerken."
Kerken." De middelen,
voorge!Ja.
gen,t waren de volgende. In de eerfte plaats moest lIlen
gen
Illen,t
~et goedvinden der Dllilfche
Dnitfche Vodlen,
VorUen, een algemeen Sijnode
peroepen,
VQorzitting der Vorften
lleroepen, onder
ander Voorzitting
Vorllen zelve, of van ge.
get;3iti~de .rQIitijke.n,
r;f~ti~de
fQlitiiken. der zaak
zaaken
en kqndig
hndig,t die de rekkelijko
God
God...
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Godge!ee~den
bcfchermen, cn de I'c:cr:,ch,
I'er.l~ch. en twistzuchtigen
Godge~ee~den bcCchermen.
moesten in bedwang
,. \V
War,t
" inbed wang houden. ,t
ar,t ", fchreef hij, ,.
" dien men de Godgeleerden alleen
Ii~t begaan, zij zouden
..
al1~ell li2t
..
godvrugtigIijk en christ" de znaken veeleer verwarren, (!alj godvrugtiglijk
..
" lijk beOi~ren."
bea!~Cen."
VoortS moeHen
moesten de
d(! .'Voorzitters
Voorzitters den zamenznmenfpreekeren opleggen, zich van de a:;i,h::ng
a.ï,hang fiijvende
ftijvende benaabenu.
mingen .van
L'J,heratlnrn en C1/!"{nistm
Wij·
. . an L'Jfheraanrn
C'1/f";"nistm te omhouden. Wijders moe.~(, in het beo!)l'dee:eo
cn bijleggen der gefchillen,
beo!)l'dee:eD cu
deo eenigen grondDag
de Heilige Schrifmur tot den
grondflag en regelmaat
io de befli&fing
bel1isfing vaa
geleid worden. Daarenboven wilde
wille hij, in
van
eenlge (tellinhet gefchil over de Godlijke Voorbefchikking, eenige
gen ter grondûag~
grondt1ag~ geleid hebbzn, volgens welke alle ver.
van de zonde ware, vol_
vol.
denking, als of God eene oorzaak Van
uitgeOooten. Aan het einde van zijn boekje
firekt wicrdt uitgellooten.
leest men deeze
decze merkwaardige aanfpra~k
l!allfpra~k 113n de Koningen en
Vorfl:en: " Ik bid u bij Gods heiligen naam, èat gij de.
Var/len:
" grootheid der gevaar~n
gevaar:!n wel
wcl inziende, de vereeniging der
" Chrisllijke
Chrisllijkc Kerken wilt behartigen. Gemaklijk z.1 ook deeze
trelft:o zijl],
geCchil" vrede te lfeff~D
zijIJ, indien gij de corz:laken der gefchil" len ten
voll:!o verfiaande,
verliaand~, de zaaken
zanken , die tef
ter zangheid
zaligheid
tcn voIl,m
noodz!1okJijk zijn, or.deJfcheidt van
fliet nood.
"" Fioodz,uz/rfijk
vall zaaken, die 1li~t
" z4f11../ijk
z4f1l.1ijle zijn, en de Godgeleerden binDen
binnen de paaIen van
" hunnen pligt houdt. Want in deeze dbgen
dingen benaat
beilaat het heil
Staat en Kerk,"
" van SLaat
Kerk."

Zie

G. BRANDT.

Hijlorfe der Refor·
Hiflorie
Refor-

matie.
nia:ie.

VJNtl:E\'EEN, een Dorp in het Neder· Kwartier van het
VJI\'tl:E\'EEN,
gRans ten Zuidwesten
Sticht van Ulrecht,
Ut/'echt, ongeveer een uur gaans
Hervormden hebben 'er
van het Dorp Bllombrugge.
Bl1ombrugge. De HervOI'mden
eene eigen KCïk,
RCïk, doch den Leeraar gemeen met die van
Wiln;s,~ welke 'er, om de twce of dric
drie weeken
week en , koomt
Wilnis
io teVoorcs heeft men 'er een Rcgtshnis, Wallr
wnr in
prediken. VOQrts
vens de Waag wordt gehouden.
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(JAN til
J!nR~IEl.IS) gehroeders, g-~hooren
tn IWRNEUS)
J':.!hooren te
onzeker in welk Jaar,
Janr, doch reeds lang voor het
nliddw der voor!:aa'1de
midden
voor/:l!3'1de Eel.lwe,
Eeuwe, Tl931'dien
119ardien men ergens viodt
omtTcnt het Jaar 1(\90, den ouIIlIn?etekend, dn J~l'I, in ( l f omrrent
derdom vlln ze.<ënvijfdg
ze.<ënvijfrig jaar.:n hndr
hadt ocrcIl:r. Hunne hoofd.
zaak 'V1S
uirmumren. ]~ORNELIS
\V~s her Pta~trnjiden.
Ptll~trniiden, waarin zij uirmunrren.
l~OIlNEJ.J~ ~
de oud(}e
der twee, vcrf!nndr
oudlle oef
verflrmd! ook fene
et'ne wijz~ van tekenen
met lWDTt
1 wgrt luijr,
krijt, die bH de' kellf'ers
Icen!'ers hoo~ ge~gr wordr.
wordt. Op
<jen gemelden ouderdom begon zich ook de andere op lÎe
qe
<!en
Schilderkunst toe Ie
te leggen.
VW:CHP..R,
VmC'HER,
~m/I~'t d:ml,
~r.;(!:'·'d:mt,

Zie

HOU

n

RAK It
lt N.

Vmrl'IER, (ROEMFR) eel'! geJ ..erd en vernnfdg
VmrUER,
verl1ufdg t-urger vnl1
.A" fl/!~dfiln,
jludmN, en In
In dt'n Ja~re 1."'47 alda.r gehooren. EeniR
l1ewind f"!Jijnr
r"'lijn[ hij det
~iet he~leeJ
he~leed Ie
te hebben. maar al·
alopenbaar bewind
k~'l1
'opman geweest te zijn van
l':~'n ren
('en aapzienlijlc
naJlziE'nlijl!: nllr'~er
llllr':er en K ·opman
van.
Il~l'm~rkel:ik \'.,rmog'?·',
lI~rm~rke"jk
v,:rmog r'·,. N:i't in ziin~
zjin~ IZcboorrefiad.
j!cboorreflad. maar elders. l'aai11eFjk
l'aa j neFjk te Albr.aar,
Alkmaar, t:il1digd~
"il,dÏ!:d~ hij zijn leeven , op
~ell tlfd()t, Ffbrll:lrii dl'S J1~r~ IG20. Ellen al' zijn boezemvnend, JlI!NDRIK t.~URENSZ')O'l SPIFGRL. hadt hij met 'e~
W'101l
W1Ç)n ;ich
+ich dÇ.'r",a>'rl~
dçrwa>~rr~ h~g~even, o.m
o.rn het overfchot zijner dagen.
Il,! Korop- en andere
1!l1",eringen. aan d~
gen, vnj van IJIIll,!
IlIJdere b~1l
b~lh\l1l~erillgen.
pt'flpfft'f"n!!
fr~aie WeerenfchaFpen'
WeerenCcharpen'
pt'CI ..ffi',,'n!! der D'chrkuildl!
D'chtk\lTldl! en :If1dere
al'dere fnaie
roe 1<:
IC: wijden,
\'.'a5 ('en
een der
we
\\Tijden. ROF.:WER
ROf.:WEH vmcllE:n..
vmCIIER, naamt'liik,
naameliik, was
~erlle OphO~ .vers der N~derd:1i[P:he Ta~!e, rn.
pn. als zodanig.
fen
Led"n der aloude K~mf'r,
~en der mee~·t heroem!e
heroemle Leden
K~mer, wel eer
te A,mllr::rda11/
A,m/fcrda71l hpkend.
Li''f1e lûoeienbrJ;end, hij
bij den Mam
nnam van in Li~fde
lJ.!oeien·
ti!',
lil"
\\1:IS t'('l'~
fchrander(}e
{jl',
liin Huh WelS
e~l'e verz.1mell'l1~,s
v('rz~melt'11~'S van de fchranderlte
vernufre.
EeUlve; her
he~ KIV~ekfchool,
K lV~ekrchooI, waar in onz~
vernufre,l1 ~iin r Eellwe;
~ederhn<ircl1e
~ederhn<ircl1p PlIikdic~·1IC·r,
Pllikdic~'1IC'r, JOOS'1'
JOOST VAN VONDH., de gronden
~;;:rer YDh;ende
YDI<;ende verl!l~,r,-!h('id
verl!l~,r.lh('id leide. De Heer VIS~CHER wornt
()11:ler (Je
{lt!:fer
tJe gOt'de·
gOf'de Dich!ers van zijnen tijd gerekend, doch
Jtlllottt!
PlImdichlen: van hier d1t
muon\! vooral uit in korte Pnn!dichten:
d1! hem
hern de
fjet!f
jie~r jflNUS
JANUS DOlJZA
DOllZA den tweeden M 11'liall/
lr/iaat noemde. Voort!!
Voorr~
~e~fc hij eenige
eenigt! linoebeelden
Zinnebeelden in 'e
't Ikht gegeeven, op de
\,!ee~te v,n w.el_e hii, uitleggingeh, in onrijm ~ heeft gefchreven.
geCchreven.

'{o1
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VlSC;:CHER. (ltOEl\1ER)
(ROEMER) enz.
VT~~CHE1t.

T.)! een tlaal
flaal VliR
v~n 's
'"Mans
d:ehtmnniere, in het r,emeenzaame.
f,emeenz~ame,
T.lt
Mans i!:cl1rml'lniere,
l",,,en wij hi~r volg'!n,
,'()lg~n, uit ziin Rotnfflel(fJO,
R011Zff!f!/(IJO, cenen
eenen brief Ran
aan
I:I.'IIen
z.;il1en
nell Vriend FPIF.GEL
~P'F.GEL gezonden; kunnen de tevens dienen tot
z·
ecn bewijs van hunne onderlinge eemeenzaamheid.
ccn

Op Paesdach aen IJ. L.
" Seght

He:NDRICK
HENDRICK

~PIEGHEL.

wout gy niet dattet al morghen

Wl!~,

gae!l ghceft hnyden
htJyd.~n geen
ge!!n p!lS
pu ,
" Want by Vryllers te gaell

,t,.

Herbereh is 't fchand,
fehand, ja "y
l'Iy de Catholyken t
En in de Herberch
j

(!rare~ te wandelen feer qualyck
quülyek !taet:
llaet:
" Dy der Porare"

"~, Caetfen,
CaetCen, dohbcl:m
d;)t>bcl~n of rpelen
(pelen is ooclt
ooek geen
ge~o ra~t,
ra'!t,

•.
.' In de Kerek foudt
fvudc ghy al te
Ie langh fitten kyeken,
clye'c foud g~y
gl,y u feer
reer b~f1yt:'{en,
bdly::'ccn,
" Buytt'n op den c1yc![
J'

'c huys blyven
blyvcn can
ean iek fo qUII'yC'k
qua'yck do~n
do:n als ghy:
Gheront 't

èet ghy nergbens
nerghens te gaans? fo comt
eomt by D1y.n
my."
" W ~et

(MARB
TESSEISCHADE)
was de DOll'ter des I1rak.
flraks
VISSCHER, (M
ARIa TESSF.l
SCHADE) WIS
doeh meest bekend bij den tweeuen
nveetlen na~m;
n~am; we'
we'k~,
gemelden, doch
k!,
haar gegeeven wierde,
wiedt. ter
Ier !:elegcnhei:t
g~'I·!U.
meent men, baar
f:elegcnhei:l en g'!'·':U.
geni~fe van eene zwagre
ZW~1re 1\:hade,
fthade, gelerden
p,clerden bij veele
vetle AUllterAUJI!ergenibfe
damfche Kooplieden door eenen fiurm in T"XI!I,
Tt!xel, kort voor
bure geboorte. voorgevallen op den vnfë"twmtigflen
vl1tëö>(wllicigtten
h!lllre
1"'94, bir.nen Am(!erdtlm.
L1mferd,1m. Zij was cc!ne .1er
,1er
Maart des Jaars 1$'94,
doorlucb:igrte vernutten
vernufien hurer
harer F.euwe,
Eetlwe, en nllll1tte
muntte uit in de
doorluchtigll:e
beo('ff~ning en kennis van verfcht'iden
vcrfcht'iden fraaie kuntl(!n
kUnllen en wee·
w~e
beorff!ning
tenfchappen. In Dicht-, Zang- en Sp?l'lkunde
vondr zIj wei·
Sp~dkonde vODdr
ter.fchappen.
haar gelijk
gelijk,J vooral in kun!l:ig
kunllig fehrijv.:n en tekenen op
nigen baar
glas. Jn de Italiunfche
Italiaan/eha ta~le
ta11e was zij Z\l
ZIl verre!'
verrt' gevoTtll'rd,
gevof'Jerd,
gIns.
dat zij T.AS~O·S 1';YfIM/pm
deztlve in de N.!derlan:ltèhe
N-!derlar,diche
dB[
j.:r"341I'm uit dezt:lve
fpraake overbragt.
overbugt. Om van hure
l'le~aaf.jheden
fpranke
ha.re ongemeene ~l!aaf.!hedeD
eenig denkbeeld te vormen, hebb~
hebbe men flc!g.s
Ilc!g.s te doorbla:feren
doorbla:ieren
eenlg
van den Ridder HOOFT, die haaf
haar in ongemeene
de Brieven vau
w.aarde hieldt,
hielde, en dikmaals op den Huize te l.l.lIid,,,
MuirJln verwaarde
gaste,
Vvvvvvvv 5
gaste.
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ve~le brieven met haar gewi&ld
gaste, en veele
gewisCdd beeft.
heeft. In dell
dea
Jaare 1623 tradt zij in den ('cbt
('ebt met ALI.AIW
ALl.Alm VAN KROMBALG ,
welken zij twee doe;rers
doe:rers baarde; eene van dezelve, naar haahalre Moedel' ook Tf:SSEUCHAnE gCll~':nd, wordt, in 1I00FTS
Brieven, ook bij de ver!wning v~n TEsmL1JE, dikmnals ver·
meld. De Heer Iwu:llll.H.G
KilU:llB.H.G overlccdt, in (klJ
(kn J32re
Ja2re 1634, te
Alkmaal'
woonplaats, van w::nr
Alkl11tJtlI',, z:jne woonpla:as,
w::ar zijne Weduwe, die,
jaaren,, na
zeden,
zeden. niet hertrouwde, r.a3
r.a:1 verloop van etlijke jsaren
Amflerdam
Junij des
AmpcrdaIU wederkeerde, daar zij,
zij. in de maand Iunij
Jaars 1649, JJ:l:l~C
IJ:l:l~C da,;en eindigde,
eindigde. in de belijdenis van den
Roomrchen
Roomrehen God~Giellst, wei ken zij, onc!:mks de poogil1ge:l
haarer vrienden, om 'cr haar van af t:!
t:: trekken, beftendig
be!l:endig
badt aangekleefd. Tf.$StLSCHIIDE
Tr.SSCLSC!!ADE badt
hadt eelle Zuster, ANNA
gem:amd, tien ja3ren voor haar gebooren , en die haar ruim
twee jaaren overleefd heeft, zijnde met eenen VAN WEZEL ge.
buwd geweest. Even zeer sis de rondere was deeze vermaard
om haar fraai
wcefrui vernuft, en bedrevenheid in veelcrhande weetenfchappen. Dij eenige Zinnebeelden, door haaren Vader in
't licht gC8ee\'en
ge:::eeven zonder Verklanringen, heeft zij uitleggingen
gcfchreeven.
gefchreeven. Uit de Brieven van 1I00Ff
lIoon blijkt genoegzaam,
genoegzaam.
in hoc hoog eClie
eCJje waarde ook deeze fchrandere en geleerde
Vrouw bij den Ridder wierdt gehouden.

Zie P. C. HOOFT,
Hoon, Gedichten en Brie·
Brieven; J. vos G.:didten.

VISVLIET , een Dorp in de Provincie van Stad en Londe,
Lande,
in het Westeikwllrtier,
Westejkwnrtier, op de grensfcheiding van dezelve en
van de Provincie Fdes/~,;d.
Frieslatid.
VLAANDEREN, (Slaals ) gelegen in het NoordJijk gedeelte
dier Provincie, voert dien naam, om dat het, geduurende
den Spaanfchen Oorlog, door het geweld der Wapenen bemagtigd zijnde, bij den Munfierfchen
Vrede, in den Jaare
Munllerfchen Vrede.
Jure
1643,
164&. den Algemeene Staaten wierdt afgefiaIn.
afgcllaan. Deszelfs
Des zelfs
Grenzen zijn, ten Oosten, het Kwartier van Antwerpen in
io
Oostenrijks Bra/HIfII i ten Zuiden en ten Westen,
Westen. OOIlenri/lu
Ooslend/lu
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Rr::bnnt i tcn Nvo:d(!n, de Wester. Scheldt! en de Noord-
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VLAAl'1DeREN, (Rolld en LUi:hof "an) hoewel twee on6'!r [cheident: Kollegien, voegen wij hier, onder één Artikel,
6'!rrcheident:
bij elkander, om dat ze, in zommige opzigten. eenige ondErliilge betrdtking hebben. Beiden houden hunne Vl'rgaderingen te Midie/hurg in Zee/tmd. De Raad van Plaai,dc,'en, eerst opr;erigt in den Jr.are 1599, beflaat uit negen Leden, d:!n Vcorziw:r, die de:! titel v:m Eerjlm Prrji1f!ercnde
Rtl(u/ voert, <!:tar cr.der begreepen ; voortS uit cel!en Advok:l:lt Fiskaal, Rentmeester van de Exploiél:en, en Gr:ffi~r. Alle
dc('ze moeten te 1I1idde/lmf'g hunne vaste WOO!1pJa:lt~ hebben.
l%:!mant mag zitting hebhen in den Raad, die niet de waardi.-;heid van Licentiaat of Dûébr in de R ~g(en bekleedt.
R'Jiten hunne l{aadpI:::tzcn mQticn de Leden g~ene andere
Al\'lprcn
Amprcn bekleeden. D(! wedde V:ln eiken Rnlld~hecr is acbt,
dllch die v:m den Voorzitter tW9~lfhonderd guld.:ns. D~ Advokaat Fiskaal en de Griffier p,-enieten iEder zeshonderd guldc'ls, Vjcrm~2len
Vicrm~2len rer wecke
weckc ver6aderen zij, in de zo gemarode Abtd:j te lI1i:l.iellmrg. D2lIrenboven wodt 'er, eiken
P.>nderdag naamiJdag, voor deezen Raad, Rolle eehouden,
wdke, indien zij op dien dllg niet afloopc, 's ar.derendaag.
h~rvat wordt. Dij beunen wordt de Rolle, twee maanden
bug, door twee Ruden waargenomen;
wurgen omen ; doch de \'oorzittende
R~ad is daar van verfchoond. Menigvuldig zijn de zaaken,
v:e1I:e voor deezen Raad getrokken worden; en mag dezelve
:I is het Opperlle Gerigtshof van Staats VlaandereIl worden
:l2ngezien. - lJet L~enhllf vlm P:nllnderen, dus genaamd,
om oU alle I.eenen d~s
des Gewests daar aan onderhoorig zijn,
bd13at uit eenen Superintendent, zijnde dikmaals, hoewel
niet :I![OOS, de zelfde perfoon nIs de Voorzittende Raad in
den Raad ven Plo.'llzdcren,
PIIl.'llzdcren, cn Leenm::nnen, zijnde de ge.
7.1 mcntlijke RlIIrlell
RlIIdell vaIJ het gemelde Hof, en eenen Griffier.
Alle deeze genieten geene vaste Jaarwedde, maar alleenlijk
lekere Regtcn (Ll'l!ts), Daggèlden (Paell/;en) cn eenige
:lnd"re voordeelen. De p!:tats, alwaar het Leenhof vergadert,
;$ rte gewoone Kamer van den Rand van naanderen,
Yltlllnderen, te
MiJ.
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101idt/e!bu'·g. Wij rncr~:ell hier rot!
rog- n~r, è~t de Raadshcerelt
'!:J'l R.Bd wm V/.11t1dc· ,'n J~n thel vo~ren vaD EDEL

V3!1

IIfOG~NnE

II:!EBEN,

VLA UnWG"N, rr!'lC ver'r~~r.J1' Pll31S of ~'ede, In Z'li.lholland, l'en lulf 11"r ten 'Ven,.n ",n &!;;P'/fJIN, een weinig
billl1el:wa3rtS V111 .!c M.'lI1'M, met wcll;c het, è.oor mi ldel
~ e~ne I:nge
I:ng~ fJaven, gem~~!'lL~np heeft. Niet r.p den zelfden grond le~t het tcgenwood!l;e. :lis het Oll~e V!a.1rdil1gen,
waar v~n men ie dl' vrot'f~fle Gedenl!fchriften onzer Vaderlandfche Gefchie,ler-isf"
Gefchie·ler-isf" vi 'hlt gewaagd, onder den naam van
FleJ·tidinga en Ph/mliJ'/ingl1,
Ph/mliJ"/ingl1, en 't welk Z')
z·) veel vermaardheids bezat, bt het onGer den titel van M:JrkgraatTchap, en
Graaf DIRK DE IV "al:
,'al: 1J,,/11nd, onder dien v:m Mad:graal'e
daar V:lll
V:lll vermeld wor~t.
Jnru~rchen is men 't, aang'ar.de de
waare pla9ls van het Oude J'la:lr,ih'cen, niet volkomen een~.
houden' daar voor eepen
ee['len plek gronds ten Oosten
ZOOlmi~e!'l bouden'
W!l het r :Il::d If"t:stvoorn, of GIJedt!rer/e, om reden dat men
aldur, w~lc~r, bij laa;! water" de kenbaare merktekenen Vlll1
eene digt hebodwde S!ad, en verfèheiden Munten ...3n Romeinfche Keizers, en ando!re fi~raaden der Oudheid, zou gevonden hehben. ."nderen. d~~r('ntegl.'n, zijn van gevoelen,
dat bet
het Oll:le, niet Vf:rre ren W:sren
W!sten van het lt"genwoordige
rlar.,.dinge~, zou gelegen hehben; dat het, rc('ds voor vee Ie
Eeuw('n, door het l!ew~1tl der Goll'cn vedelgd zijnde, de
Iogezeete"en
Iogezeetc"en zich gcnoJ(l.lnkt gevonden hadd 'n, dieper land.
waarts te t-egl!~ven,
"egl!~ven, (lm 'cr eene
eelle meer bevt"ilig:le woonp!aa:s
te zoeken. De lijd der fiigtinge legt alzo in de duisternis
begra~'en. De merkwaardigLle voorvallen, de Hiflorie der
Plaatle betreffende, zijn de volgende. Naa dat Keizer HRN~IK DE lil, in den Jaare 1°4'5. zich van rtaardil1gm hadt
"erzc!,erd, wit"rdt, 's jaars daar a3n, de plaats op hem heroverd door Gluf OIRK
DIRK DF.N IV, die, omtrent den zelfden
lijd, op de hoogte der P:lIlUZe, met de Keizerlijke Vloot
(!enen fcheepf1did ;,ieIJt, op welke hij eene luisterrijke over·
cenen
winning beha3'do!. Ycd leedt de PlUIS, in de maand Jllnij
des Jallfs 1 574. E~n hoop Krijgsvolk, van een aal't3l Vrijbuiters verzelJ J onder aanvoering van eenen verloop en Kleerm.a~
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maaker,
tnaaker, te Schieda/ll
Schiedam verzameld, vielen
viden in F/aardingen,
Piaardingen,
rigtten 'er vecie
veele plonderingen
plonJeringen aan, en naken de Plaats in
brand, zonder zelf de Kerk en het Raadshuis
RaadshuL; te verfchoonerr.
In den Jaare 1653 ontllondt
ontHoudt 'Cf
'cr med:eli;:;e
med:eU;::e opfchudjing,
opfchud::ling, doordien 'er, door be
wel king van cenen
bewediing
e~nen HO{)Glc,~1I0EK,
HOOG"-I'ilIOEK, Burgemeester der Plaarze,
Plaatze, bij openbaaren
openbaal'en TrommelOag, voor
's Lands Vloot, volk wierde
wierdt geworven,
gewonen, cp den taam
r.aam des
Prin!en van Oranje, teen
tecn een kinJ
kin.! v:m
Y~n drie jlarcn.
jlaren. Omtreilt
jaart:n laater,
Jaater, te weercn,
weeten , in den Jaare 1751,
trent honderd jaan::n
gaf zich
lich de Regeering der Pl~:ltze
l'lu:Hze zeer veele moeite, om
aangemerkt te wordt:[)
worden als eelle
eene bellootcne
beOootene Stad, waar voor
men haar van ouds gehouden hadt,
haàt, [Oen
toen P/aardingen,
J71aardingen, even
gelijk verfcheiden andere kleine Hol!undfche
thanl
Steden, lhanl
Hollnndfche Steden.
uitgi!Oootcn, [er
ter Dl?,vaart der
insgelijks van dat voorregt ui[g<!Oooten,
belchl'ceven te worden. Gelegenh"U
to~
Provincie plagt bc!èhrceven
GelegenhçiJ daar [O~
gaf.
deew Stede.
Co;: ct
gaf, dat dee:w
Stede, bij de invoering der Cüi:
~i:!~ van de
gl'meene
middeiclI op de Verteering,
Verteerillg, zonder·
zonder. HourJ
HOvfJ - Collecgl:meene • middelen
teur geiaaten,
geiaatcn, en onder de HoofJ·
HoofJ- CoHe&curs
Collec.:curs van Delft,
De/jt, of
van Sc!1ied,lIlz
Sc!;ied,'lilz gebragt was; terwijl zij een
teil tijde
tijèe der Pagteren)
Pagteren J
haare penningen, regelrecllt,
regelrecht, aan
n~n '[
'e KO!l1piOir
Ko!nptoir v:m Ddft
DLlft plagt
dat, bij de nieuwe
Ilieuwe OrdoIr
OrdOl","
te brengen. Hier bij kwam nog, dat.
nantie, wegens den Impost op het Zout en op de Wijnen;
Wijnen ~
verllb~,rd
verkla"rd was, dat geen Zout of WjjtH:n,
Wijnen, rv'I~e
r~i~e en Azijnen.
Azijnen,
11;(
tl![ Zee kvomende, ergtns andtrs, dan in eene
cene be1l.ootene
beflootene
Stld,
St~d, zouden
ZOUGen mogen VJurdell
wlJrden gt!o.';,;
gt:lo!:(; terwijl men deeze Waaren, die, het Z Jut i:lzondEl[ièi;!,
iazond~! [,,,id, noodig
nooóig waren tot de Haring !aart,
laart, d:kw:i!s
d:kwlj!S te F/ilar;];'ngC1J
F/(lard:n:;en pb;;t
p13gt te losfen.
losten. Om",
Om~'
e~n
e2n en andere wi,·rèc
wl,-rèt de R':g'~(::lÎr;
R'_';;~(;lÎr:; te ra:lde,
j'~:lde, haan:
haare bezwa~r
bezwaunbfen
V<:i'?,aderitlg VJll
V.1n lIo!!.md,
Hoi/und, met ernern#
nbftm te brengen in de Veî'?,uderi'ig
n;g
fi:g verzfJtk, om cia:!\'
d~ar van omheven,
ontheven, en, ka
[~1l opzigte vall
va,l
's LaLds
diÎj'J~1J n11
ell
Lar,ds Imposten,
Imposten. van het drijven
na ~l!erld
31!erlci l,eering
ll~ering eu
handel, ook van
v::n de Brouw- cn
ell Z'J.i'k<:emceringc.
Z'lJ'k':!el1leeringc. als een~
een"
befl·.)orene
befl'.JOreûe Std aan:;zmerkt
aang'emerkt en beha!Jdeld
behandeld te WOrtL!l.
wordell. Doch
op het VcrzO~U1.:;lrirc
geel! ,-';twour,i
Vcrzo~U'.:;Hirc kwam getIJ
r ja wood naar t(:lloegen.
g<:lloegen.
Vlaardhgell
VltJtll"dhgel1 is eene
ecne zeer welvaar"nde
welvnar~Dde Plaats. .E.:n
E.:n weinig
biooendil
laiJdwaarts van de .'t,fr;az3
;","t;az;: gelegen, loopt, van da
bior,en- of I:wdwaarts
na die rivier eene dubbele riie paaien,
paaIen, die
dit: de Haven
Stede, ca.
fonneert.
formeert. Om de opfHjking,
opfHJking, en ;lIto
altu de gehl:ele
geh.:ele opdroogifl!
opdroogil1!
d;;t
ct",

onder
eenen
l7 6 aanvoering van vtAARDINGE~,
c:ler Haven re voorkoomen, heefe men, nu zestig jaaren geleeden , dit Paal werk lOt op eenigen afl1and in da Maas verIengd. Eene r.fzonclerlijkc legplaats in de Haven, ten dienlle
der Haringbuizen, voert den naam van Euizci'lr;at. Een ander Watertje is bij den naam van Prikgflt beker.d, om dat
het dient ter bewaarplaatze van de zo genaamde Prikken,
ook wel Negcnoogen genaamd; eene foort van kleinen Viseh,
dienende tot aas a:ln de Hoeken. met welke men Kabeljaauwen vangt. De Prikken worden in zoet water gevangen,
onder andere ln de lJ,['IYWe, om en bij het Dorp IFtl"ktmdam; ook wel op de rivier van L11;.:/,1fJ: ten welken einde
een afzonderlijk Vaartuig, bij den Ilaam va!l Prikhr:alder bekend, derwaarts wodt gezonden.
Men heeft te Flaardingen eenige niet onaanzienlijke Open!;tlt1Te CebclJtV{'/I, behalven eene mer.igte Burgerwoonlngen.
die een benilig voorkoomen hebben. en van dzn welvaart
der DllrgerClJ gctui);"cnis ·dra~gen. lIet Raadhuir, gebouwd
in den Jaare 1650, heefe een deftig ~:mz:eI1. Van boven
pronl;c het met een bevaliig Koepeltorentje
Koepelrorentje,, van vooren met
een fiel'lijken G:vel, en van binnen met verrdl,~iden fraaie
Vertrekken, onder welke de Rest- of Schepellskamer ui!munt. De Viasdzh.Jl en !Faag, onder l5én dak, is een ou·
derwetsch gcftigt. Het Hof, dus noemt men de wooning
van den Heere, is een rtlim en fraai gebouw. veraa:;;;enaamd
met een fraaie'l en uitgdm~iden tuin. - De Kerk der HervorlUJcn, Dlllr gelange van den a~ngroel van het getal der
SteJclinc·:n. van tijd tot tijd vergroot. is een ruim gebouw,
pronkende ::let een fierJi;ken Toren, die, vvor Oil.;ovcer vijf:ig jaaren, geheel nieuw uit den grond is opgm~kken. Het
Vierkant d3ur van is honderd voeten hoog, en de achtka.lte
Koepel, V21 welken l,ij gedekt wordt, zestig voeten. In de
Kerk zit!t men eelle menigte \Vapenborden, en voorts een
Marmeren Gedenlnee:':cn
GedenJnee:':cn voor den H~ere 1\1r. PIETER REAAL,
Baljuw der Stede Pklnrdi71gen. Door twee Predikanten
wordt de dienst waargenomen. VoortS heefe men 'er ook
een Weeshuis.
V/aoulingen, hoewel eene 0rene Pl.1nts, is, nogthans , jn
het bezit van Stedelijke Voorregtea. Vourheell
Vourheen hebben wij
rct.:J,

VLAARDINGEN, VLAARnTNGER.
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reeds aangemerkt, dat zij, weleer, nevens de groote Hol·
Hollandfche Steden, t~r
t!!r Da;:;v:l!m
Da~V5:lrt p!agt bdèhrceven
bcièhreeven Ie
te worden.
Ten bewijze van de gemelde S[~dclijke
St~dc!ijke Vuorregten,
Vuorregten. kan,
St2.aten van
onder andere, dienen, het Befluit
Bc!1uit van
val) 's LanJs
Lands Staaten
den Jaare 1741, volgens 't wel:r,
welk, voortaan en altoos, agt
zoude genomen worden op de Brieven van Voorfchrijvinge
door Schout, Burgemeesters en Schepenen
\'!ln na41'dingen,
f/ïaardingen,
Scheper.en \':10
tot het verwerven van FeniiJ
Feni.'J ./Etatis,
./EttltÎs, of het Regt van
l\1eerderjaarigheid, verleend. Daarenboven worden de Pla.
kaaten en Brieven van Hunne Edele Groot Mogende, bij
alle gelegenheden, aan de Magifl:raat
Magif1:raat van Vlaardingen, onder
den titel van Stede toegezonden. Eindelijk, om geene
geen~ andere
blijken te melden, heeft V/at1rdingell
Vlaardingen Schepenen Kommisfa.
Kommisfa~
risfcn,
ris[en, tot beregtinge van de Gemeene - Lands Middelen. De Regeering der Stede befhlac
Sc'~out. twee
be!l:nat uit Baljuw, SC:loUt,
Burgemeesteren, zeven Schepenen, twintig Vroedfchappen,
Vroedfchappen"
voortS twee Thefauriers, drie Weesmeesters en cene:]
eel1e:1 Sekreta~
SekretaH:oringvangst,
ris. Al van ouds was de Visfcheiij,
Visfchedj, vooral de H;;.ringvangst,
de hoofdneering
hoofdn€eriog der Vlaardingers. Hoewel minder dan voorheen, is dezelve hier nog in merkelijken
merkelijkeu b!oei,
bloei, en geeven de
daar aan verknogte ambagten
ambagtcn een heilaan
befiaall aan veele inwoon.
ders. De Hooge Heerlijkheid van VÜUl/'direel1
Vüul1'direell behoort aan
de Graaflijl:heid
Graaflijkheid van l/oi/and,
Hoiland , doch de Amb"gtsheerIijkheid,
Amb8gtsheerlijkheid ~
zints .\tm
.\t!D aanv:lng
aanv:1ng der voorgaande Eeuw, aan het Genagt
Ce!1agt VAN
:"E.IDEN
:"E.IDRN,J bekend en in :lanzien
aanzien in de Stad vnn dien naam.
VLAARDINGEll- Al\lB.".G'l',
VLAARDINGFIlAMB:.G .... , een llitge!1rekt
uirgearekt Regtsgebied , paaiende ~an
aan de llraks
!lInks bdèhreevene Stede.
Seede. en biOllen
binnen zijnen om·
om.
bellnnnde, vu\;cns
vang belllll\nde,
v0 ' ::ens opgave in d'~
d·~ LijsteIl
Lijsle 11 der
del' Verpondino
Verpondin.
gen, een1!\1cwiutighonderd
een1!ntwilltighonderd vijfi:l1zQvemig
vijf':llZé!Vcmig lUorgèl1S
l\1org~ns en honderd.
da,1r bm!len
bin!lCn geen Kerk.
vijftig Roeden Lands. Men vindt daJr
dorp, doch, vol;ens
vol,:;ells de jo~g!le
jo::g!le opnceming,
opneeming, zeslig
zcslig Huizen,
ginds en elders verfpreij. De i\mba;;t~heer
"\mba;;t~heer van 'Vlaardingen,
VltJflYdingen,
is het ook van V!aardil'gerV!aardil'ger - dm!;!I!;t,
dmhfl:;!, die de begceving VI"
va'.
-arnpten he.;fr.
he~fr. Hij oeff~i:t
oeff.:m het Regt»Regt~.
Schout- en Sekretaris -ampten

~cb.ied
gebied

met Wclgeboorene
Wclgebcorene Mannen.
VLAKl'i,
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VJ.AKE.
Vr.AKE. eene Heerlijkheid
Ikt:rJijkheid in Zeelan".
Zee/an". op het Eiland Zuid·
/Jlivelómd,
/Jlive/ómd, vereeni
vereeni!:iJ
vall SchoJ'e,
Schon:, lec
ter haarer plaatte
plaalte
5 J met die.: van
in 01;S
01;5 Wool"denbvcf.,
Woo"denbvck, D~el XXVI, vermeld. I/I,Jke,
I/Iulce, grcllm!f
gruutl!f
dan de andere, bcyat
bevat achttienhondl.:rd
achttienhondl:rd zcvclItlndertig
zcveutlndertig Gemet;:n
Gemekn
oDg\!Veer twc.:~honderJ
twe~holiderJ zevellënzcstig
zevellënzestig KOt.!Jcn LunJs. Voor
fD ong\!veec
omtrent vijftig j~aren, telde men \.r tw\.c':nvijiii~
tWl.c':nvijiii~ Huilen.
rl
rl,.ke.
.• ke, zo wel ~l:; Sc/M'e,
Sc/Moe, heeft Z;jDC
:t;jDe eigen K~rk, dûch
dueh Je
Dorpsregeering is gemeen.
bcmeell. Als eenC
eene bijzoUJCihcid
bijzouJCihcid wc.;:!ns
we6~l1s
Pif/lre
Pif/ke vlnd.,:n
vinden wij aal'l:et.:kend,
aUI'l:et.:kend, dat DIen, v:m
V:ID olds, aan Jen
u.:n
Wand der Ker;'c
Ker;'e aitcbceld
aitcbcelJ zag een Duivel, hou":l!lIde
hou"l!nde c~lle
e~lle
Pen ill
in de hand, I;n
til met Papier cn !jjkdwKCr
!jjk:kuKer voor zich,
zich. ais
zittcnde
zittende te fc!mjvc/!.
(c:1TIjvell. Nevens hem las men Jcezl: wOI>,Jcn
wOI>,Jen in 'c
'e
Äwaad Latijn: Fr.Jgiidil,.
Fr.Jgiiliil,.veró(;rum
verh(;rum TU8f1'ÛUS "ulligil
"ulligit IJorUIII;
IJorUII1; te
kennen gcevende, dat Je Duivel de mi.IlJ~.m d\.r
dl.r wOllrdcn,
wourdcn,
.ltlier
Iltlier geCprokcn,
geCpruken, opwellende,
optcellende, om ze vcrvolbClIs
vcrvolbcns vllor
vuur GoJ
hrcl1gen. Doch.
Doch, Dl~cr dali honderd jaaren
in het oordeel te orl!l1gen.
gcleedl'n,
geleeden , ht:l
h!!, ft
rt men ct:t
o:t Schilderij d01!1l
docH wegneemen
wegneelllen,, en
CII bet
llout door den Kuster vcrora;l.ien.

Zie

S~I"LLtG.~;'GE, Klonijk
Kloniik

J'un

Zee~

IG1;,1e
/Ql;,1e

VUl\m.G
VUl\m,G (D.J) V,\N üüTSfiOOilN,
OiJTSfiOOJlN, een aloud, zeer veiAmncro~am~ch G, fLi!t, eCiligcn
ecaigcn vall wt:l:Cs L~Jl:n.
I..~J.:n, bii~
maard Amfl:er'~am~ch
saDS
sans eene
cene E"u
E"u\\I',
\V", in
iu de ee.le
ce.1C of an.!er.: bOI!Jani",:lcld,
bVI!Jani>,:lcld, teil
tCIl
::'tadshuiz.: op
up het KmCt:n ~~zeoeten
geueten heb;'..:n. De eeli!e,
eed!e, welw.:l::'tadshuize
'ken wij, op de R.:.aeeriulislijst,
R.:.aceriul!slijst, vcrm.:,J
vcrmr.lJ vinJt:II,
vinJ':II, was CORken
~I::LIS
~I::Lls DE. VL:.;-'Ii~
VL:.;-'Ii~,'
,; \"t\i~
Vdi~ O(:'rSIIOOkN,
U(:l'SIIOOkN, zijllde
zijlllic: S~i1l:l'cn
S~i1\;pCn ~cweesi
~c\\ieesi
io dc
de Jaaren l;;tl3 Cl!
en 15rj'j.
15t;.,. Op r.;;tI1
II;;tI1 voigr i'II!.TF.lt
i'lI!.TF.lt UI:: VLAOUT,HOOR"-'. Hij w\".'rclt
\H,~rclt H.laJ
H,laJ in cic
ei.: VrocdCchap
Vrocdfchap
lliNG VAN OUT,Hl1UR"'.
der Stlld.
Stlld, in oe;) .I~are 1596.
15~6. harir
halir wl1n~
WllU~ i.:
il: ::';:h~pcn~
::.;:hrpcn~ {hok
B~nk
J,.aren 1605,
1605. lól3 en 16.1'},
1611'), C!I kkioLil
kkilllll htt liurn~·
in de J"aren
lUeesrcrJijk ge!luche
ge!l0elre in de J~art;n
J~arl;:n I'Jll,
loJll, lÓ2~,
162~, 16~'.I.ci1
lÓ~'.IoCi1 1
(J..:B ,
lUcesrcrJijk
l(J.:B,
in wtlk j~~r
•• ,
oi~~r hij oVl!riecdr.
overiec(lr. lil
In hr·t
hl·t 1I,.k van
"an den
deli ~; ...
....l&"iel
l&"iel,.'
en aa!lg~allde
aa!lg~ailde ue hecrfcher.de ~efchi!lèl1.
~efchi!lèl1, uw,"t h;j ecu MaIl
van l!"lIlaatig.Jc
j!'''lIlaatig.Jc be;:il1Zclell
be.,:il1Zden Rt"Wtt"(
R... W(t'~t zij;,; ((,n
((on \l,I'i,rèil'
n,I'i,rè'" vindt

It,."

!ncn wct;cns hemaiiilgt!tck.enrl.dalw.llu
hemaiiiJgt:tckenrl.dlUw.IIUI.;(:.I<.~
••1 t.G.i>.:.i'UO~1.UO;\l
.. e.·I<..".\It.Gi>.:.i.u·.1.0o:>l
)l1~·
lIl~'
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een
eeD bekend voorIlander der Remllnllrllntfche
Remllnfirllntfche gegevoeJenQ,
voelenQ, naa zijne vlugt uit de Stad, derwaarts was Ie
te rug
gekeerd, onze Burgemeester
Blirgemeester zich Liet omzag, op den Nieuwen brug , op de Heurs
Beurs cn op InJtrt:
InJ~rr: openbare plaatZ/'n, me:
hem te wandel ..m en te verkeeren. - In de orde des
dEs liiJs viltden wij
wij wijdetS vermeld DH,K DE VUIMll\O ,VAN (Jm·~'IIÜoRN,
(Jm·~'IIUoRN,
zijnde Raad geword.!n in den Jaare I óo6 :-SctJep~o
:-SctJep~D geweest
jn de Jaaren
Janen 1608, 1611,
161I, 1612, 1614 eu 1615, eu wel
wet de
Burgemeesterlijke waardi~heid
waardiJ!heid bekleed in ue
ue Jaaren 1630 i
1633,
33. 1635, 1640 en 164~. De vul~ende,
vol~ende, I.he uit dit
~alJ~ienJjjkfie posten
'posten heeft
ht:!cft bekleed, was een ander
GeOagt, de ~alJ~ienlijklle
CORl':El.1S
CORl"El.IS DE VLAMING VAN UU'fmOORN,
uU'fmOORN, tta:ld
Ra:ld der Stad, Schc·
pen in de Janr~n 1645 en
cn lG4S,
1 G4S, !:ochuut
~chuut zints den Jaafe
Jaare j6~9
i6~9
tot io
in den Jaare 1655, en Buróeml!e~tcr
Buróeml!c~ter in ~e Ja;lren 1656,
1660, 1662,
166~, 1663,
1663. 16(j3,
16(j3. Ió7lZ,
Ió7lZ. 1(576,
1(576. 1677,
1677. 16;9 en 1680.
Onder zijn opzit;t
opzit;r en bewind wierdt de GrU~JlIl
Gru~)tll Am(leiOuis
Am(ldOuis
lan~f.lei:.I.
lan~elej;.I. Ook viel het hem tcn
ten deele, van w('~en de Stad
Amjl""dlZl11
Amjl"rdlZl11 , Prills WILI.EM DEN Hl, mer
met desze:îs
desze:î$ verbr.lliilg
tot de Stadhouderlijke waardigheid, geluk te wc:rJch~n.
wc:r;fch~n. - Nog
een anderen fJlP.K DE VI.Al\lINli
VI.AMINli VAN
vAN OU'f~HOORN
OU'f!HOORN vin Jen wij
gcnoemd;
genoemd; h!j was Cl)lJJmis[ar:s <ler Stad in
in den Jaare
.Taare 1673,
en wh.rdt
wh.rdr Schepen in den J~are i6g1 , doch ovtrlèedt kort
daar nla, op den IIcJ1!!icnJeu
IIch!!ienJeu April diers zelfden Jaars. Het GeOagt Vin otJTmOORN,
OIJTmuORN, op dat
dlit wij deeze biji'lildtorhe.
biji'lildl'rhe.
den nog aanrekenen.
aantekenen. is van :i8lizienlijke
:iaJizienlijke Oudheid.
Oucibcid. R~<.!ds vvor
VoJor
het Jaar ) 30:>
30:) was h(![
het btkenli als eigenaar
eigenlar van de Ainba~ts.
Ainbaj\rs.
heetliillhei:J
heediillheid van OlJlsl;or..rn,
O/Jlsl;or..rn. bij Ai/en, als melÎe van die vaO
da,.!aTidcn·un
da,.!aTidcrJ'UfI en PII/"OI,
PII/'IOI, van de Hooge Heerlij~teid
Heeriij~teid vaÎl
Vrile
Vri,e Iheve, en van de [-hm~de
[-hrtli!de R
Rij"tl,')urg.
ij.' t:ll 'Jurg. Alle r.eeze
r1eeze
~oederen
~oedercn geraakten, in U€t1
Je,] J.1Hè
J.1Hl: 135 I . tn,ile'l
tH.ifC'l het
bet G thgr,
tIJgt,
door verb ,urdverl<1~ar;ng.
,uTdverl<1~ar;ng. : :;;~ li"t:r
li':t:r WII..LE~1 V'lN OUl'SH')ORN,
OUl'SH')OilN,
in den tVlJsr
tVlJst lwfchen
twfchen ! :erro~, WILL\::!lJ "tm
,'(m Rdjcs-en
Rdjcf"fin en zijne
zijne
K(;lZerin M.ltlGM:ETi\,
M.ltlGM:ETI\. (lil
(je lild!!
lijd!! der
dtr laaJstgeritelJe
laarstgemelde oi"
oi'
Moeder K<.:!zerin
den Hoel:icben gel;oozen
ge!;oozen l)~dr.
"'~dr. 111 den peri"oon
perÎotm ~'ati
vaIi den Burgemeester DIRIl DE VLAO\Il:'-'G
VLA!lIlYG VAN OlJTSHOORIII,
OlJTSflOORIl/, keër.!:!
keër.!;! dl!
llecrli)kht:id in het oorfpronldljk Stamhuis .vc~er.
.ve~er. Nu delze!l"s
ze!fs overlijden, in den Jaare 1646 voorgevallen. gi:fg dè
Hc:erliikheid
Hé:erIijkheid over cp dc~zelf, loon,
2->on, insgelijks biJven
t,iJvcn ver-.
"Jer-.
xxix.
XXX1XXXl:
lhelJ,
XXIX. DU.r..
Df.1!.1..
X x X 1 X X x 1:
melJ,
BISSCHOP,
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VLAMING. (PIETER)

meld, den Schout en Burgemeester CORNI!.LIS DE VLAMING
welke, In den Jaare 1688. zonder mans
oir genorven zijnde, de Heerlijkheid naaliet aan zijne oudfie
DogIer MARIA DI! VLAMING VAN OUTSHOORN , die dezelve,
door huwelijk, in het Stamhuis van R1zeede tot Nederhor!t
geb ragt heeft. De laatstgemelde Heer VAN OUTSHOORN , in
zijne Heerlijkheid eene fraaie Kerk, naar het ontwerp van de
Ooslerkerk te Amflerdam, hebbende doen bouwen, vertelde
men, in dien tijd, het fprookje, dat de Heer VAN OUTSHOORN het gewijde Gemgt gebouwd hadt. uit de Boeten,
welke hij, Hoofdofficier van Amjlerdaln zijnde, van de
~peelhuizen getrokken hadt.
VAN OUTSHOORN ;

Zie RegeeritJgslijst van Amj!erdam;
Tegenwoordige Slaat VQn Holland.

VLAMING, (PIETRR) een geleerd Amtlerdammer, Zoon van
Mr. FLORIS WILLEMSZ VLAMING en CHRISTINA VAN BERK,
wierdt op den negenëntwintig!len Maart des Jaars 1686 gebooren. Naa de gronden van Latijnfche en Griek~he taalkennisfe, in zijne geboortetlad, geleid te hebben, oelfende hij
zich, aan 's Lands Hoogefehooi te Leiden, in de Regten.
Intusrchell maakte hij vooral zijn werk van de beoeJTening
der Dichtkunde , waarin hij zijnen Vriend JAN nAPTISTA WELLEKENS tot kunstbroeder en raadsman hadt.
In den Jaare
1719 wierde VLAMING Boekhouder van de Oost'indjfche lVlaat.
fch~ppije ter Kamer Amflerdam. Hoewel dit ampt merkelijke inbreuk maakte op zijnen ledigen tijd, vondt hij, nogthans ,
middel om menigte 1hipperullren aan zijne geliefde dichtoeJfI!.
ning en daar mede vermaagtèhapte weetenfchappen toe te wij_
den. Aldus bezorgde hij, in den Janre 1723, eene uitgave
van SPIEGHELS HertfPieghel en andere Zedefohl't'ften, meE
bet Leevt!1J des Dichters verrijkt. Twee jaaren daar naa r,:lf
hij de Rederijkkunst van DAVID VAN HOOGS1RATEN in "
licht; en in den Jaare 1730, eene Nederduitfche U"erzetting
der Arcadia van SANNAZARIUS. Doch een werk van langer
adem deedt hem de dichtoeJTi!ning lIlem'ndeels !laaken. Hij
onder
u

VLAMING,
'VLAMING, (PTETER)
(PrETER) enz.
ent.
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ondernam eene uitvoerige Befchrijving
BeCchrijving van Amflerdam,
Amflerdam. die.
die;
I:~t oorfpronklijk ontwerp, verfcheiden
verCcheiden Deelen in fo ..
volgens I:et
Ilo
Uo zou benagen
bellagen hebben. Beter gelegenheid.
gelegenheid, dan iemand voorheen daar toe gellooten
geMoten hadt, boodt
boudt zich hem ten dien einde
aan. Zo verre was bij
hij met 'er daad gevorderd §~ dat
dit men
eenen aanvang maakte met drukken, en zes Bladen, nevens
het plotCeling
overeenige Kaortplaaten,
Kallrtplaaten, waren afgedaan, toen bet
plotfeling over.
lijden des werkz:lamen
werkzaamen Mans, onverwagt, zijnen arbeid af.
afbrak. Op zijne Hoffiede Hoogerwotrd
Hoogerwoerd wierdt
wierde de Heer VLA"
MING van eene Beroerte overvallen, welke, binnen den tijd
vlln vierëlItwlntig
van
vierëutwintig uuren, op den tweeden Februarij des Jaar.
1733, zijn leeven eindigde. In den Jaare 1706 was
waS de Heet
VLAMING
VLt.MING in 't huwelijk getreeden met WtNANDA
wtNANDA CALKOlt~'
CAt.K.OE~'
dogter van GERARD eALltOEN
CALKOÈN en CATH4RIN4
CATHAllINA VERBEKK, bij
dell
welke hij veertien kinderen verwekte, en die hem tot in den
heefr. Van de twee ZooneD
Zoon en en twee
Jaare 1752 overleefd heefe.
laatfie getrouwd geweest met den
Dogteren , is eene der laatlle
geworJen
Schout bij nacht JOOST $ELS,
~ELS, en bij hem moeder geworden
Zoon en zijn ongehuwd overleeden.
overleeden~
van tien kinderen. De Zoonen
verfiondC
Griekfche, verllond'
Behalven de Latijnfche en iets van de Griekfcbe,
de Heer VLAMING de meest gebruikiijke
gebruiklijke leevende taaIen.

"a"

WAGRNAAR,
Befcnrij'Yini 'Va"
Zie J. WAGEN
AAR , BefchrijYing
.Am/ierdam.
AmJ1erdam.

'VLEUTl!N
ME~RÉN, eene Ambagtsheerlijkheid,
Ambagtsbeerlijkheid, in her
bet'
VLEUTEN EN DE MRtRÈN,
Oost~
Nederkwartier des Stichts van Utredt, grenzende, Oost.
waatls. aan de Vrijheid der Stad van dien naam. Haare uhuilwaarts,
gebreidheid wordt bigrOot op zeventienhonderd negenänzeo
negenë'nzeruim veertig jaareD
jaareg telde men
men,f
ventig Morgens Lands. Voor rnim
binnen het regtsgebied der Hèerlijkheid, honderdvierënveerti,
bonderdvierënveerti,
lIuizen.

VLEUT'EN,
VLEU'tEN, een Dorp in de araks
flraks gemelde Heernjkheid.
Heerfijkheid f
een
ell
ten groot uur gaans ten Westen van de Stad Utredl,
Ulredt, en
Xxxxxxxx ~
na
TIl9
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VLEUTEN, VLEUTEN. (Ha,'s
(Hu,'s te) enz.
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van merkelijk aanzien en fmaiheid, doordien de meeste Huizen gehed van. {leen zijn; iet ongemeens, in dien oord,
ten plauen Lande. Bij deeze inwendige fraaiheid koolllt nog
het uitwendig bevallige deezes Dorps. door de lustige boom.
gaarten en beplantingen, en de vrugtb3are akkers en velden,
van welke het omrilJgd wordt. Zo wel de Kerk als de To.
ren zijn zwa:lre Gebouwen, en draagen de kenmerken van
hoogen ouderdom. Van binnen pronkt de Kerk met eene
menigte Wapenborden van adeHjke Geilagten, welke hier hun.
ne begra~fplaatzell hebben. Zelf ontmoet men 'er eene Graf.
kapel van het Gel1agt VAN DEN HAM. De Hervormde Gemeente wordt door haaren eigen Leeraar bediend. Ook hebben 'er de Roomschgezinden, die 'er vrij talrijk zijn, eene
Statie. Als eene bijzonderheid, dit Dorp betreffende, wordt
bet Dier. welk bier gebrouwen wordt, bij de liefhebbers van
dien drank, zeer gero(;md.
VLEUTEN, (Huis te) eene Ridderhofll:ad, leggende een
weinig ten Zuidoosten der Kerke van het flraks gemeldt!
Dorp, en, op den zevenëntwintigfl:en Oétober des Jaars
1536.
1536, door de Staaten des Llmds
Lands van Vlrec;'!, voor RidderID,lHig el'kend. Reeds voor het midden der Dertiende Eeuwe
bloeide in het Sticht een adelijk Gefiagt, 't welk daar van
den raam ontleende, doch nu al voor lang is uitgenorven.
Door verloop van tijd kwam het, bij afwisfeliog, io verfcheiden GeDagten. Het Gebouw draagt de kennelijke blijken
van cene
eene hooge oudheid. De gedaante is die van een laagen, dikken, vierkanten Turen, ten wiens dake een klein
fpit~je uicHeekr.
UitHeekr. Niettemin ontmoet men daar billllen
billnen eenige
bewoonbaJre Vertrekken.
Zie Utrechtsch Flakon/bock.

VLIE. (Het) een zeer bekende doorvaart of zeegat, voor
grooce
groote en kleinere Schepen, tusCchen de Eilanden Vlieland
en IIr Schelling, uit eu In de Noord- en ZuideriQe. Gei fond

(Hel) VLIE
VLIELAND.
VLlE, (Het)
r. AND.

'J77

!fond
,,"ond is gedagte der zulken , die hier
bier het overblijfzeI
overblij fzel zoeken
V3n ouds bekende rivier, F/evus
Flevus g~naamd,
genaamd, die.
die, een
van eene van
groot gedeelte Lands doortlroomd
doorfiroomd hebbende. 't welk
welk.I al voor
lang,
lang. LUsfchen
tusfchen de Steden EnK/ru;zen
Enkhuhen en Slflvoren
SI(lyoren.I onder da
golven is begraaven
begruven geween.
geweest. door deezeu
deezell monJ zich in de
eertijds beroem,ien
beroem,icn
Noordzee ontlasue, en
cn die aldus van den eenijds
nlam behouMn
bebouden hei'fc.
beé'fc. Inul5fchen,
vermits de
Stroom, den naam
Inuufchen, vumits
menigvuldige onzekerheden cn tegcnllrijdigheden,
tegen!1rijdigheden, die wij hij
de Oudheidkundigen aantreff~n. zullen wij den Leezer met
gislÏagen,, wegens den alouden loop der riviere,
berigten of gisIlogen
niet lastig vallen.

VLIELAND, een bekend Eiland, ten
ren Noord- Oosten van
het Eiland TfXe!.
Ttxe!. wordende aan de Westzijde van de Noordbet
Zuiden:ee befpoeld. De omtrek
zee, en ten Oosten van de Zuidcrlee
kan met geene zekerheid
zekerbeid bepaald worelen.
worden, als zijrule
zijnde het :lm
~:m
geduurige affpoelingen
aflpoeJingen onderhevig. Meest:aan
Meest aan alle zijdeu
11eefc
beeft het vrij hooge Duinen. Bij
Dij veelen
veel en lijdt het ~enen
geenen twijtwij.
fel, of 1'lidand.
1'Iil'!and, in overoude tijden,
lijden, aan de vaste kust van
de Provincie Friesland vast, of flegts
l1egts door middel van den alouFlieflroom daar van afgefcheiden zou geweest zijn. Aan
den "'lief/room
de Westzijde, aan den kant
kaat der Noordzee, plagt het Eiland
bE:zilten, en een zeer vermerkelijk grooter uitgebreidheid te bezitten,
maard en welvaarend Dorp, H·'eSlvlieiand
}I-'estv/ie/and genaame!, te hebgeludene Schepen onben, ter plaatzet
plaatze, alwaar thans diep gela:tdenc
bent
verhinderd zeilen. De !leIIer
aeller van dit Artikel herinncrt
herinnert zich.
zich,
g~elld te hebhen
hebben,, welke hem verhaalden,
verhanlden, hoe
oude lieden g$cnd
zij, het gemelde weggefpoelde Dorp meerrnaaien
meer maaIen bezogt
bezogt,t en
zich over en in den welvaart der opgezeetenen
opgezeetenell verheugd
he!>benJe, naderhand, met eigen oogen, de alverniele:1de
alvernielende
PInats allenfs zagen naderen, en eindegolven de bloeiende Plaats
lijk dezelve in buren onverzaacielijken
onverzaa<telijken bAlg
balg binnenl1okketl.
binnen(Jokken.
OIlSlv/jeltmd
vla het Durp, welk nog heden merOoS/vlieiand is de naam van
kelijk aanzien heeft. Het bellaat
bellaat,t voor het grootfie
grootile gedeelte,
~edeelte,
uit eene lange.
lan~e, breede Straat, gedeeltelijk met Lb!ebllouwl
Li:1I!ebnomen
bt:placlt. De Kerk der Hervormden is een Kwi<J(cbuu\l'.
K.uj</!cbuu~·.
bl:plam.
Doop$gt'!zi"'ic" zeer tairijk.
lairijk. Hocwd.
Voorheen waren 'er de DOQP~gf!zi'J,1e"
XXXXXIXX
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VLIELAND, VLIET.
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vin
van tijd tot tijd, verminderd, hebben ze 'er. egtelO,
egteJC" nog heden
eene Vergaderplaats en Leeraar. De meeste opgezeetenen
geneeren
geneer
en zich met den fcheepvaart, 't zij ter Koopvaardij,
op den Viichv:mgst,
Vüchvangst, of om te looEzen.
loorzen. De Regeering van
rl/eland,
rJielanrJ, 't welk onder het bewind der Staaten van Holland
en Westfriesland behoort, beaaat
bellaat uit Baljuw.
Baljuw, drie BurgeBurge~
meesteren en zeven Schepenen, wien een Sekretaris is toege.
toegevoegd. Befchreienswaardig is het ongeval, onlangs. op den
1 • op de Reeda
JS Maart deezes Jaars (1793)
( 1793) bij riit
dil Eilant
Eilanè,
Reede
gewagebeurd. 's Lands Hulk, de Dwinger genaamd, een gewa.
pend Schip, beboorende
behoorende onder het Edel Mogende Kollegie
Ier
Frie s/and,
sland, aldaar len
ten anker leggende,
ter Admiraliteit in Frt'e
Ooeg, in h<)[
h.;t begin van den nacht, in brand. De groote
floeg,
Sloep. of Barkas, was thans aan den w~!. Zo ras de vlamSloep,
lDen
men uhiloegen,
ui.iloegen, IIlugtten vier of vijf perfoonen,
perfoonen. zonder na
andeTen
ande1
en om te zien. met eene andere Sloep na land. Het
honderdvijfcig menfchen. bijkans
gevolg was, dat, van ruim honderdvijftig
vlammen, in het watt'r, of door vcrfiikking
verfrikking
de helft in de vlammen.
een jammerzalig en allerpijnlijk.t eind.>
eind.' vondt.
vondt, In de Kom.
buis hadt het vuur 't eerst gevat. 't
'( Zij om welke reden is
pns
ons niet
niel duidelijk gebleeken ; zeker is her,
het, dat de gemelde
vlugtenden met de Sloep firaks gevat, en zwaar geboeid na
L.ands Gevangenis in Friesland zijn opgezonden. Welk
's Lands
eene barbaarschheid
ba.rbaarschheid ware het, indien deeze aan moedwillig.
brqndtligting fçhllidig
fchllidig 11:ondell
brand!ligting
flonden t

Uit Medegedeelde berig/en,

VLIET, eene Hooge Heerlijkheid, in Zuidholland , en wel
VLIET.
lIleer bepaaldelijk in het Raljuwfchap van Oudewater.
Oudewate,.. Vol~
Volgeus de Verpondingslijsten bevat dezelve honderdtwaalf Morgens
gens. en tweehonderd
tweeholJderd aevellëntwintig
zevenëntwintig Roeden Land~. Hel
Het
gens,
gelal
getal der Huizen is zeer
:zeer gering, De Heeren deezer Heerlijkheid plagten 'er, van ouds,
oud», e~n
eèn Slot of Kafreel te heb.
wa:u van men oog
nog lang naa ~eszelfs
-ctcszelfs verval eenige over·
over~
ben, waar
blijfzeIs heeft gezien,
blijfzeis
ge:z;ien, be1laande,
beUnande, voornallmelijk,
voornallmelijk J in eenell
eeneQ
vçm,U~n
\1em,Ueu

Toren.

Zie

GO\!DHOvtN,
GOQDROVEN, Kt·onijk.
Kromjk.

Vt.I~1' It
Vr.I~1'

VLIET, ( Huis te) VLISSINGEN.
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VLIET, (lJuis te) eene Riddermaatigc Hoffiad, in bet
VLIET,
Nederkwartier des Stichts van Ut.recht,
U~recht, digt bij de LopikerKapel , tusrchen
tusfchen Tsfeljlein
rs[eljlein en Vianen, en reeds Voor bet
het
einde der Veertiende Eeuwe aan de Stanten
Staaten der Provincie
leenroerig. Meermaaien
Meerrnaaien verwisrdde
verVJisfdde dit Slot van eig~naar.
Een van deeze was Mr. PAULUS
PAULUS BUIS, Advokaat van Holland, die, in den Jaare 1594, in dit Huis overleedt. Jonkheer JAN
JAN LOUlS
LOUIS VAN
VAN HARDENllR'lEI{
HARDENllRfJEK is de eenige, dien wij vermeId vinden, als, in den Jaare 1704,
Iïo4, wegens deeze Ridderhof!lad,
hofitad, onder '8 Lands Edelen beÎchreeven.
berchreeven. Het Gi!t1igt
Gef'tigt zelve is een ouderwetsch gebouw, doch maakt, door den fraaien
Koepeltoren, waar mede het pronkt, eene aanzienlijke ver,ooning.
tooning.
Zie Utrechtseh
Plakaalhoek.
Utrechtsch PJakaathoek.

VLISSINGEN. eelle vermaarde Stad, in Zeeland, op het Eiland Walcheren.
Walcheren, in rang de tweede op dat Eiland, en de
vijfde onder de fiemmende Steden der Provincie. VerCchillenVer Cch illenbeuzelagtig, zijn de a/lcidinatlcidinde, en onder deeze eenige vrij beuzeIagtig,
gen deezes naams. Onzen eigen kostlijken tijd en de aandagt
des Leezers zouden wij misbruiken, indien wij eene lijst dier
gisfingen uitfchreeven. Indien men onze Kronijkfchrijvers
F/is{ingetJ van eene zeer hooge oudheid
moge gelooven, zou PI/slingen
zijn. Men onder[cheidt,
onder[cheidc, nnamelijk, tllsCchen
tusCchen Oud·
Oud- en Nieuw
JTlisjingen.
Flisjingen. Het eerfte, nog heden een gedeelte der tegeneen beitaan
befiaan gewoordige Stad, aan de Westzijde, zou reeds ecn
bad hebhen , in den Jaare 620
620.I onder de gedaante van een
had
VisCchersdorp, doch voornaamlijk van een Veer of Overtogt,
Visfchersdorp,
van daar op het nabuurig Fl4anderen.
f7l4anderen. De goede gelegenheid
cat
tot de Visfcherij
Visfchcrij en
cn Koophandel lokte,
loktc. van tijd tot tijd,
meerdere inwooners; zo dat men, op den Jaare 917, vindt
ungetekend, dat de Kerk waarCchijnlijk
waarfchijnlijk reeds lang te vooren
=aangetekend,
Parochie - Kerk
aldaar ge!l:igt, tot de waardigheid van eene Parochie·
verheven was. De zelfde Kronijken verhaslen,
verhaaien , dat Graaf
FLORIS DE lIl, in den Jure
Jaare 1227,
1227. Vf
~f daar omtrent, de
eerfte grondllagen
grondflagen der tegenwoordige Stad geleid heeft;
her.ft; zon·
zoneerite
der dat zij eïenwel
e7enwel de reden melden,
melden. die hem daar toe be.
Xxxxxxxx 4
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\\loogen heefc.
heeft. Ziras,
Zir.ts' dien tijd fchijm Oud. PlisJingen
PlisJjngm slleugskens te zijn afgenomen in bloei en hewooners1 waar loe
toe
PiN weir.ig zal
:,:al geholpen hebben de af kondiging van
vin cellige
eellige
eene van wr:lke
wf:lke den [nwooneren
Inwooneren
onderkruIpende Keuren, bij eelle
onderkruipende
en Poorreren
Poorteren der nieuwe Stad wrbonden
verbonden wierde.
wierdt, uic
uit OudPi'i1{rigen
Fi'i11.rigcn eenigen drnnk
dranlt van "Vijn
Wijn of Bier te haaien.
haaIen, of alre gaan
gllan drinken; op eelle
eene bo:l'e
bo:re van tien Schellingen
daar ce
Gmmen Vlaamseh.
Vlaamsch. Het verval van (jud· P/is(ingen
Plis(ingen was hier
v~n het ontniddeliJk
olltrJiddefiJk gevolg,
gevolg. alzo de~zelfs logezeetenen de
v?n
nerrint:[ooze Pl::.ats
nerrit1t:[ooze
Pl~ats verlieten, en zich met der WOOI1
woon na de
1'lkuwe Stad
S(ad begeevende, derzelver fpoedige bevolking hol.
pen Qt'\I'orderen. Eene andere reden van den toeneemenden
peil
bloei val! V/isjingerz,
Yiisfingerz, was de gunst, welke WILLIl:M
WILL&M DI!.
DE lIl,
lIl.
Zee;and, der Stede
Srede toedroeg, door het fCllenken
Graaf vpn Zc:e:and,
\lan
van verCcheiden
verfchefden Keuren en Voorregtcn;
Voorregten ; bij een van welke
de Poorters
poorters tolvrij verklaard wierden
G.Jede.
wierdt!n van alle hunne GJcde.
teil,
ren, welke zjj
zij door alle zÎJne
zijne heerfchappijen
heerfcÎ1appijen van Bolland.
Ilol/and.
Zeeland en FI
Pi ies/and
iesland vervoerden. Dit
Dir viel voor in den
J~al'e 1315, Wllnneer
J~llre
wanneer de Graaf tevens, tot gerief van den
nieuwe Haven aanleide. Vrouw MARIA von
van
Koophar,del, eene uieuwe
Bourgondie bekragtigde,
bekragtigde. in den Jaare 1477, met eellige verdere uitbreiding de verleende Voorregren en Keuren.
Tot in den Jam!
Jaare 1452 bt'hoord~
bt'hoorde V/i,fingen
Y/i,jlngen aan
Ran de GraafZeelfind. Thans wlcrdt
wlerdt daar van, als mede van
lijkheid van Zeeland.
bekraknpelJe eu DJn,burg.
bekraknpelle
J)o'hburg. uit handen van Hertoge PHlLIP9
Bou/'gondie door
donr koop,
koop. eigenaar Hèer HI!.NRIK
HENRIK VAN BORiVJn Bou/"gondie
iiiELEN,
ii1ElEN, Heer van
vtln Veere, voor de fom
Comme
me van
v-an lwaalfduizend
twaalfduizend
Kruollen.
Kwollen. van achtë.,
achtër, v~ertig
vp.ertig Grooten VlaamFeh.
Vlaam~ch. Deeze koop,
bij
~i} verdrag losbaar naa verloop van zeventien
zevenden jasren
juren,, wierdt ~
door Vwuw:Vtln Bourgor,die,
}Jourgotdlie, in den Jaare 1477.
1477, in
ill
VfOUW.' MARIA Vfin
eet.
ect. e l'wi:::,:!ul'<~'
pwiduu'ro:- "'(0:1
'1(':1 konp veranderd, tM
ten behoeve van WOLl'MRD V,~N
V.H" BORSHEN,
lIoRSHEN, Z lon
Jon van Heere HENRIK ; welke, uit
xr~Jt inr "an, ,ie gemelde Steden en Heerlijkheden van de
IGra~fl'I"
IGra~fl,f'. ~f'id van Zeeland
,Zeeland bouden zoude tot een onve.fierflJjk:
:!~Been. zunder
zonder d<it
d<t[ c:lel~l\le
del~l\le zouden kunnen gelost worden.
InmIddels was V,isj"grn,
'JT,isjngrn, tot
lot nog toe, eMe
eene opene of wei~
~ïg vel'!U!rkte
vel·!U!rkte Stad. Aanleiding tot meerdere verfierking gaven
<la
èle mf!'1I~VI\ldige
me\1l~vl\ld;ge firoQperijen
firoQperljen der imvoollcreu
in'lliooneren VIl<1
van Sluis it~
;'tl
Villos
Ylall~
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Ylatlndel-en
firoomen, en nog meer hunne
Ytaant/enn op de ZeeuwCche
Zeeuwfche {hoornen.
landing
Iinding op het Eiland Walcheren, op Plllx_~fdag
P:lJX,~fdag des gem~-
gem~-·
~n jaars,
Vlisfinge11 deerlijk uitplcnderden, en
d<!n
jaars. wanneer zij Vlisfinge1l

zelf Heer WOUTER VAN DOMBURG, Burgemee:;{('r
Burgemee,~('r of Schout
der Stad, deerlijk vermoordden. niettegentlaande
niettegenflaande hij In
in de Sakristie der Kerke eene vrijplaats hadt gezogt.
Merkelijk
wierden de Vestingwerken verbeterd, door MAXIMlT,lAAN
MAXIMlLlAAN van
Bourgondie,
f'fisfingen, enz. Onder ziin b~wind
Bourg()fjdie. Hee,.
Heer van Y/isfingen,
b~wind
wierdt, in den Jaare 1548, de eer!l:e
eer!1:e !leen
neen aan het WeSterWesterhoofd geleid.
geleid, cn,
en, drie jaaren la:lter,
la:uer, de Oosterhaven gege·
opend.
Flisjingen
nisjingen was, in den aanvang der Spaanfchc
SpaanCchc Beroerten,
B~roerten,
eene der eerlle
eerO:e Nederlandfche Steden,
Steden. die de Staatfche zijde
koos. Hoe deeze omzetting zich hebbe toegedraag~!l, zullen
zullell
wij hier nice
nict vermelden; wij zouden daar door flegts in herlllIaling vallen van 't geen.
l1lIaling
geen, op de Artikelen van verfcheiden
verreheiden
Vaderl:mdfche
Vaderlandfche Helden, DI!:
DE RYK, TRRSLONG
TRIlSLONG en a!,~lt-ren,
a,,~h'ren, in
rl'ool"denboek reeds uitvoerig verhaald is. 13ij
ons lI'ool'denhoek
Dij deeze en
veele andere gelegenheden gaven de Vlisfingers wonderproe.
ven van V3derlandsliefde
Vaderland~liefde en dapperheid. Door hunne a:mge.
aan geb<.Jorene
l~oorel1e SoldaatSoldaat· en Zeemanfchap veroverden zii,
zij, op den :::pan~pan.
jaard, menig vetten buit, en deeden den HcrtJg
Hcrt0g VAN ALVA,
ALVA.
door een te fpllde
fp~de koomend berouw, beklaagen
bcklaagen den geringen
prijs, welken hij op deeze Stad gefield
gelleld hadt. Niet (,nbeloond
cnbeloond
bleeven 'deeze daaden van trouwhartigheid voor de ~emeene
semeene
goede zaak.
2;aak. Reeds in den Jaare 1574 verleende WILt.EM Dl!:
Dl! I
verfcheidell
a- deverCcheiden a:lzienlijke
aazienlijke Voorregten
Voorr~ten aan de Stad, onder a'
re, het regt om Afgevaardigden te mogen zenden, met l1et
regt van tlcmrninge,
Gew~st; als
llcmminge, ter Vergaderingc van het Gewest;
mede, eene aanmerkelijke uitbreiding van het Regtsgebied
Reglsgebied Jer
der
Stad. Van den aankoop van de Heerlijkheid van {//isfingen,
{//isfi'lgen,
door den zelfden Prins, in den Jaare 158r,
158 I , zullen wij hier
insgelijks niet fpreeke1J.
fpreeken. Men zie deswegen het verhaalde op
lJce
bet Art. MARIWRAAFSCHAP,
MAR!WRAAFSCHAP, Deel XXlI.
XXl[. bi.
bI. 272.
Jaare
Toen Koningin ELIZAS,:TH
EL!Z.c\Bt:'H1 "Im
,'an Enge/anti,
Enge/anil. in den Jure
ISUS,
J sgs, dt:
de Oppcrheerfch3ppij
Oppcrheerfchappij der Nederlanden van de hand
geweezen hebbende.
hebbende, zich egter
~ter genegen toonde,
wonde, om den
Staat. met een bepaalden onderaand,
Slaat,
onderlland , geduurelide den Oorlo-g,
Oorlo, g.
X x x xxx x
te.
x"x 5
te

llU
oU
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ce
te hulpe te koomen, wierdt haar Vlisjillgcn,
Plisjil1gcn, benevens de Stad
Brielle, bij wijze van pandfchap, opgó!draagen,
opg;::draagen, en voorts de
Stad, onder het bevel 'Van
'van den Eogebtnan
EDgehman PHILIPS SIDNEI,
met eene Bende EllgelCche
Ellgelfche Knegten bezet; welke 'er post, en
de Stad in bewaaring hielden, tot in den Jaare 1616, wanneer dezelve, gelijk den Brielle, door de fchranderheid van
'sLands Advokaat YAN
OLDENBARt>JEVELD, van de pandCchap
'VAN OLDENBARN'EVELD,
pandfchap
ontheven t en alzo de Stnat
ontheven,
St:!at van een drukkend juk verlost
wierdr.
Te midden van den toeneemenden welvnart
welvaart en bloei der
frondt zij, menigmaal
menigmaaIen
en , ten deele aan zeer zwaare
Stad, fiondt
rampen. Door een zwaaren fiorm,
frorm, op den vijfden November des Jaars 1530, wierdt genoegzaam de he)f[
helft der Stad
door het Zeewater overllroomd en weggeCpoeld.
weggefpoeld. Veele in.
woon ers , die hunne Iijfsbehoudellis
Iijfsbehoudeuis gar:ogt
geEogt hadden op eenen
wooners,
boogen Toren, fneuvelden in de golven,
golven. alzo het gebouw,
van het Zeewater ondermijnd, ter aarde fiome.
frome. Meer dan
eens leedt, zeder~, de Stad. door hooge watervloeden, bijfiere fchade, in de
d" Jaaren 16rz,
1612, 1630, 1662 en 1682,
vooral in de twee laatstgemelden;
laatstgem~ldt;;n ; zijnde, in den Jaare 1662,
het geweld der Golven zo
Zo i:r')ot
i:rl)O[ geweest, dat, door hetzelve, een Stuk Ge[chut
Gefchut van ze:; iuizend ponden gewigts, wel
licht
a.<;reruit gezet wiedt;
acht voelen
voeten a""eru.it
wierdt; en in het laatstgenoemde jaar
de Vloed zo hoog gereezen, dat, op zommige plaat
plaatzen
zen , het
bet
1::0 de hlifeJs
l:.JifeJs der Huizen (londt,
fronde, en zelf tot in de
water tot alm
](erk
Kerk donrgcdrongen.
doorgedrongen. de Lijken in de Graven driftig wierden. V&n
r672 en 1747, te
V~n de beweegingen,
oe weeg in gen , in de Jaaren 1672
Y/isjingw
Ylisjingen voorgevallen,
voorgev211en, over de verheffing der Prinfen WIL:tEM
J.P.M N.N
DeN In
III en DEN IV tot
tor. de Stadhouderlijke waardigheid,
zullen wij geen bij1.
bijz....ucier
nder verlJag
ver{]lg doen. Zij waren. veelal,
gelijkfoonig
gelijkfooi'lig me::
me~ die van andere Steden, met die
dit onderfcheid,
..
at ze met minder hevigheids,
be'ligheids, dan elders veelal, gepaard
.iat
gingen. Opmerkelljil:,
Opmerkelljic, imuslcnen,
imuslchen, en der op~eke!linge
optekc!Jiflge wel.
wel
waardig,
waardig. is het voorval, 'e
't welk op den ei~en dag der uit.
roepinge van WILLEM
W1LLI.lM Di':N
Ili':N IV tot Stadhouder van Zeeland,
Zeeland. te
Vlisjingen
VJisjingen gebeurde. Eenige Engeljche
EngelJèhe Oorlogfchep:m,
Oorlogfchep:!n, geleidende eenige ar.dcre, tweeëntwintighonderd Soldaaten aan
aaO
"aord
.oord hebbende, lieren
lieten voor Ylisfit1ccn
YlisfiIJ8C1' de anken vallen. De
na
~eDe-
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BeveJhebuer,
Bevelhebl>er, die het gebied over de Landrnagt
L:mdmagt voerde, verzogt hebbende zijne benden te mogen aan land zetten, kreeg
van de Staaten
S,aaten in zo verre een toel1emmend
toefiemmend antwoord. daedat·
het Krijgsvolk wel mogt ontCcheept
ontfcheept worden; mids. men het
niet
Iliet bij een hielde,
hieldt, maar ginds en elders verdeelde. Doch
Doelt in
deeze voorwaarde wilde de Engelsman niet bewilligen. Ot:
or
de Generaal last had
hadde,
de , in gevalIe hem de verheffing van
zijne
zij~e Hoogheid niet gebleeken ware, dezelve door geweld te
bevorderen, gelijk zommigen beweeren, is voor ons duister,
duister ~
en niet duidelijk gebleeken. Even als te Pure,
Pé~re, gelijk wij
op dat Artikel verhaald hebben, wierdt
wierde ook Prins WILLEM
WILLIM
m: IV, in de maand Junij
Iunij des Jaars 1751,
175 (, zeer fiaatelijk
!laatelijk
DI!
VUllingen ingehuldigd. Intu~rchen
Intu~[chen hadt
ha de de
als Markgraaf van VLISSINGEN.
Viisjingen
Stad een deerlijke ramp
ramp·. getroffen. Op den veertienden Ja
Ja"..
nuarij des Jaars 1749, 's
'5 middags omtrent drie uure.
uure, vernam
men brand in 's Lauds
Lands Magazijn; die, binnen korten tijd,
tijd. zo
geweldig toenam, dat het PriIlCt!lIhof,
Prinftmhof, daar nevens {laande_
!laande.
aangelloken. Inmiddels vloogen de vonken
insgelijks wierdt :tangelioken.
over de gantfche Stad, doch, 't geen opmerkelijk is,
is. yer~
verwekten nergens brand, dan in de Oosterkerk, !laande
l1aande verre
nacnt
van daar, aan het ander einde der Stad. Nog voor den nacht
fionden deeze drie gebouwen in lichter laaije vlammen. On·
!londen
Ondanks alle de aangewende middelen, wierden allen drie een
VUlltS. Van wegen de menigte der Scheeps- en
prooi des vuurs.
Oorlogsbehoeften, die in het Magazijn bewaard wierden.
duurde de brand vier volle dagen; (lP den achttienden
achttien den wae
WIS
dele!ve
de~e!ve nog niet gebluschr. De fchade
[chade wierdt op vijf Tonuelt
niettegennaande
Merk waardig is het, dat,
Gouds begroot. Merkwa~rdig
d:lt, niettegenl1aan«:ka
het door de gantfche
gantCche Stad als vuur iegende, geen enkel huis.
brandfrolf<!n wierdt begroot of klein, van de ned.ervallende brand!l:off;!n
be..
fchadigd. Sta3telij1c
Staatelijk was de Inhuldiging van den tegenwoordi..
gen Stadhouder, als l\1nrkgraave
Markgraave van Jl1isfingen,
f/lisjingen, op den dertig{ien
!ten Maij des Jaars 1766,
1766. en ging.
ging, genoegza,am. met do
veudd, als boven.
boven, op het Art. VBEIUt,
VEERK,
zelfde plegtigheden verzt:ld,
ê-ijn aangetekend.
iijn
Eene gebeurtenis, eeraanbrengende voor deeze Stad, mogen wij hier niet onvermeld voorbijgaan. Wij hebben het
oog op de fiigting
Lligting vau het Zeeuw.,;'
Zm~'WI'" Genoitl'htlp
GenoQlj,hl1p tier We..
le.~
lt.·

2g4

VLISSINGEN.

tenfchoppen binnen deeze Stad. Dezelve viel voor in den
aanvang des Jaars 1769. Het Genoootfchap
Genooot[cbap wierdt gefield

onder de befcherming
be[cherming van den PrilJfe
Prnl[e Ern1adhouder,
Erffladhouder, als mede
onder die der Staaten van het Gewest. Men nam ter zin.
zindat in
fpreuke de woorden NON SORDENT IN UNDIS ; bedoelende, daein
een Gewest, hoewel alomme van de golven befpoeld, de
weetenrchappen daarom niet verwaarloosd worden. Van ge.
gelijke bedoelinge is ook het Zegel des Genootfchaps, verbeeldende de Zeven Vrije Kunnen op eenen Rots in Zee, met
rand[chrifc, Sigi/illm
het randfchrifc,
Sigilillm Societlltt's
Societlltis Scie1ftiarum Ra/tnoRattno- Ylisnisfingenjis. De Regeering der Stad, wel bevroedende het
bet nutte
en vereerende van dusdanig eene ftigting, was ook geenzins
weigeragtig in het
bet verleenen van verfcheiden
ver[cheiden bemoedigende
Voorregeen.
Staatelijk was het tweehonderdjaarlg feest der Nederlandfche
Vrijheid, 't welk op den zesden April des Jaars 1772,
J772, te
P1isjingen
Misjingen gevierd wierde. Gaarne hadde men 's Prinfen tegenwoordigheid thans genooten , en zondt
zandt men ~ tef
tec uitnodiginge,
uitnodigillge,
twee Afgevaardigden na 's
'5 Graovenhnge.
Groovenhnge. De Stadhouder,
voor deeze uitnodiging bedankt hebbende, verzogt men den
Heer VAN DE PERRE, als venegenwoordigende
vertegenwoordigende den Eer!len
Eerfren
Prinfen plaats ook nu te bekleed
bekleeden.
en. Verzeld van
Edele, 's Prinren
èen eer/l:en Regeerenden Burgemeester der zes Stemmende
Zeeuwfche
Zeeuw[che Steden , midsgaders den Raadpenfionaris en den
Sekretaris van Zeeiand,
Zeeland, begaf z'ch
zich de Heer VAN DE PERRE,
ten beClemden
befremden dage, van Middelburg na VlisjilJgen.
Vlis!ingen. Plegtig
was de inhaaIing van het aanzienlijk gezelfchap; 't welk, naa
eene wijl toe~ens teil Stads huize , zich na de Groore Kerk
Begaf, tcr verrjgtin~e van dell
den openbaaren Godsdienst, onder
het gehoor
tegengeboor van den Kerkleeraar JOHAN JACOB BRAHé. De tegen.
woordige Leidrche Hoogleeraar
Hoogleeraac IOAN WILLIlM
WILLEM TE WATER hieldt,
Hilloriefçhe Redien zelfden d~g, in de Kleine Kerk, eene Hillorierçhe
devoering. Vt!fvolgens wierden de gemelde Afgevaardigden
der· Staaten , de Oud - Raaden, eenige 11Inzienlijke
aanzienlijke Krijgsbeve1hebbers,, mitsgaders de Nederduitfche,
Nederduit[che, Walfche en Engelvelhebbers
fahe
fabe LeerlIns
LeeraaTs , op et!o
ct!n kostbaaren maaltijd olltbaald,
olltbanld, door de
Wctbouderfchap; die voorts, door haaren Penûonaris, onder de
Gasten, deedt
doedt uitdeelen eenen Gedenkpenning. op de gelegenbeid
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heid doelende, en op Stads kosten vervaardigd: aan de Af.
gevaardigden der Staaten in goud, aan de overigen in zilver.
De Burgerij bleef ook, in het bedrijven van vreugde. agter·
lijk noch fchuldig. Gelijk overdag de Stad, op veele plaatzen, lOet Eereboogen praalde, dus wierdt de nacht, dooialgemeene en ginds en elders pragtige verlichtingen, in een
helderen middag herfchapen. Vooral praalde met toepasfelijke
fieraaden de PoOrt, daar men, nu tweehonderd jaaren ge·
leeden , de Spaansebgezinde Benden, meest Waaien, hadt
uitgedreeven. Zo wel d~ Conreétor, als de Reétor van het
Latijnfche School, gedagten , naderhand, de blijde gebeurte<nisfe, in fraaie Redevoeringeo, de eerstgemelde in keurige
LatijnrGhe Verzen.
Het laaille voorval, de IIf~orie van Plisfingen betreffende,
is de droevige opfchudding, in den Jaare 1778, ter gelegenheid van het bouwen van eene Roomfche Kerk, ald~ar voorgevallen. Tot nog toe hadden de Roomschgezinden geene
Vergaderplaats ter Godsdienstoeffeninge in deeze Stad. De
Regeering, niet ongezind tot het betoon en van dit blijlt van
verdraagzaamheid, wagtte {leges daar tóe op eene gepaste ge<legenheid. Deeze boodt zich aan, zints de overkomst van
eenige Kooplieden van Duinkerken, om de OorlogsonI'usten
herwaarts geweeken. Hun verzoek om eene vrijheid tot het
oeffenen van hunnen Godsdienst wierdt ingewilligd, even gereed als een ander om het Burgerregt. Naauwlijks was deeze
vergunning ruglbaar geworden, of zij ontmoette, van verfchillende kanten, merkelijke beri~pingen en tegenkantingm.
Eenige burgers verklaarden zich daar tegen, in een Adres •
.waar in zij verklaarden, " zich in gemoede bezwaard te
.. vinden over de verleende vrijheid tot het opbouwen eener
" Roomfche Kerke, in eene Stad, wt:lke van de allereerlle
" was geweest, die het Spaanfche juk hadt afgefchud', den
"waaren Gereformeerden Godsdienst omhelsd, en zich.
" door Gods genade, tot hier toe, van alle openbaare Afgo·
" den en Beeldendienst bewaard." Het bleef hier niet bij.
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente vondt goed, dit
Request te onderfleunen, en, ten dien einde, zich, door
middel van Vertoogen, bij de Regeerfng te vervoegen. Doch
deezo
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cJeeze bleef flandvlStig
deeze
fialldvastig bij huren
hlaren verllandigen
verfiandigen en heilzatmel'1
heilzaamel'f
raadtlag.
raad !lag. Thans keerden zich de misnoegde Vlisfinger burgers
Verzoekfchrift tot den Prins Ermadhouder,
Ermadhouder. ten einde
met een Verzoekfchrife
dezelve zodanlge
zodanige maatregelen geliefde te néemen.
neemen • door welke
de oeifening
oeffening van den Roomrchen
Roomrehen Godsdienst te Plisfingen
Pliljingen
geweerd wierde.
wierdt. Uit de Stad Doeg
/loeg dit vuur van onverdraag~
onverdralg~
zaamheid eot
tot het platte Land over, da~r men insgelijks, door
VlIsl1nger FranFran·
opruijing, wil men, voorna:lmelijk van den VJisl1nger
fchen
reben Kerkleeraar , insgelijks een Request aan zijne Hoog.
Hoogheid ontworp,
oDtworp J en vervolgens alomme "ter
'ter tekeninge aanboodt.
De Regeering vlln
van P'iisflngtn,
pjhflngen. uit
uIt dit alles. voor fchroomlijke gevolgen beducht, en liever verkiezen<fe
verkiezend'e den weg van
2agtheid In te fJaan,
Oaan, dan door het handbaaven van haar regt.
de woedende en onkundige menigte nog verder aan te zetlen,
ten, wierdt
wierde te raade. op den negenëntwintigften
negenëntwintigfien Augustus des
zelfden
2elfden jaars, eene Afkondiging te doen. Hunne Edele Agt.
baarheden verklaarden bij dezelve, " hoe zij, tot welzijn
,. der Ingezeetenen, benooten
beflooten hebbende, aan de Roomschinwooners de vrijheid te verIeenen
verleenen van eene
"st gezinde inwoollers
tHgten, met veel bevreemdinge vernomen had.
",. Kerk te fijgten,
J'
J' d~n, dat onder ver[chciden
verfcheiden burgers,
burgers. hier over ongenoe,. gen was ontllaan
ontfiaan;; ja dat zij zelf dies aangaande bij zijne
"n Hoogheid adres gemaakt hadden; dat Hun Ed. Agtb. daar
"op beDooten
benooten hadden, de benisfing
be11isfing van zijne Hoogheid
" in te wagten, vel'maanende diensvolgens de Burgerij. welk
nJf een
eenen
en Godsdienst zij ook mogten toegedaan zijn. zich zo
flil te houden, gelijk getrouwe burgers betaamde:'
betaamde.'"
" lang fiil
bollend paerd liet zich met dien breidel niet beteuDoch het hollend
gelen. Drie burgers, en even zo veeIe
veele boeren, uit den
muitenden hoop gekoozen,
gekoazen, vertchijnen
vedèhijnen voor den Raad van
Ylis(il1gen,
Ftis{ingen, en brengen te wege, dat de Regeering zich gege·
be!1isfiog det
d!!!
noodz::akt vondt, tot op de komst van de. beOisfing
Stadhouders,
Stadhouders. de Vergaderplaats te doen tluiten,
fluiten, welke den
ltoomschgezinden, bij voorraad, tot eene plaats van GodsGod$dienstoeiTeninge
op·
dienstoeffeninge was toegellaan.
toegefiaan. Van PJisjingen
PHsJingen floeg de opfchudding over tot een groot gedeelte van het Eiland WalWI4/,hel"et;,
çht1'm, en hadt
h:tdt aldaar zeer aanftovtelijlte
aanfiootelijlfe gevolgen, die ~
tCIl
teil
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•en langen laatfle,
laalfle, door Krijgsvolk moesten beteugeld wor.
wor..
den.
Pi;sjingen,
P/isjingen, op dm:
dat wij nu tot eene meer bijzondere berchrij..
ving der Stad overgaan, legt op eenen uithoek van het Eiland
Walcheren, omtrent een uur gaans ten Noorden van de Stad
Middelburg. Aan de eOOe
eéne zijde wordt zij van de Noordzee
befpoeld; aan den Landkant
Landkanc is de oord zeer aangenaam en
vermaaklijk , door de menigte van Speeltuinen en vrugtbaaro
Landerijen. Aan de Landzijde is de Stad met hooge Bolwer
Bolwer-..
ken, en aan den Zeekant met etlijke zwaare Batterijen verlVIen telt 'er vijf Poorten: de Middelburgfchepoort
Middelburgrcbepoort eD
fierkt. Men
de Rammekenspoort, en drie Waterpoorten. Boven de Mid.
Mid..
delbtlrgfche
delbflrgfche poort leest men het volgende merkwaardig Op.
Op..
pORTAIlUM
fcbrift: S. P. Q. F. HANC PORTAM, QUiE PRIMA pORTAllUM
OMNIUM BELGlCARUM
APERUIT. INSTAUR.

SERVITUTI AnITUM
LlBER.TATI
ADITUM CLAUSIT, LlBEllTATJ

coss.
Coss.

APOLLON. INGELSE E.T JOHANN. CAR.-
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Van bet aanleggen der Havens
hebben wij reeds gewag gemaakt. Straks binnen de Ramme.
kenspoort ziet men het Dok, zijnde eene ruime Haven binbin·
legplaats
plaats voor wel tach.
nen de Stad, groot genoeg tot eelle leg
tig Oorlogfchepen. Het wierdt eerst gemaakt, op kosten der
Generaliteit, in den Jaare 1688, zedert, verfcheiden maaleb,
en laatst binnen de jongst verloopene
verIoopene tien jaaren,
jaaren. merkelijk
verbeterd. Het zo genaamde Drooge Dok, daar naast gele.
gen. dient om de Oorlogfebepen
gen,
Oorlogfchepen daar binnen te kalfateren en
fchoon te,
te. maaken. Bij hoog water worden de Schepen daar
gelaaten,, en voortS,
voortS. door het aftappen van hetzelve t
binnen gelaaten
op het drooge gezet.
wij. in de eer.
Onder de Openbaare Gebouwen vermelden wij,
fte plaats. het Stadshuis. Het ftaat
fraat aan de Noordzijde van
~en ruim Plein, zijnde de Groote·
Groote - Markt. Men houdt het,
gemoenIijk , voor het kunfiigfte
kunfiigfre en pragtigfte
pragtigfre gebouw van ge..
tOe
heel Zeeland. Het Staushuis van Antwerpen diende daar toe
tot een ontwerp. De grond daar van is die van twee aloude
Kloosters en eenige andere Geestlijke Geftigten.
Gefiigten. Op dera
'Vierden Maij des Jaars 1594 wierde de eerUe !leen
freen geleid.
onc~oet men in dit ee.
Alle de vijf Ordens der Bouwkunde ontlloet
~igt, " welk honderdlSnDegen voeten
VgeCeD breed ell
en eenënzestÏB

DON,
DON.

Anno

voevoe·

:lIl,S
1111.8
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Vall binnen ontmoet men verfcbeiden deftige
Jloeten diep is. Van
verlierd, vooral de Raadkamer mee
Vertrekken, allen fraai vcrlil!rd,
perfonaadien.
een reeks van afbeeldingen van doorluchtige perfonaadjen.
Wapf'rkamer verroont
venoont meI!
men nog heden, onder andere
In de Wapf'nkamer
StOrmzeldzaamheden, het Harnas en het Zwaard, nevens den StormSpaar.[chen Bevelhebber Don PEDRO
PEORO PACII!CO t
hoed van d~n Spaar.fchen
wedervaaren wij elders, in ons WoordenWoo,.denwiens ongelukkig wedi!rvaaren
hoek t vermeld ht'hben.
ht'bben. lnzor.derheid
lllzo~derheid bezienswaardig is in dit
die
hoelt,
'kunfiil!:e Wellteltrap
Wellteltrap,, van honderd en zestien treGebouw de ·kunfii~e
loopen:ie van d"n
den grond tot heel na boven ~ maakende
den, loopen:le
midden t
door zijne omwenteling eene ronde opening in het midden.
door welke men van boven tot
rot beneden op den grond kan
zien. Volgens zommigen zou de Trap, in het bekeude MD'"
L11lden, volgens het model van deezen Wentel"
flument Ie L1r.den,
trap gemaakt ziin.
z jin. - In rang van aanzien plagten , voormaals,
voormaals t
PrinfetiluJ/ en 's Lands JJfagazijn,
JJfagaz"jn, beiden zeer
te volgen het PrhJ!etiluJj
voomefft!lijkc Gebouwén; het
bet eerfie door WILLEM DEN I gevoomeffèlijkc
lligt,
fiigt, van Ileenen,
neen en , gelijk verhaald wordt, door den Hertog
eèll Kalleel
Kafieel befiemd.
bebben wij reed.
VAN ALVA, tot e~lI
bellemd. Boven hebben
deeze beide Ge!ligten
Geftiglen een prooi der vlammen
verhaald, hoe deele
ZijD geworden. Eenige
Waereldlijko GebouweJl
Gebouwen leve·
zijn
Ecnige alldere
andere WacreldlijkQ
ren niet veel merkwauJigs
merkwa2rJigs uit.
Drie Kerken.
Kerken, teil
oienlle der Hervormden,
ter. ói~nae
Hervormden. telt men binnen
YJisjingen. De eerlle,
eerfle, die den naam draagt
drangt van de G;'OIJle
Kerk, {laat
!laat miJ.len
mid.len in de Stad, en pronkt met een hoogen
fraaien Toren. Volgens zommigen ZOIl men de
di! bouwll,;ffen
bouwll,;/fen
der Kel'ke
Kel'kc van OlldOud- VJHjiJ:g/!/'j
VJHjiJ:g/!/'l dau
daar toe verht!zi!td
verhaigd hebben.
Het verwulf der K<crk<>
K'crk<> IS van dtdt' zelfJe [oort
{()Oft van hour,
hout, al.
IoltarJ i" 'l
dat van het Hof vat: ![Iohad
'l G"'1(H't'IJhog~,
G"'l(H't'IJhog~, waarin men
zegt dat SpiOlien
Spinnen rlOca
noca allrt::r~
allr!::r~~ ',\'r),'d~e
', ..'r)··d~~ dieren kunn~n duureD.
reo. Op een der Pil:!m:n
Pil:~m:n :-:et
r;<'t It.~rl
11••:11 h~,
h.:, Ja.lr!!ctal
ja.1f!!ctal l\ltJCLXXXII
!\IIJCL.XXXII,•
.op de hoogte, tot
(er , in dell
lOt wt!lke
w~lke ht!t
het \\-:1
\~·ater,
del) z,
z<... a~rcn III·rm
Dee
van dat jaar, binr.
binT. '~11
'~n de K~rk
Kerk zou
:lOU g~reezlm
gert~eze" Zl);i,
Zijii. -De
Kleine
Kerk,
eerst
begonnen
:0
deo
J~art'
14(,0,
rivch
zel~ert
;11
den
JRlIre
J
41'io,
dJÓ
VLISSINGEN.
vtrgroot, flane
flant in het Nov'a'ljk.
Nov-a:ljk. gedeelte der
aanmerkelijit vt:rgroot,
Stad, niet
ni!!t verre van het Do{,
Do{. - Nl:~
Nll~ ':ader ~~:l
~~a dit Dok,
Dok t
in het Oostlijk gedeelte der ~Iad.
~lad. (bat ·1e
.ie VIJS/Cr/'el
VIJS/cr/'el k, die in
den Jaare 1650 begonnen, en vier jaarcm
jaanm daar naa voltooid t
wier~,

---..;...,._-_. _-_.... .
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tiTiei-dc, zo als wij boven verhaalden, door den brand VlIn dei!
Jaare 1749, insgelijks in eenen puinhoop veranderd. Een nlllt
zeildoek, in vollen vlam over de Scad gedreeven, h~gtte zicl1
aan den Toren, die !lraks vuur vane; met het ramplatig ge ..
volg, dat het fierliik Gebouw geheel tot a~ch
asch verteerde. Op
de11 grondflllg d:lJlr van wierdt !tr~ks dll3r naa een ander Kerk.
gebouw gefiigt, welk dim zelfden naam van Oostederk
draagt. Behalven deeze drie Kerken, tcn dienfle der Ne
derdüitfche Hervormden, hei)ben 'er ook de IYalfc1te Gereformeerden eene Kerk, zijnde een ruim en luchtig gebouw,
geiligt In den Jasre 1(\:;5. waar in twee Leeraars den predik.
tlienst verrigten; gelijk "'ook de Engel(r:llen, die door éénell
Leeraar bediend worden. Voorts hebben 'er de Doop'1Je2inJen eene zi!1deiiik~ Vergnderplaats, w~ar in één Leeraar;
leerling van het Amth'rdamfche Kweekfchool, den dienst
eene 'Jl!t~erlèhe Kerk,
waarneeint. - Eindelijk is 'er ook eClie
zedert het Jaar 1735, {!:<,bouw.i op den grond van het Oude
Schuttersbof. De Gemeente der Nederduidèbe Hervormden
wordt bediend door ze"!"n Le('~~an;n, die, nevens veeniel1
OuderlilÏgen, en even zo Yi:eie Diakew:n, d"n Kerkerafld uit';
maaken.
Behalven de nu reeds gemelden, vindt men, t<! P/isjingen,
nog de volgende operobaare Gebouwen. Het Ga1t- m
m Oude~
mannenhuis, een ruim Gebouw, dienende ter huisvestiûge
van gekwetllen in tijd vnn ()orlog, en alto<)~ vtm behoeftigé
mannen en vrouw·m. Het Héeshuis is' insgelijks een zeer
goeJ gehollw t en heeft genoegz!llme ruimte en inkomfrell
voor eC,1 goed getal lli;:r\eren. E~n Hofje heeft men hiur [er
QHÛS lIL/je
lILfje genaamd; het bevQt drieStede, het Juffrouw Q;/(/ks
ëntwintig huisjes of wovningen voor geringe liedEIl.
ViisJingen heeft vcrfcheiden voornaame Prftmnen voorrgabragl. In de Klr.sre der Geleerden munt~n uit PETRUS cu~:ZLtJS en LUDOVICUS DE DllW; beidl:lI hebben, door hunne
J;ewijdc Ou dh "ir1kunde, een ollllertlijken naam verworven.
Doch vooral Was dee>ze Stad de wieg en bakermnE van veeJe
dlJ<1I'luchti 6t: Vadetlandfche Z... c:l!eldco. Niemant onzer Leeze-Leezc-ren is 'er, of hij herinnert zich araks den vermaarden MILlhEL ADf<IAfoNSZQON DE RUITER.
Dl"halven dee~en vinden wij
XXIX. DEIiL.
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nog de volgende genoemd: ADRIAAN
ADllIAAN en JOOST BANKItRT
BANKl!.RT,t Luitenant_
tenÎnt_ Admiraals;
AdmiraalS; CORNELIS
COllNELIS CLAASZOON
Cl.AASZOON , Vice-Admiraal; KOIKOBNELIS EVERTZE,
EVERlZ!, Luieenanc
Luitenant - Admiraal; KOR);ELIS
KORtiELIS EVI!IlTZE JANS)ANSZOON, Vice _ Admira:a!;
Admir13!; KORNI!.LIS
KORNELIS EVERTZI!.
EVI::RTZ! KORNELIszodN,
KORNELlszodN, GI'....
LEIN EVI!RTZI!.,
EVI!RTZE. JAN
JAN EVERTZE.
EVERTZE t BOUOEWYN
BOUDEWYN EVERTZE,
EVERTZE. LuitenantGI!LEYN~EN. Schout bij Nacht; JOHAN
Admiraals ; KO~NEI.IS GI!LEVN~EN,
GYSSI!LIl\G,
GYSSI!Lll'<G. llo!windhebber
ll.:\\'illdhebber der Wcstindirche
W4:stindifche Maat{chappij;
Maatlchappij;
MA~INVS
UOLLAAR., Vice·
Vice- AdmiraM;
Admira:d; PUtTER
PIETER ADkIAANSZOON
ADRIAANSZOON
MJ\;lI
l'\us 1I0LLAAR,
1'TA,
lOTA, AdlTjraal
Adl".iraal iJl
in !!:!
G~ Westindien
Westindien;; JAN en JOOST Dil
DI MOOR, KAKARIlL
.. Admiraals; JA:>I
REL VAN
Vi\N DE PUTTE, Vice
Vice",Admhaals;
JA:-i ERASMUS
EllASMUS REINING,
Kapjc!:in;
Kapittin; ENGEL Of:
De RUITER,
RUITER. Vice.Admiraal;
Vice-Admiraal; !.IAhRTI!N
MAAR.T!!N TRYSTRYS·
SEN en EWOU1'
EWOlJ1' PIETF.RSZ
PJETF.RSZ WORST, Admiraalell.
Admiraalen. Bij deeze mo,
SEN
gtn ·wij, tiet
niet te onregt, voegen de twee fchatrijkc
fchatrijke broeders
ADRIAA:i
.ADRIAA~ en KORN!!L1S
KORN!L1S LAMP,I~S,
LAMP~I~S, die. door hunnen uirgebreiden
dcn Koophandel, aan de Stad geene geringe voordeclen loe·
toe·
bragten.
bragtcn. Rehalven
Behalveu eene menigte grl)otere of kleinere aandeeJeu
Jen iu
in Schtpen, rusu!!n
rustten zij. voor eigen rekening, twaalf
uit,••tee zarnen
zamen gewapend met honderdlachtig
honderdtachtig Stukken
Schepen uit
Gefchut,
Gerchut, en be'11aJld
bel1land met
lDet een evenredig getal Koppen. Zij
voert Dn ddl.'cls
. . els Ier
tef Kor pvaardij,
pvaardij. of W3ren
waren deels ten
teu Oorlog toe.
toe_
gerust. In vcorgert!
vro('gerl! d~,"en,
ds,..en, naamelijk, mU!lIte
mU!ltte Ylisjingen
Ylisjinge" uit,
gelUst.
boven zeer veeie
vecie and~re
andere Ned~!'landfcbe
Ned~!'landfchc Steden, door de me·
meSchep'!n e'1
el1 Zeelieden,
Zeelierlen, die zo teil Oorlog als ter
nigte \'an Schep~n
Kaap voeren. G~duurenèe
G~dUl1renèe den Oorlog van onzen Slaat
Staat met
Fror.Á"ri,k.
Frat;J:ri,1r t voor b'!t midden deezer Eeuwe, telde men, op
t1jd, te V/isjj"gel'.
Vr;sj'j,lge" , zevenëlJtwiotig
zevenël,twiDlig Kommisfievaarders,
Kommisfiev3arders,
ee :en tijd,
voerl.''!Ge
zlI::;.en vijfholidcrdëntNaalf
vijfhondcrdëntNaalf Stukken GcfChut.
Gcfchut. eD
en
voer<,
'1Ge te la:;.cn
lC'·,la"d
tC"jta'ld Inet
!net drl~rluiz~:;d
dl"l~dlliz~:;d vijfhonderd zesënvljîtig
zesënvljftig Koppen.
Gru~ .'!',
.'1', ca~renbovcn,
èa~!'enbovcn, was, ten etnigcn
etnj~~n tiide,
tijd~, bH
btt getal vaa
Gru;
~I_j, -i'~Il,
-i)er:, we!~p
weti,p V3n hier, dan van Diitldd,Sw'g,
RtiJddóu/"g, ter Koop.
Koop~I_;'
vaarJ;j \ie"
Vi., r. n. D.,->r
D.• .>r dit ailes genoot de S'ad
Srad een aanmer·
aanmezv:J:lrJ:j
k l;jkE'n
l'i!cI'D b!,jei,
b,,jci, en bell'tte
hevatte binnen haare muuren
munren zeer veele
ve~lno:,!e!'!de inwooners.
inwooners, Doch. door verloop des Koophallv~~lno~e:"de
df 1_,, ir,
i& li~,,-~c
lic:'r:~c "loei
I)loei uer
zl!er ~nnll):'rkclijk
IillnID:'rkelijk verluiuderd:
vermiuderd: zo d~t
d;t eell
een
do,
goeó liI','·.iÎ
ai'."· .Ii Ii"izCII,
Ii\iizen, voorm~lIb
voormllal~ op;.repropt
Op;repfopt met be\voollers,
bewoon ers ,
goeci
Ifdi~ !l"~Il,
!l';~Il, !lf
(lf g';~H~f'1
g::!1el'l zijn Ilfgt:broken.
IIfgc:broken. Een klein
kleln overfchoc
If~i!l
Van
Vlln (It·t,
rl"T, 21"1:j;!;J
2Il'l!j~a Ka~p!l1st
Ka~p!\lst zag men nog in d~n
den jongt1en
jongl1en En.
Engcifc;,en
ge/[,;'en Oorlog. Dat in deu
den tegeuwoorûigeu Oorlog tegen

Era1J;.
FrIl1JA.
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niet meer werkzaam is, moet zjjzijFrankrijk die zelfde lust nkt
DeD ~rond hebben in bÏizondere redenen.
Deo
ytm V/isftngen aanglllt;
aangaat; men beefe hiet
Wat de Regeering ytm
twee Kollegien: hel KoJlegie van Iret en R'lad, en !tet Kol.
legie van 't Geregl. Hee eerfie be!laat uit Baljuw, twe&
Burgemeesteren, zeven Schepenen en dertien Raa~n. Dit
Kollegie vergaden .alle Sarerdagen, of zo dikmaals Burgellleesteren zulks goedvinden in de tus[chemijden. Het ander Kol..
legie, dat van 't
" Gèregt, . bellaat uit Baljuw, Burgemeesters
en Schepenen, en koomt tweemaal en ter weeke bij een. op
Vrijriag. De Baljuw wordt door den Stadhou.
Stad hou.
Dingsdag en Vrijrlag.
der, als Heer van P!iSj/Jigen,
PfisjÏl1gen, voor zijn leeven aangefteld.
aangeftetd.
Burgemeesteren en Schepenen worden, uit een dubbel getal,
door den Heer verkoozen. Het zelfde heeft ook pl~a!s met
opzigt tot de Raadeu of Vroedfchappen. Voorts heeft men
'er eenen Penfionaris, Sekretaris en twee TlJe[aurÎers.
TlJefauriers.
Tot beO
belluic
uit merken wij nog aan, dat !/iis(in!!en
Piis(in!!en een zeet
teer
RegtsgebieJ hezit. Onder hetzelv<!
hetzelv~ bt!houreo
b~holJren de.
uitgebreid RegligehieJ
Dorpen Ktludeke;
KfJudeke; ke, lJegertkerk, Zoutelande , Ritthem.
Ritthem, We/.
Wè/'
ringe. OJsterfQuburg, Wesfer[fluburg,
WestelIfluburg, Krom ~'.r,1zoeke,
~'.n ,!zoelte, St.
:Janskl'rk.
:Janskl'rk, Sjr Boudewijnskede
Boudewijns/w-k en de Konfiscatien onder
Weslkapelle,
W~slkapelle.
De drie eerstgemelde Dorpèn zijn
Zijn Ambagtsheerlijkheden, welke aan de Stad in eigendom b~hooren.
behooren. In
gevol~e diens Regtsgebieds
Regtsgebieds. ontmoet m-!n ce {/lts/hgen
f/lisji'/gen eenen
PïerÎchaar. bellaande uit eellen Schout ~
zo genaamden L,mds JTierj'chaar.
vijf Binnen. Sc,lept:nen
Sc,lep~nen en vijf Buiten - SChep~nen; uit da
dIie
èlÎe Ambagtsht!erliikheden
Ambagtshcerliikheden worden vier dier laa(Üe
laacüe v<!Tkoozen;
vt!Tkoozen;
vijf.tc uit Ritthem.
eu de vijf.tt!
Rit/hem. Alle burgerlijke zaak en , [cn
[en platten
Lande VLISSINGEN.
voorvallende,
Vier[ctJaar beaisc,
beQisc,
voorvallen Je , worden in deezen Vier[ciJaar
met beroep, nogthans , op den Vier[chaar
Vier fc haar der Stad.

Zie

R!IGERSBERGJ<:N,
R!IGERSBERGEN, BOXHORN, SMotLSMAL-

Staat
Tegenwoordige Staal
Zeeland, enz.

LEGANGE,
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Y:\n~N, VOCHTELE, VOET, C
(PAULUS)
!92 VL Y:\1EN,
PAULUS) enz.
VLYM~N, "eene Ambllgtlheerlijkheid
Ambaguheerlijkheid en Dorp, in Zuidholbepaaldlijk onland, in het Land van Heusden, doch meer bepllaldlijk
der de zo genaamde Lrmgeflraat gertkend. Men ontmoet
aldaar een aanmerkelijk getal van Huizen, volgens de jOllglte
Verpondingslijst wel driehonderd eenënzeventig. Zeer vermaaklijk , in een boomrijken oord, is het Dorp gelegen, aan
den Dijk, die het Bovenland van Heusden omringt. De Kerk
Spaanlèhen Oorlog
was eertijds een groot gebouw; in den Spaanlèben
leedt hy merkelijke fchade; het Koor nevens Dog een gedeelte wierde een puinhoop. De Ingezeetenen geneeren zich inzonderheid met het kweeken van Hop.
VOCHTE:LE, een Dorp in het Friefche Kwartier Zevenu'OUZevenwouden,
dell, in de Grietenij Stellingwerf- Oosteinde genaamd, en at-

daar het zevende in rang, cn veertien Stemmen uitbrengende.
Het legt aan den Oostkant der Grietenije. Niet verre van de
Waterloozing , die zich eerlang onder den grond
Kerk is eene Watefioozing,
verbergt, en een Kwartier uur gaans wederom ten voorfchijn
koornt.
koomt.
VOET, (CPAuLus) een vermaard Nederlandsch Regtsgeleerde,
de , Zoon van den beroemden CISBERTUS
CISBER TUS VOETIUS, wierdt te
Heusden' gebooren, in den Jaare 1619. In den Jaare 1641,
en dus nog zeer jong zijnde, wierdt hij, aan het Hooge!Utrecht, beroepen tot Hoogleeraar , eerst in
tn de
fchool van Utrecht.
J3ovennatuurkunde, vervolgens in de Grieilfche Taal, nader.
hand in de Redeneerkunde, en eindelijk in de Regten. Onder
het waarneemen van den laatfien post overleedt hij. in den
Jaare
}aal'"C 1667, het achtënveertigfre zijns ouderdoms. l\ien heeft
verrcheiden Werken, meest in bet
het Latijn. ln
In het
van hem verreheiden
Nederduilsch heeft hij gerchreeven
gefchreeven Gif.: iedmis
iedwis van den 001{prong en VooJ'/gang
Voo1'tgang vlm
van het GeJlagt
Gejlagt :ier
:Ier Heeren van BrE*
Bre.
d1rode.
Zie WITTE DilJr;lJlf1,

VOI>TIUS,
VOImus , (GISB!WTUS)
(GISBEr.TUS) een vermaard l\'ederlandfche Godonder de Hl!lvormgeleerde, en Vader van eenen Aanhang ouder

den~

'~3
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VOETruS. (GISnERTUS)
( GISDERTUS)
VOETIUS.

'~3

den, Daar
naar zijnen naam genoemd, wÎl'rdt
wicrdt gebooren te Ht!us.
Heu ••
Zijn
lijn Vader was
PilUL\.)S
p.>\VLUS VOET, gefprooten
ge[prooten uit een oud adelijk \Vestfaal>ch
Westfaal~ch Ge.
Gellagt. Al
AI vroeg wierdt hij, nevens zijnen broeder DIDERIK,
DIDERIK.
bevolen aan het onderwijs van den lleusdenfcke
lIeusdenfcke Reétor FRANCo ODULPHY, onder wiens geleide hij, zo in de kennis der
Latijnfche
L:uijn[che als der Gdekfche
Gdek[che t:tlle,
tatlle, zeer aanmerkelijke vorderingen
maakte. Iutusrchen verloor hij zijnen Vader. In den Jaare
1604 begaf GISBERTUS zich na Leiden, om 'er zich in andere
takken der Weetcnfchappen
voornaame1ijk ook
Weetenfchappen te oeffcnen,
oelfenen, voornaamelijk
in de kennis der Godgeleerdheid; ten opzigte van welke hij,
in die dagen des ge[chilvoerells,
ern!lig voor!1ander
ge[chilvoerells. zich een ernftig
voorIlander
zeden door
betoonde van de leerbegrippen, die zedert
àoor de ComraremonO:ranten
monflraDten wÎerden voorgefiaan.
voorgcflaan. VOETIUS bleef te Leiden
tot in -de
aaIS 16
wanneer hij tot den PredikPredik·
'de Lente des J
Jaars
16rJ II,, W:lnneer
geboorte!lad te
dienst zijnde bekwaam verklaard, na zijne gebooneflad
komst aldaar wierdt
wierde hij beroerug keerde. Kort naa zijne k0mst
Eng".
pen in het nabuurig Dorp Vlijmen, en om tevens te Eng.'.
len,
gaans van daar gelegen.
gelegen,
/en, een Dorp, ongeveer een uur ga:ms
neemen. De meeste opgezectenen
opgezeetenen
den predikdienst waar te lleemen.
van deezen oord W:lren
waren Roomschgezind; door zijnen ijver
en kragt van ov&tl1iging
overtuiging gelukte
gelLlkte het hem, een
eell goed getal
daar van tot de begrippen der Hervormden over te haaIen.
nu zijne komst te PJijmeu,
PUjmen, traut
traJt VOImus
VOIlTIUS in het
Niet lang Daa
huwelijk
hu
welijk met Dl.:
DELTANA
L1AN A VAN DIEST,
DlEST, die hem verfcheiden kinderen baarde. Ook leedt
leede het niet lang, of het beroep in de
Dabuurig Dorp Sprang
veel aanzienlijker Gemeente van het DQbuurig
wierdt hem op gedraag en. Doch hij wees het
hee van de hande.
predik.
Zes jaaren hadt hij op de gemelde fiandplaats den predik_
dienst
dienst' waargenomen, wanneer de Gemeelltc
Gemeente van RottcrdtZlIz
Rottc1"dalll
hem tot haaren Leeraar verkoos. Hij leende daar aan het
oor.
oor, en zou.
zou, waar[chijnlijk,
waarfchijnlijk, een toeftemmend
toefl:emmend antwoord gegeeven hebben, ware hem niet, teD
ten zelfden tijde, door de
Geboortefiad, de zelfde aanbieding
aanbiedil1g gedaan
Gemeente in zijne Gebooneftad,
Leeraar·
geworden. Zeventien jaaren bekleedde hij aldaar hat Leeraarampt,
2mpt, met ongemeenen ijver,
ij ver, zo in het waarneemen van een
drukken predikdienst , als in bijzondere en openbalre
openba~re Onder.
Onderwijzingen. Zelf vODdt hij genoegza:lmen
genoegzaamen ledigen tijd.
tijd, of
\vijzingen.
Yyyyyyyy 3
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m~akte
m~akre

dien te vinden. om jongelingen, in de Griekfche, La.
tiJPfche, Hebreeuwfche laaIen, en andere voorbereidende
Weetc:nfchgppen, zelf
uJf in de Godgeleerdheid te onderwijzeU.
onderwijzeu.
Weetenfchgppen,
gebruIks wierdt, óaarenboven.
oaarenboven. van Zijnen dienst gemaakt,
Veel gebruIkS
gefchîllel1 van
vnn dien tijd, om de zaa.
fiaande de Godgcleerd~ jo(efchîllel1
rot een Nltionaal
Nationaal SijtlOde
Sijuode voor te bereiden. waar van hij
'ken Cot
een iiverig Voortlander
VoorJlander was. Dus was
waS hij tegenwoordig in
ZuidhoJ/fJuri/che, IIl1aglc~e
Haag/e ~e en De/ffche Kerkelijke Verde ZuhJhol/anrtjèhe,
gadenngt!n, diell"nde
dien"nde ter Voorbereidinge tot het befaamd
gadt'nngen,
Si;Mde. we, waam
wants hij insgelijks wierdt afge.
(Jordreclweh Si;t.ode.
lJordrechlSch
vuardiga, ('n
en daar hij zes maanr:ell
maanden verroefde,
vertoefde, de zaak der
vaardiga,
Comraremollfiramen mft
mrt gel'n
get'n geringen ijver behartigende.
behardgende.
Comraremonfiramen
'e geen in het zo evellgemelde
,Om zijne grondige kennls van 't
voorgevalJt'n, zoude het ~Ijnode, 't welke t8
Sijnode was voorgevalJl'n,
hebhen , dat VOETlUS de
Corkum vergaderde, wel gewerscht hebben,
Hit/orie der Reil/on.
taak op zich genonomen hadt, om eene Hi/lorie
Ie vervaardigen. 1\1en
1\fen droeg hem del'ze
deE'ze taak op,
fironten te
~anzje(iliike Jaarwedde.
onder toezegging vall
van ee"e ~anzjellliike
jaarwedde. Doch
oll~e
O!l~e Godgeleerde, van de ZW3ärJgheid
zwaärJgheid dee:Ger
deezer onderneeminonderneemiDge, een klaar gezi~t hebbende, w st zich beleefde
lijk daar
beleefdelijk
Vlln te ootf]aan.
omflaan. Geduurende
Gedunrende het beleg van 's Herfoger"Josch,
Hertoget,f)osch,
van
in den }aare
Jaare 1629,
)Ó29, bekleedde hij den post van Veldprediker,
in hc:(
Grnave W1LLEM
WILLEM VAK
het Lt'ger van den Veldmaarfchalk Grn3ve
dier Stad,
Srad, door den gemelden
I'IASSAU.
Naa de bemagriglt1g dic:r
Veldheer.
hij aanmerkelijke dier!ten,
d~dt bij
diel'!ten, om de zallken
z:llIken
Veldheer, deedt
der Hervormden binnen dezdve op eelle vasten voet te bren.
~en.

Daar VOItTlUS, door alle deeze verrigtingen, zeer veel
llilams
llaams gemaaKt badt, konde het niet uitbliiven,
uitblijven, of bij hem
lIloest,
tJloest, van verfcheirlen
lterfcheidel1 kanten, aanzoek gefchieden, om hem
vall ftan!'p1aalze
fianr'p 1aatze te doen verander"n_
verandert'n. Doch hij wees ze allen
"aQ
van de hand. uitgezonderd cie
(ie aanbieding
nanbieding der Ucrechtfche
Utrechlfche
l\urgé.'m.:esteren,
llurgem\!esteren. om aan het DoO/luchtig
Doorluchtig School hunner Stad
~e God~eleér':neid
God~eieer'::neid Ie koomen
kaomen onderwijzen. rn
Jn den J!larc
Jaure
l634 ve,'CT0k
ve;'cr0k hij de.waam,
derwaartS, in de hoedanigheid van Hoog·
leéraar. T\\'èe
T\\'t!e jaarpn JaatE'r,
Jaac/'T, lolla
lollU dat bet Doorlucht;g in eelt
noog~lèhool '.J\i\l~
',lV1IS veranderd, d~t'dt VOET IVS.
IVS, verzeld van zij ..
nen
"en Zoon '4Ut.US,
'AU"":;, in de Zomerfche Vacantie, eenea keer 114
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Engelpnd
Engelllnd,, alwaar hij de meest Vr!rmaa~dC!
wrmlla~d~ Geleerden van d::t
Koninkrijk begroette, en àe
de beroemJft:! Boekerij'!n bezog' ,
als mede èe twee Hoogefehooien. Kort nna zijne wederko!ll:,t
wederkom:,t
in het Vaderland, begaf hij zich na C. on;;.go/,
onit.go/, O~D
0i? ~l jaar de
waardigheid van Doétor in de Godgeleerdhdd te bèldimnlcn.
bèldim!ncn.
.hadt VOETlUS bet IIo()gJef'rn3r.~e!l:oeltc
IIoogJet'rnm.~eaoettc hezeern,
hezeven,
Vier jaaren ,hadt
wanneer hij, daarenboven, tot gewoOl:e!l
gewool:e!l Leera2:'
Lcera2, in
în de Utrechtfche Gemeente wierde
wierdt ~angcfield.
aangefield. Tluîls, hoewel reeds in
jaar en klimmende, bekroop hem de lu'!t, om zich te oeIF!!odr!!nen in de ,Arabifde
Arabifde taal, d2ar bij de beoctfening
beo(;tfening van het
Ethiopisch, CoPtisch,
CoPtisf:h, Per(irclz, TUf
TUf heli eu .drmc7lt'sch
Armcnt"sclz nevens voegde. Van elders zijn genoeg b;kend
b~kend de veel gerugts
maak ende gefchillen, in welke VOETlUS
VOE.TlUS.• vooral met den vermaarden JOANNES COCCEJUS, wierdt ingewikkeld. Zij liepen,
onder andere, over den Sabbath,
Sabbarh, waar omtrent VOETlUS zeer
veel firenghcids, weinig m:ndcr
m:nder d:m de }oodfche Wet, vorletterbloklien bederde. Onder den last vnn zijn veelvuldig letterbloklicn
zweek eindelijk. onze GlJd.::c<leerde,
GGd.::c.leerJe, in het begin van de
maand November des Jaars 1676, in den ouderdom van bijbij.
kans negenëntachtig jaarell.
jaarelJ. Zinls zijn ecJ!tc
ecr!lc beroep, h:dc.
!>ij ruim vijfënzeslig jaaren het LcerJarampt
Lcer.larampt bekleed, en viervier.
ënveertig jaaren de waardigheid van Hoogleeraar. Tot op
de laatae
laat!le oogenblikken zijns leevens genoot hij het volkomen
genot zijner zintuigen; hebbende hij, zo als getuigd wordt,
nog twee uuren voor zijuen
zijnen dood zonder gebruik van eenen
nril
nrH geleezen. Hij w~s
wns de Jaat!1e
laat!1e nog
fJOg leevende Nederlandfche
Nederlandrche
Godgeleerden, die het Sijnode van Dordrecht hadden bijgebijge.
Godgeleerdeu,
woond. Bij zijne Echtgenoote, die hem nog zag ten Grave
mee welke hij vicrëllzestig
vierënzestig janen
jaaren in den echt hadt
daalen, met
geleefd. hadt hij zes Zoonen en vier Dochters verwekt.
Vier van dezelve waren in hunne jeugd gefiorven. Uit d,e
overigen zag hij vijfëntwimig kindskinderen, en één kindsk,indskind. Vcrfcheiden Werkeu zien van VOETlUS het licht.

Orat;o Funebds in Gisherti
Gishe,.ti VottiVoet{Zie OratÎo
num; W;TTE, Diat"Îum;
Dillrium; SOERM"NS,
iOERM"NS,
Academisch Regisler.
Register.
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ge!>ooren
gehooren te Zielikzee,
Ziel ikzee, in Zeeland,

il1
in het laatst
laarst ge~ehe
geckJelre der voorgaande Eeuwe.
Eeuwe, was een beroemd Tekenaar, vooral van Zeegezigten, en van Schepen,
'~Mans kunstgewrogteq
kunstgewrogten
Jijn bovenal, gelijk h~t gemeelllij'k
gemE'culij1c gaat, in waarde
w1!arde geklom.
men, z;edert
~edert zijn overlijden, 't welk, nu omtrent vijftig jaa~
jaa.
fen
Jen ~eleedqen ~ in ;tijne
~ijne Geboortdiad voorviel.

in allerlei geáa~nten
geàaanten en houdingen.

VOGELENZANG, een Ban of Dilhikt
In het 13aljuwfchap
Difidkr,, in
Baljuwfchap
van prederQrj.."
fJrederod.: '. ten Zuiden van de StaJ H!larlem.
H::jarlem. Reeds
van ouds bekend.
bekend, als door FLORIS DEN
DE.N V, Grallf
Graaf vin
van Holland, gelligt,
ge!l:igt, was het Httis
Huis in de Vogelzang.
VogelzfJng. Langen tijd
diende het tot een Graaflijk Lust- of Jagthuis;
J~gthuis; waar toe de
llabuurige
voeltuame gelegenheid
g~legenheid verfchaften
verfchaften,•
nabuurige Duinen eene voegzaame
.t\.llengskens
,/\I!engsketls raakte het Gebouw in verval, en lag, genoeggenoeg~
t:aam,
~aam, in eenen puinhoop, 10\
tOL omtrem het midden der naastvoorgaande Eeuwe,
Eeuwt~, wanneer het, door den Heer JACOBUS DE
JONG~
(Jaat gebragt wierde, zo als het
JONG 1 herbouwd, en in den {laat
zich nog
no~ heden vertoont;
vertoon~; praalende met een fraai zeskantig
forentje,
nabijg~legene Duimen en op
rorentje, van waar men; op de nabijgi'legene
çen omliggend
omliggenden
oord, een verrukkelijk uitzigt
"en
en oord.
uiezigt heeft. Voorts
VOOrts
ontmoet men 'er uitg,:breide
uirg.;breide beplantingen. De Ban van de
YogelenZt1llg
YogelenZ/1l1g heeft, met het nabuurig Dorp Hillegom, eeno
eene
Roomschgezinde Statie getneen~
,'
gemeen!
VO!,ELZANG, (G006SEN MICHTELSzeoN)
MICIUELSZCON) van handteering een
fluweelwerker
fluw~elwerker,, gcboaren
gcbooren te'
te> BI/urm, doch bij AIJlflerdam,
A'Pflerdam,
lmi~d)
lluir~j) de Reeuliprspoort
RegulipfSpoorr woonagtig, kwam, in den Jaare
Ja~re
l597 , in rr.~[k:.,ltjke
n;~[k:.'hjke ongelegenheid.
ongelegenheid, ter
tef oorzu
oorzaake
ke van zijne
~od;djenlli!!'~ h"Gt'lpp~tl.
b.;.;npp!o. AI
Al eenigen
'~enjgen tijd geleeden hadt de
g0l1;dienfti!!'?
~erk<!I.lild
Höf :Jrmde
1\
erkèI.lad der Ht'f
:Hmde Gemeeme,
Gemeente, wegens eenige dwaalIngen,
g"nadmde KetterJjen,
KetterJjen , en het uitllrooien van
llngen, of 7.0 gAt13dmde
~ezelve, hl.':'1l
en, dewijl
he'1l van de Gemeente afgefneeden; en.
àewijl hij
\1if;!ç
l1ieç n~liet, ~iine
~iiQe gevoelens
~evoe!l~s openlijk
(.lpenlij~ Ie
te belijden en le
te verf
verfprei~
prei.
~e\l, desw
~e1;1,
desw~geD
.. geu beklag gedaan bij Hoeren
Heeren Burgemeester.:n,
Burgemeesleren,
o~1 daar in te voorzien.
Doch vermits dit
wet verzoek 011'
die niet
\tet
badr, vervol?gde
vervo~gde zich de Kerkeraad ~
\let gewenschte Itevolg
gevolg hadt,
in d~
d2 maand Maii
Mali des
dC'!s gemelden jun, van nieuws) bij Bur-
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~mees(eren ,•

met een Vertoog, 't welk geenzirs den geest
der zagtmoedigheid
zlIgtmoedigheid ademde, en hoofdzaaklijkheid hier op neder
l.walD.
I.wam. "Met een goed Gemigfchrift van den Amaerdam~
" [ehen
fehen Kerl!eraad
Keri!eraad na Enge/anti vertrokken zijnde, hadt hij
" aldaar ver[cheiden
verfcheiden ketterijen en grove dWllalingen ingezoo,. gen; doch verneemende , hoe men aldaar met hem naar
,. Gods Woord wilde
wtlde handelen, de toevlugt genomen na Am"f!erdam.
"flerdam. Hier zijne fchrikkelijke dwaalingen, door alleraller·
" lei middelen, hebbende zoeken te verfpreiden , en de Ker,. Iteraad
kcraad,, ondanks alle aangewende middelen, hem niet we,.
hadl men hem
" derom hebbende kunnen te recht brengen, hadt
" eindelijk.
eindelijk, als een verrot Lid, openbaarlijk
openbaarIijk,• naar het be\>eL
beveL
"des Heeren, van de Gemeente afgefcheiden. Dit niettegen!l:aande, onderllondt hij nog dagelijks zijn fenijn, be" genll:aande,
,,!laande
"fhande in de grove dwaalingen der Antropomorphiten.
Antropot1Jorphiten.
" Sahe!litltmen,
S{Jhe!litlOnen, Aria(Jnen
ArÎaanen en Sam(lfateno1l1,
Sam(lfateno1l1. zo bij monde
gefchrifc, onder de eenvoudige mC\1fchen te firooi.
"., als in gefchrift,
" en; openlijk voorge evende dat JEZUS CHRISTUS maar een
..
" menseh, maar een fchepzcl, en r.iet cen
een weezenlijk waary. 111-;tig
agtig Gon
Gorl is, met den Vader en den H. GCi:H; roepende
" hij dagelijks hier en daar. dat onze overzetting van den
t, Bijbel valsch is, en dat hij berehi was zulks te bewijzen
bewijzen.•
.,
..
,. Om dit alIas
alias gaf de KCikeraad in bedenking, of het niet
" raadza~m
raadzn~m ware, dat deeze Dwaalgeest, op het Stadshuis ,
,.
belde ten
len overfuan
ovedban van eenige Ker" of in den Kerkeraad • beide
,_' keliJke Leden. onderhouden wierde,
wierdt, en in ge\'alle hij, zo
I
•.
'0 als men vertrouwde. zijne dWIl:!lingen uit Gods Woord
" niet
nict konde bewijzen, men hem alsdan verhinderde, zijne
dwaaliogen verder te verfpreiden."
",. clwaaliogen
Naar den wemelt
wemch des Kerkera~dg hadt dit Vertoog eeoe
p;e\,ukkige
p;e\.ukkige uitwerking. VOGELZ~NG wierdt,
wierde, eerlang, in hegtenis genomen. Doch het liep aan tot in het begin des vol~
gen Jen
den Jaars I593, eer men hem verhoorde. Op den ze...
ven den Jlnuari
J3nuari i, lOt
tot tweemaalen toe. verhoord zijnde, be-l,èeJt hij "dat
" dat hij, over twintig j931'en,
j93ren, te IFe$CI,
IFe$l!/, daar hij
" t""tG
1""tG j:men
j.13ren gewoond,
gewoond. en het Linnen - trijpwerken geleerd
toegeaemd; dat hij
,. hadt, de Leer van CllLVINUS hadt toegertemd;
I' zich,
~ich, te /lflt""erpc?1,
/lfltu'erpc?1, daar hij 't Zijden- en Kalfeweevea
.
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" geleerd en omtrent een jaar
janr gewoond hadt;
badt; in Frankrijk
" en te Geneve,
eg!er, bij gebrek van werk,
Getleve. daar 'hij
'bij egler.
werk. maar
" veertien dagen gebleeven was,
was. aan die zelfóe
zelf~e leere hadt
badt
",. gehouden. Te Frank/ort, dnar
daar hij 't Pasfementmaaken
Pasft~mentmaaken
" hadt geleerd, was hij getrouwd; doch hij hadt zich daar,
LidmaIlt was, in de Kalvinifche
Kalvini[che
" vooraf. alzo zijne Vrouw Lidmaat
".. Gemeente moeten begeeven, bij we,ke
we.ke hij zich gehouden
" hade,
hadt, toe
tot in 't
'e Jaar 1591. Toen was hij na Wezel,
Wezel. voorts
"na Am(lerdam verreisd; en, zes of zeven jaaren gelee,. den, na
va Landett
Lont/en vertrokken,
vertrokke!l, met goed getuigenisfe
getuigenis[e van de
",. Gemeente der Kalvinifche
Kalvinifchc Leere in deeze Stad. Te Lonhij zich bij de Walfcbe
Walfche Gemeente willen begeebegee·
"IJ den Ihadt hii
" ven; doch om dat men hem daar, volgells
volgens gewoonte,
gewoonte. be~
be" lijdenis zijns geloofs hadt afgevergd, hadt hij zich bij de
,~
" Duitfclte
Duitfche Kerk vervoegd, daar men zich" met het
bet Am"frerdarnsch G~tujgfchrift,
"fierdamsch
G~tuigrchrift, te vrede gehouden hadt. Doch
" hier, twee of driemaal, het Avondmaal' genomen
genooten hebbende,
" hadt
hade hij zich van de Gemeente
Gemeenre onthouden, tot eenen der
" broederen zeggende, dat hij zich be~waard
be~w:tard vondt.
vonde. Eenige
" Kerkendienaars waren toen, verfcheiden
verrcheiden reizen, bij hem
",. gekomen, om hem nader te onderregten : 't welk niet ge",. lukt zijnde, hadden zij hem, eindelijk, afgevraagd, of hij
" bij hen.
heil. wilde koomen, en bij zijn eerfie
eerfte geloof blijven,
blijven.
S'
'"~ of volharden in zijne verandering? waar op zij antwoord
,. hadden begeerd. M~ar
Maar hij, vreezende in hegtenis te zullen
" genomen wordell,
worden, was,
was. naa negen maanden verhiijfs,
verhlijfs, van
"JO LO.t/den
L~nden vertrokken, en wederom hier ter Stede gekomen.
,.,
n In zijue jeugd, hadt hij,
hij. te Utrecht,
Utncht, Latijn geleerd, en
" was tot het zesde School gekomen: doch zeden
zeder! hadt hij
" zich zo wel geoefend, dat hij die taaIe
taaie redelijk wel vcr~
verOver vier jaaren. hadt hij Grieksch leeren leezen ,
I'f, fiondr.
fiondt. (Ner
" van iemar,d, die 't hem ook uitleide,
uitleide. en voor anderhalf
" jaar. hadt
had! hij
bij ook iets in 't Hebreeuw~ch gedaan. Niemand
,. hadt hem gchragt,
gebragt, of vermaand tot verandering zijns eer~
eer" fien geloofs; maar hij hadt het van zich zei ven gedaan;
almagtig. r.aar
naar zijn
" kunnende hij niet begrijpen, dat God almngtig.
" Goddelijk wezen, overal was: 't welk hij, te Londen en
" hier
badt. 't Boekje, genaamd
bier tel
ter Slede, fiaande
fraande gehouden hadt.
" het
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kei Licht der Waarheid, bekende hij gefchreeven te heb.
': ben, en te houden voor de belijdenis ZIJIlS geloofs; waar·
waar::
:, bij hij volhardde. In'e
In 't Handfchnf[,
Handfchnf{. waar !laar
uaar dit Boekje
Boeltje
.,
was. hade
badt hij
bij eenige woorden doorgehaalJ, om
" gedrukt was,
""dat
dat de Drukker zwaarigheid gemaakt hadt, om ze naa te
" drukken."
Heefen tot fireng·
Naa deeze bekentenis neigden eenige HeeTen
Gevangen.:: na
na''ss Graoheid, zelf vondt men 'er, die den Gevangen\':
"(!lzllllge
het Hof te regt
.,cn!tage wilden doen vervoeren, en voor ht:e
WaarCchijnhjk zou dit gebeurd zij
zijn,
fiellen. Waarfchijnhjk
11 , ware het 1.iet
hiet
tegenkanting van den BUrJri'meester
Bun!'E'meester
wederhouden door de tegellkanting
KORl\ELIS PIETERSZOON HOOFT. Want als de z:lak
zaak des GevanGevlnIWR~Il.LIS
zesëntwintigllen ]anuarij, in eene Vcq~aJering
Vergadering
genen, op den zesëntwintigl1en
in 't !lijzIjn
hij zijn der
van Schout, Burgemeesteren en Schepenen, iu
twee Penûonarisfen,
Penfionarisfen, o'lerwogen
o"lerwogen wierdt, vatte de Burgeme<:sBurgeme.;sz.ich verkiaarellde
ter het woord op, in eene uitvoerige rede, zich
Geweeten , en tegen
regen allen regr~J.vlt)g
reI!r~J.vll)g
voor de vrijheid van Geweeten,
tet
om befpiegelende godsdienfiige begrippen. 'e't Lu t ons, t.et
dit Vertoog des »gt'laaren
ugt'1aaren Burger'lad
Burgervad~rs
:fS
hoofdzaaklijke van die
hier in te vlegten. als behelzende begrIppen, die lijner I.~a·
gedagrenisfe eere aandoen, en in een GJlDeellebest,
G~llleellebest, als dat
gedagtenisfe
nooie te dikmaals herhaald,
herbaald, niet te diep
dit'l'
der Nederlanden. nooit
kunnen worden ingeprent.
H 0 OF T merkte dan aan " dllt
dat vvo0 GEL·
G E LDe Heer HOOF
heoben.
",. ZA N G, dien hij niet wist immer gezien te heober..
onaangezien
geJegel.heid, en zwaa,. zich, on
aangezien zijne armelijke geJegeJ.heid,
"ren last van kinderen t zo hem van geloofwaardige
"t, lieden berigt
berige was.
was, altoos eerlijk gedraagen hadl.
badt. Hij was,
tij:!. van de
" om zijn tegenwoordig gevoelen, voor eenigen tip.
badt dan 't haare gedaa,l.
gedaa".
"tJ Gemeente afgefneeden. De Kerk hadt
te houden, en den
" Zij behoorde zich daar mede te vrede Ie
s, armen man niet meer moeilijk te valhm.
vllI!!n. 't Was gebeurd,
gebeurd.
J,
onllngs, op den middag, ten zijnen huize
",. dat iemand, onlangs,
kinderkens,, met zijne huisvrouw, op ,der
der
" koomende, zijne kinderkens
bidt gevonden leggen, God met
mee geboogen knieën
",. aarde hadt
eeten. H~er uit fcheen Ie
te blijken.
"t, aanroepende voor den eelen.
vreeze' Gods,
Gods. naar zijne kennis, /ladl
I1adr op'
op" dat hij ze in de VTeeze'
ti ,ebr.&t. Zo
Zo~
men Dg
con' l;eriD~en
&eriu&en vreem<h,,~ebfagt.
... mell
nu den man, een'
Jini.
",. liDi,
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.t ling.
ling,

was. en met hem
van wien geen gevaar te wngten
wagten was,
" zijne vrouwen kinderen.
kinderen, die toch onfchuldig waren.
waren, zo
lijden. eeniglijk om dat hij eenig zeldzaam
" veel doen Jijden,
" en letterlijk gevoelen van 't Goddelijk wezen hadt;
badt;
"en
" 't fcheen veel te hard.
hard, naar den sart en natuur dee" zer Landen. Hier.
Hier t en door gantsch Europa, zag men.
",. in tafereelen en Kerkglazcll,
Kerkglazcn, afbeeldingen van de Heilige
" Drieëenheid.
Drieëenheid, en bijzonderlijk van God den Vader, onder
boofd. D:lar
menfcheIijke gedaante. Dit zag men over 't hoofd.
Daar
" menfchelijke
" over viel men nimmer iemand moeilijk. Verfiandigen mog" ten oordeelen, of het gevoelen deezes mans van de gefial" te des Goddelijken weezens al vreemder ware dan dat der
Lutherfchen
" Pausgezinden van hun misbrood •, en dat der Lutherfcbell
Allenthalveoheid. De Predikanten zogten , zom.
",. van hunne Allenthalvenheid.
" tijds, de O'lerheid ook tegen dee·ze Lieden op te hlezen:
~t doch, zo men hen hoorde, zou men haast binnens- en
.,.
",. buitenslands tegen elkanderen , en tegen de Lutberrchen
Lutherrchen en
" Papisten, in oorlog raaken.
naken. Mogt David den Heere gecnen
geen en
"., Tempel bouwen, om dat hij zo veel bloeds geilort
genon hadt;
" 't was een jammerlijk misve.rfiand,
misverfiand, dat men nu leevende
,.
" Tempelen.
Tempelen, door geweld en wapenen.
wapenen, fiigten wilde. Godswierdt, onder 't Oude Verbond, met den dood
" lastering wierde.
" gefiraft;
gefirafe; doch ook Afgoderij, 't vloeken der Ouderen,
" Overfpel en ander kwaad, <bIar
~ar nu minder
mioder firaffen
ftralfen op fion,.
den. Eo zou men nu met den dood willen gefiraft
"den.
genraft heb.,.
~. ben, 't geen de Predikanten Godslastering noemden; dan
" mogt men de Room!ch
Roomsch - Katbolijken,
Katholijken , de Lutherfchen,
Luther[chen, de
"n Mennol'liten, de Geestdrijvers, en allen, die 't met de
,. Kerk niet eens waren, wel aan zulke ftraffe
ftralfe onderwerpen,
,.
"om
om dat zij genoegzaam
genoegz2am allen, bij de Predikanten, geoorzijo aan Godslastering. ALDE" deeld wierden, fchuldig te zijn
"" GONDE zogt de Staaten
Stalten op te hitzen , om de Geestdrijvers
" te vervolgen, en hij hadt, te vooren , de Stenden van
" Duitschland gezogt tot mededoogen
mededoogeo te beweegen met zul·
" ken, die door ALVA
ALVA vervolgd wierden. Maar waren dee" zen allen Gereformeerden? Immers, neen. Men zou zegteu onregte vervolgde; en dat wij
".. gen, dat de Spanjaard ten
,." 'e't met regt zouden door..
doer.. :n.1;:1\r
!v1;:lIr zo fpraken Papisten en
., Lutherfchen, en allen, daar
"aar zijde magtig!len
mlgtigfien waren. Zo
men
"., men
J'
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" JI\en
men dan dien weg in wilde, 's Lands ondergang fronde
ftondc
",
1'1 voor de deur.
Wilde men deezen VOGELZAl"lIG,
YOGELZhl.'W, om zijQ
zij~
" te letterlijk, den Gee$tdrijveren,
Gee~tdrijveren, om hun te geestelijk ver
ver·
" ftand
tland van zommige dingen, te lijve; zo zou men de vervol ging aan twee uitcrfien
uiterfren beginnen, en veeliigt, in '[
'E kort,
" volging
"nader
koomen. zo 't zammigen
zommigen Predikanten naar den zin
" nader koomen,
".. gaan mogt. Beter was 't, dat men den Kerkelijken eens
" ernftelijk
ernllelijk annzeide,
aanzeide , dat zij zich hadden te houden binnell
J, de paaIen van hUD
ft
hun beroep. Die lieden konden zich be" zwaarlijk maatigen, als men hun te veel inruimde 1 en ver" wekten niet flegrs
negts vervolging tegen andere Gezindheden;
" maar ook beroerte onder de hunnen, en opfiand
optland tegen de
t , die, ten tijde van LElCESTElt
"Overheden. Zij waren 'it.
LEICESTI!.R,,
" de beste We.thouders
Wethouders met den vinger aangeweezen, en,
l'
f' door 't ophitzen der Gemeente, in gevaar van lijf en lee" ven geholpen hadden: niet om dat ze in 't !luk der Leero
Leere
" veranderd waren; maar om dat ze niet regeerden, lIaar
IJ aar deD
den
",. zin van zommige Kerkelijken. Of de Predikanten, hier
bier
" ter
gedraagelt
te. Stede, zich ook niet zo.mtijds onwaardiglijk gedraageu
" hadden tegen de Burgemeesters;
Bnrgemeesters; dan, met te zeggen.
zeggen, dat
" het aan de Heeren niet frondt, hun te belasten iemand, op
trou" eenen buitengewoonen tijd en naa de avondpreeke, te trOUverfchaffen
" wen; en dan, dat de Heeren meer Predikanten verfchalfen
" moesten, zo zij in diergelijke zaaken
naken gehoorzaamd wilden
" zijn; mogten anderen oordeelen. Hoe'e verkiezen der
" Predikanten hier toeging, wisten zij, die daar over ge" roepen wierden. Ook hadden eenige Predikanten wel een
" gedeelte der Alilmoesfen
Aalmoesfen durven eifchen, om het, buiteQ
buiteu
" kennis der Diakenen, te befteeden
be!leeden naar hun goeddunken.
" 't Gezeide ftrekte
firekte nogtbans niet tot verwijt; maar om te
" doen zien, dat ook op die
dia 'lau
van de Kerke wel wat te vinvin-" den -zou zijn, zo 't Land met het verwekken van twee" dragt kon gediend worden; en dat het zorgelijk was, :zo
zo
.,
" geheel op menfchen
menrchen te bouwen. 't Was nu zestien juren
jllren
Schepenen. over zekere zanken,
zaaken, den raad
" geleeden , dat Schepenen,
" der Predikanten begeerd hebbende.
hebbende, een fchriftelijk
fchriftclijk antwoord
" ontvingen, 't welk genoegzaam inhieldt, dat de perfoon
perroon.,
,)
'e verfialId
t. wien 't aangini,
aangin, , behoord
bebaard e te fierven;
fierven ; maar 't
verfiand der
4
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" Regteren verfchilde zo veel van dat deezer raadgeeveret1
raadgeeverel1,,
fchandficaffè, losliet. Zo
"u dat men hem, zonder eenlge fchandficaff.:,
" men vervoJgl'n
vervolgen wilde,
wiJde, behoorde men zijn regt daar toe,
" met kla~re plaatzen
plaarzen uit her
het Nieuwe Verbond, te
re lOonen.
toonen.
"Maar die waren 'er niet. En over den zin der PJaatzen
Plaatzen
" uit bet Oude Verhond ,• die men tot d:1t
d:lt einde bijbragt,
" verfchildelJ
verfchilden de geleerden. Zulken,
Zulken , die zich zo vast hiel" den aan de Predestinatie, voegde 't vervolgen allerminst;
wam zo die grond hadt, moest immers elk koomen, daar
" want
" hij b"fclJeiden was. Men wist ook wel, hoe bezwaarlijk
" het G'regt
G 'regt det'zar
det'zer Stede, van het begin der tegenwoordige
,. Regeerioge
Regeerillge af, hadt kunnen befluiten.
belluiten. om dieven ter dood
" te verwijzen; en
cn hoe
boe de bedenkelijkheJen
bedenkelijkheden daar over, nana.
" .derhand
der hand ,• aanleiJing
aanleiJin~ gegeven hadden, tot het opregten van
..
" het
ht!t Stads Tugthuis; en zou men nu zo ligt van doolingen
dooIingen
" halszaaken maaken? Immers, was 't, onder ons, een alge" meen gevoèlen,
gevo~len, dat men hier niemand eenig leed om zijn
..
" geloof behoorde aan te doen: en dit gevoelen fieunde op
" het algemeen oogmerk van het aanneemen der wapenen,
" 't verwerven van vrijheid van Godsdienst, en op herhaalde
,.
'J verklaaringen der Gereformeerden. De Wethouderfchap
WethouderCchap van
"A,ujferdam
'J .1,iljferdam behoorde, ten minllen,
minfien, in 't ven/olgen
vervolgen niet
.,
.J voorbariger
voorhaariger te zijn dan die van andere Steden, op dat zy
fchecl1e te lreeden
treeden in, de voelfiappen
voet/lappen der voorgaande
",. niet (cheelle
bragt, tegen VOGELUNG,
VOGELl.'\NG t
" Paapfche Welhouderfchap.
Wethnuderfchap. Men bragt.
",. in, dat hij zj'ne
zi'ne dooHng niet
niee flegls
!leges geloofde; maar ook
" zogt voort te planten. Dncb
Dncl! dit was natuurlijk,
r,atUurlijk, en gen
" fchiedde ook door de Prt,dikanten.
Pr(,dikanten. en door elk,
elk. omtrent
"het
w3grheid hieldt.
hield!. lVlen
Men zeide
" het geene hij voor waarheid
z.:id\! ook, dit
dat
" bij de Stua(en
Staar,en bell'juren
bell'lUeen wa~, den man na den HI1{;e
HIl/{e te
bel1uir fcheen, naar 't goeddunken
" doen voeren. D0ch dit befluir
" van eenige PredikaPIPn
PredikanT!:'n en Godgeleerden,
Godj!eleerden, doorg-ed"eeven
doofg'ed"eeven te
,.
L"qi>n, dte
gtmlli~ wa,J zijn, door eenigf'
eeniK€" L'·d"n.
Olt' deezer Slad
Stad niet gln.llig
;, ren, en waarfciliJnliJk
waarfchilnlijk diergdijk
diergelijk eene
et'oe v~rvo"ring,
v~rvoering, rot
rO[ hUllhun" neut, niet gedoogen zoudt"o.
"neut,
zoudt"lI. Ook hle.:k.
hlet:k. uit verfcheiden
-de Ordonflänri"n
" voorbeelden, en vooral uit 'de
Ûrdonl1allti p n op her heffen
" der Convooijen en LIcenten • en
eTl op h:!t
h~e oev('iI'!ien
bt"vrii'lien van de
.,
ma~ken, die ziJ
" Zee, dat eenigen gaarne Wetten hielpen
hielp;:n ma;!";:n,
zei" zeI-
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" zelVen
Veelligt , dage
dagt men ook.
zeI ven niet dagten te houden. VeelIige,
Rage, dat de gantfche
gant[che Regeering deezer Stad eens
" in den Hage,
Burgemees",. was, om VOGELZANG hard te handelen. Doch Burgemees~
" ter HOOFT kon niet goedvinden, dat men den man,. toC
tot
" bederf van zijne vijf kinderkens en Vlm zijne zwangere
huisvrouwe , in den Hage deede oplluiten.
opfluiten. De Oud-Bur~
Oud-Bur" buisvrouwe
Doc1or MAARTEN KOSTER, badt, al voor elf
"u gemeester, Dodor
" iaaren,
jaaren, bij zekere geleger.heid,
geleger.heid t beweerd, dat de Overheid.
" in geloofszaaken, geen gezag altoos badt
hadt over de onder"zaaten. Dat was ook, van 't begin des oorlogs af, bebe~
" weerd geweest. Was dit gevoelen goed geweest, toen't
toen 't
voor[poed, niet
" ons tegenging, 't behoorde, met onzen voorfpoed,
Gefchrift der KerKer~
".. ten kwaade veranderd te zijn. Uit het GeCchrift
",. kelijken, in Maij laarstleeden overgegeven, was wel te
"t, zien, dat zij zogten te wege te brc·ngen,
br0ngen, dat niemand vall
vaD
" andere gezindheid dan zij zijn veriland
verlland aan anderen zou
,. mogen mededeelen: 't wel!!:
welk zij noemden, zijne dwaaling
"mogen
't" ftrooijen, en de Gereformeerden onrustig maaken en bebe..
,t"droeven.
droeven. Dat zou eenigen fchijn hebben, zo die menfchen
zeiven van hunne dwaaling overtuigd waren. Docb
Doch zij
" zeI
,. hielden zich zo vast verzekerd, dat zij de waarheid ge~
leerden, dat veel
veelen
" loofden en leerden.
en hunner niet gefchroomd
,. hadden, zich, ten tijde der Spaanfche Regeeringe, om 't
" voor!1aan hunner Leere, aan den fmartelijldl:en dood over
" te geeven. Zo men hun, nogthans , 't verfpreiden hunner
.,
" Lecrc
Leerc beletten wilde, zou te bezien ftaan, met wat mld.
".. delen? Zekerlijk, zou men zeggen, door de magt der
.,
" Overheid, als men 't door geene
ge ene onderrigtingen en verver·
" maallingen
maaningen doen kon. Maar zou die magt zich regelen
wetten der Schriftuure?
Schrifcuure? Of zou men eenlge
""naar
naar eenige wellen
llrenglle
",. nieuwe Wetten en PJakaaten maaken, en die ten ftrengl1e
,." zoeken uit te voeren? 't Laatl1e
Laatlle deedt i'lLIPS; doch wat
".. won hij 'er mede? De zo genaamde Ketterij nam toe, en
naa twintig of vijfentwintig jaaren moordells, wierp men
" uaa
Spa:mfèhe juk van den hals. VOGELZANGS gevangenis
" 't Spaanfèhe
" hadt Burgemeester HOOFT, in 't
'c eerst, bekommerd, zo
ZO
..
om de vreemheid van 's mans gevoelen, als om dat hij
"om
hit
" zag, dat eellige Heeten
HeereD %0
%Q hevj~
hevii tegen hem waren. Doch

lJa·
" Da·
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" naderllánd bef
beCpeurendc,
peurende , hoe onvriendelijk de Predikanten
,., zich gedroegen
gedroe"en tegen allen, die't met hun niet eens wa.!
hOé eenige
ecnige vreemde Lcdemaaten der Gerefor.;
" ren; ook hoe
;, meerde Kfrke,
Kerke, onlangs, zonder verlof
vcr lof van Burgemee$te~
Bl:rgemeeStcd
,.
" ren.
ren, geg~an waren in de huizen der Mennoniten , om hen.
" huns ondanks.
ondanks, over hun geloof moeilijk te vallen; fchool1
fchoon
ijveraars, zeer wel wisten, dat de Mennonitifche
" die ijver:;ars,
lVIennonitiCche Ver.;
Ver"'
gaderingen , door't
door 'e geheele Land, bij de Heeren
Beeren Staaten
" gadering~n,
" en Wethouders der Steden, gedold wierden; hadt hij niee
nict
" anders knnnen
vervolging, eens ue·
be.
k'lnnen benl1iten,
belluiten, dan dat de vervolging.
" gonnen zijQd.e,
allen, die 't
zijnP·e, allengskens voortflaan zou tot aJlen,
" met de Gereformeerde Kerke niet eens waren, en wiell
"nogthans zo
Zl) ved
veel gelegen lag :lan 't wederfiaan des Span.
,.
" jaards, als de allerbeste onder hen. l\laar
Maar om deeze goede
Kerkelijltên fcheenen te
" lieden zo eng te bepaalen, als de Kerkelijken
" willen, hadt zijne G~llzerij
G~uzerij uimmer geflrekt,
gefirekt, en ilrekte
!lrekte 'er
;, ook nog liiii!t
lii~t toe.
De Kerk genoo.t
genöot thans veel meer vrij~
zij, in den aanvang der beroerten, hadt durven
",~ heid, dan zij.
"boopen.
"hoopen. Caar meàe
meàc behoorde zij zich te vrede te houden.
;, Toen zogt men niemnnd
niem~nd de wet te fiellen
fieHen in geloof,zaaken.
g~loofszaakeD.
andersgezin" Waarom zou men 't nu doen? De zeden der :mdcrsgezin" den waren niet erger dan Gie der Gerefurmeerden,
Gereformeerden, zo dat
" men hen.
hen, ook om deeze reden, niet hard~r behoorde te
handelen. Redelijker, en voor 's Lands,
Lands' welvaart dienfii..
""handelen.
men, volgende den ouden voet van Re..
" ger was het, dat men.
" geeringe,
geering~. r iemar.d over Geloofszanken
GeloQfsza~ken moeilijk viele;
vie!e; maar
" elkanders
elkand~rs doolingen ten
ren goede hielde, als koomende alleen.
a!leenJii~ teil
ten laste van ht>tll.
belD, dien ze bezwaarden. Dan zou
"" lijk
,t" men eendragt in den Staat behouden, en elknnderen
ell,nnderen de
" hand blij
blijven
ven bieden. in 't wederfiaan van dcn
den algemeeuen
algemeenen
",. vijand: daar, zo zij,
zij. die na nieuwe vervolging fcheenen
htlnn~n wensch verkreeg-en,
verkreegen, het verval
verv~1 van den
, te banken, htllln~n
• Staat onvermijdo'lar
onvermijdlnar was." Ten belluitc,
uelluitc, verzogt de nur.
niEt op zij-a pcrCoon,
pafoon, maar op 't geene hij
'~emeester ".. dat Diet
",t geCprc>ken
gefprc>ken badt
hadt gezien mogt werden, cn
CD dat men alles in
, opregtheid en zonder
zender vooroordeel overweegen mogt;
moge; dan
:,
:. zou.
zou, hoopte hij.
hij, God eene genarlige uitkomst geeven, en
" men de oude Cpreuk
fpreuk waar bevind:.m,
bevind~, dnt
dnl de
tie onderlinKé
" vertledigit:g
fie vcWtfl.!
veriedigir.g tie
vei/igft.! is."
is,"
Dit

.

VÖOELZANG.
VÖGELZANG. (GOOSSEN MICHIELSZOON )
-------~

-

---_..

C>OM
.,305
;)

Die
Dit Vertoog haJt klein;
klem; W~nt
Wlint drie dagen dMr
dMf .aa
aaa wIerde
over VOGELZANG
VOGELZ.~NG een Vonnis geveld, volgens 't welk hij de
Stad, en den omtrek van dezelve, cene
eene mijl in 't rond.
moest verlaaten. zonder daar weder
wed~r binnen te mog<\lJ
mog,~n koo
koomen, buiten verlof van mijne Heeren van den Geregce. DJICh
D-'Ch
hij raakte, nog in het z·elfde
z'eJfde jaar, in hegtenis, in het regts
regts~
gebied van den BalJuw van Kennemer/a,uJ.
KennemerltltuJ. TerwIjl hIj te
Haarlem gevangen Z:!t.
zat, brngt
bragt men hem zo verre,
veue, dat hij.
hij,
vijfëncwintigllen Oél:ober,
Oétober, eene bekentenis deedt,
op den vijfëntwintig!1:en
waar in hij verfcheiden zijner gevoelens herriep. verklaarende
,.
lichaamlIJk was, gelijk een man; dat ADAM
J' dat God niet lichaamltjk
tl.D!1M
"J' en EVA beiden Gods beeld gehad hadden, en uiet
lIiet ADAM
",J alleen, en dat
dot hetzei
hetzelve
ve beltondt
beflondt in de heerfchappij over de
dit
;,
u fchepze\en;
fchepzelen; dat Gods Zoon eeuwig W3S,
W:lS, en dat
clat de Va" der, de Zoon en de H. Geest, God zijnde,
nice drie
zijnde; nict
dri~ Go.
Go,.
i, den,
I,
den. maar één God waren;
wIlren ; dat
dat. hij den Kinderdoop ook
ook:
;, voor ollegt
Inod
onegt plagt te houden; waarom zijn jonglle
jongae kind
",. nog ongedoopt WilS.
was, doch dat hij het nu in de Gemeente
),
ont{]agen lijn."
zijn."
" wilde laaten qoopcn,
goorcn. zo ras hij zoude ontOagen
Kort nal! deeze bekentenis, leverde hij nog een gefcnrift
gefcnrifé
over, in 't welk hij het bovengellelde
bovengt!1:elde met Sdmftuurt,xlen
Schnftuurt,xten
aandro!'g. Ook hadt hij de Wethouen redeneeringen nader a~ndro!'g.
ders en Leeraars
oOlmoedigl1jkk: verzogt,
Lceruars ootmoedighj
verzogc, dat ze hem zjjne
zijne
8anvoorgaande mIsdaad wilden vergeeven, en hem in gunst aan.
Deemen.
Deernen. Met de uitgave v:m
van zijn bOfkje.
bOfkje, htlt
het Licht del'
der
f,Vaat·heid getiteld, bekel1~c
gezolldigd te
re heblVatl1'heid
beken~e dj
i1ij zwaarlijk gezondigd
heb·
ben. bidd~nde
bidd~ncte God en alle m'~nfcben,
m'~nfchen, wien hij daar medel
medo
hadt geërgerd, om vergiff.:llis.
vergitr~l1is. Veel
Veel~n
en twijfèlJen,
twijfèlJen. of VOGELVOGELthNG
Zt1.N G alle deeze
dceze bekentenisCl!n
bekentenisCen en verklaaring~n
verklaarjn,~~n deedt uit overbegiuzelen. Zeker
tuiging zijns gemoeds, dan uit min edele begillzelen.
d hem op vrije
is het, dat de Baljuw van Kc'rmemer/ru
J("ril1elz,erlo; ti
vrij~ voe.
ten
teil fielde. D~:lrt'nboven
D~:Irenb()ven verkreel!
verkree~ zijne
ZijDe lJuis'.'foUW
huis':rouw v:ln
v;\n mijne
Heeren van den Geregte van A~nfterda7lt
A~fterdam de vrijheid
vrij beid voor
lla::ren
ha~ren man,
m:l:1, om wederom bInnen
blllnen de Slad
Stad te mogen koomen.
Wat 'er verder van hem
htm geworden zij, is ons niet gebl~egebl~e
ken.
FIi(}, der
Rbjorwa/Ît'; 1uZie J. BRANDT, T1ill.
de,. R"frJnna/Ît';
JIJ,
f/itieboek
flitieboek der Stad AmflerdlJm.
AmflerdfJll1.
VolS,
VOlS,
XXIX. DEn.
Zzzzzzzt.
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(AHY DE) gebooren te Leildf'l1,
Leiic!P11, in den Jaare 16
1641,
VOIS, (AllY
41 ,
door de NacUlIr
Nawur tot eenen
et:nen K
KunHfclli1d~r
uila[cnildcr g?vormd.
g?vormd, genoot,
volg"ns oe
bc[cHkkîng zijns Va<lers,
Uti echt het onder·
volg'ons
cle bcfd:ikking
Varlers, te Ut;
v~n dt:n
den vermaarden 1{l\IFr-ERl',
]{l\lFrER1', en vervolgens dat
wijs, eerst v:m
varl
VAT! AB!{AHAM
ABJ{AHAM VAN
V,\N DER TEMPEL.
TEMl'''L. Doch zijn kunstverillogen
kunstvermogen
g'eene vasIC
vasw regels van Leermeesters kllli;ler~n.
kllü\lcren.
liet zich aan g'eelle
H:j
Rj nam eelle
ecne eigen wijze
witze van fchilderen
fchildercn 32n,
aan, die zeer in
den fmaak viel,
vicl, en hem veel roems en toejuich;nge
toejuich'nge deedt
verwerven.
verwcrven. Van een zeer taai geduld. of r.iet
niet zeer vlug
mer het Petfeel moet hij geweest zijn,
zijn. indien hLt
hd waurheid
ziJ.
zil. 't geen van hem verh~a:d
vCl'haa!d wordt. dat hij denien
dertien jaar
jaaren
en
verbeeldend:.: Dmo
Dl!JO en RNEAS
El'IEAS
bcfl:ecJde
bcfl:ccJde aan een Schilderfluk , verbeeldende
op de J3,:;-t,
la~t, daar zij, van v\!rre,
nrre, het onweder zien opkooZ~ehnlken deedt
deedc {handen.
ees,al viel zijn
(handen. M
Mees:al
men, 't wellt de Z0ehulken
nnakte beeldtbeeldt·
fmaak op het fc1-jilderen
fc~ilderen van Landfchappeu, met n:;akte
jes geILff;:crd.
Vooral behaalde hij grooren
gell:vff~crd.
grooten lof met een
Stukje, verbeeUende een Soldaat, zo natUurlijk
Srukje,
natuurliik en
el1 uitvoeril:
uitvoerit:
her, n~ar
n:.:ar hN
het oordeel van zommigen, onder
gefchilderd, dat het,
lVIeesters , eelle plaats
plaat5
de ftultl;cn
Nederlandü;he ,Meesters,
flultl;cn der beste Nederlandfche
mag bekleedell.
bek!ecdcn. Door dit alles,
alles. en door z;jn beregeld gedrag,
verworf onze
onZe Kurslfchilder
KurSlrchilder zo veel agtinge bij i:ijue
~ijoe medeburgers, d:,[,
dat, tot loon daar van
v~!},J het
hét huwelijk
huwelij k met eene
aanzier,Uj;{c midd,,!en,
midd~!en, zijn
]onkl/rouwe
Jonkvrouwe van goeden huize en aanzier.I:j;;:e
gelukkig det:! wierdt.
wierde. Sints dien tijd leide bij zich minder
Schihlerlwllst, en oe{f~l1de
oeiT~nde alle.:n!ijk
toe op de Schilderlwnsr,
alle~nlijt;: dezelve tot
uitfpant1inl;e of bijzondere liefhebberij. Zijn Hel
uitrpai1ninge
[tel fjaar is ous
Oi19
Diet gebleeken.
niet
Z}C HOU 3
BRA
I{ EN, &hou'Wburg.
S.;houwburg.
Zie
RAK

VOLDER, (BURCHARD m:) een groot WisktltJften911r
Wiskunltenaar en
wierelt gl'oonren
/J.?'(}enl.'lm, op den
fchranuer Wiisgeer.
Wiisgt:er. wierdt
g"bonren te A'f'(}enllm,
zesëntwimigO:en
j(i,~3. Z'jO;J
Ouders wart:u
wart:il
zesëntwimigtlen Ju:ij des Jam
Jaars 1643.
Z,jll~ Ourlers
jUSTUS
LDER en l\IAH.M
JUSTUS DI!. V
V'..-LDER
MAittA LlEWEI
LIl!. WEI D, van midd.·ltlaarcn
midddoaar"n rang
in den burgerlland , en beiden Leden van de Gt;mecnte
G~mecnte der
omWErp zijm)r
zijm~r UuC:eren, zou
DoopsgelÏr.den.
V..,li{enS het ontwerp
Doopsgezir.Jen. VI..,It.ells
DE VOLDER tot de beoeff.:ning
beoeff::ning der G':ne:,skunde
G':ne'o"skunde worden opVooraf,
hIj, aan het Doorluchtig
geleid. V
uoraf, egter, genoot hij,
Schvol
Schuol

votiJER.
vOLbER. (nÜRCHARD
(BtrRCHARD

DE)
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School in zijne Geboorte!Tad,
G~boorte1lad, het ondcnvijs
ondciwijs in de \ViJ~hegeer.
Wi],hegeerte en Wiskunst van de Hoogléeraaren ARNOLDr)s
ARNOLOl'S SENQtJENDlIJS
SENQU~NDIUS
Dt; ERT.
Ul'recfu, alwa:tr
en ALEXANDER
ALEXIINDER DE
BRI. Tl)en
Tl)Cn vertrok
ven rok hij na Utrecht,
alw~~r
hij, op den achttit'nden October
1(;6~, tot
Oftobcr des Jaars 1660,
toC de
waardigheid van Meester in de Vrije Kuoil:el1
Kuna~n Wlt'rdt
wlcrdt ver!]eV
ver neven,
';I1,
Vervolgens begaf hij zich na LeidtN,
leiddl, om 'er ziCh,
zich, onder den
Hooglèeraar FRANCISCUS DE EBR E sn.
Hoogleeraar
SYLVlU3,
VlUG, in de G"neès~
G"neeskunde
•• :)11. Reed~
kun dl! te 0:;11-...
o;;lr"".~n.
Rced~ te UI.-cd:
Ut.-cd: hadt DE VOLDER blijverwond val)
val1 zjjne
zijne afkeerigheid van de heerfchende
heerCchende School
School~
ken vertoond
fche Wijsbegeerte. Nog klaarder bleek deeze verhl:'Hing
verheHing b~
ven de aangenomene
aangenomcne begrippen, ter gelegenheid als hij,
hIj, op
den derden JUlij
JUllj des Jaars 1664, dell trap van DoCtur
Do{tur in de
Geneeskunde beklom. Z:ji;e
Z:jiie fiellingen, de Natu1"a,
N'Jturfi, welke
hij thans openlijk verdeedigde, waren tegen de begr:Pt1en
begr:P?en dl!f
d~r
Aril1:otelisten, of Schoolgeleerden , rechtdraads aangekant.
Ariftotelisten,
DE voLDER
VOLDER thans in zijne Vau"ril:ad
Vadcrilad te rllg
rug gei\ecru.
gei.:ee,J, gè~
neerde zich met de werkdaadige oeff.:nir.g
oeff.:uir:g der Geneeskunde.
Genee51wnde.
Onder andere bediende hij de behoeftige
behoefdge Leden der R..:monR"monfl:rantfche
f1:ramfche Gemeente. lmusfcben
IntusCchen wii!rdc
wierdt de Wijsbegeerte
Wijsbegeene van
DES CASTES, onder :mdere
andere in Holland, meer en meer bekend.
gevo<:lens van den vermaarden mao
man
Op het onderzoek der gevodens
leide DB
DF. VOLDER
VOL OER zich toe, met dien ijver en vorderingen,
vorJeringen, :lIs
Ills
%ijnen
zijnen naam naderhand beroemd maakten,maakten, en bern toen reedS'
reedli
der gunfl:e
gunll:e van lieden van aanzienlijken
aallzienlijken rang aanpreezen. Een
van
van deeze was de Heer ]OANNES HUDDE.
HUDOE, Schepen en Raad
Raad,'~
naderhand Burgemeester van Am/ferdam,
Amflerdam 1 en Bezorger van
's Lands HoogefehooI
Ja:are
HoogeCchool te Leiden. Want als, in d<!l1
d<!11 Jure
1670,
16-;0, een HoogleeraarsfloeI,
Hoogleeraars!loel, aan 't gemelde
gemeld~ Huoi("r::hool.
Hoo~"r::~ool,
in
In de Wij
Wijsbegeerte
5begeerte ledig fl:ondt,
fronde, ';vierdt,
\vierdt 1 inz.:mderh
inzvnderb ..id op
aanprijzing van den Heere ,mum:,
dUUf;E, het vcrVll1)en
vervullen van J~nzel
d~nzel·
ven aan
a:m DE VOLDER OPJcdcaagell.
opzedrallgeJl. Eére
Eéf1e zwaarigheid
zwaarigbeid ilondt
{londt
hier tegen in den weg".
weg. Onze Genee~heer.
Gence~het'r, gelijk wij boven
gebJoren, h:tJr,
h:1Jt, tot
:lanmerkten.
:lanmerkten, van Doopsgezinde Oud.:ren geb;>oren.
nog toe, de Godsdienfl:ige
Godsdienil:igc bijeenliomi1en
bijeenkomt1en àier
ài\!r Gezime
Gezinte gefiadig bijgewoond. 's Mans bevorgdheid
bevoi'gdbeid tot het ('penbaar
Boogleeraarampt wierdt, hierom, bij zommigen, in twijfel
rwijfel
getrokken. DE VOLDER nam decze
deezt' zwaarigheid uit rlen weg.
weg,
door zijtle
zijte aar.biedillg, om bij de Walfche
WalCche GI.'Uleer.lc
G~illeer.te te LtJLtiZ
z z :z z z Z Z !I
Jell
ZZZZZZZZ!l
.de"
n
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verklaa.
den Lidmaat te willen worden; met de uitgedrukte verklaaring,, llogth~ns.
nogtbans, dat bij niemand eenig vermoeden moest opring
aJ~of hij, door deezen {lap,
rijzen, aL'of
fiap, het Hoogleeraarampt
badt willen koopen,
koopen J als willende hij.
hij J liever dan in zulk een
vermoeden te vallen, de aangeboodene gunst van de hand
wijzen. D~eze
Dl!eze verklaaring vondt algemeenen
algemeen en bijval. DE
wierde Lid, en vervolgens, tot algemeen genoegen.
genoegen,
VOLDER wierdt
Ouderling der Franfche Gemeente.
Van toen af aan Ieide
leide zich DE VOLDER, uit alle zijne ver.
verV~11
voorlplanting der CarC/Jr~
mogens, toe op het onderzoek en de voortplanting
teft.:m;/che
tefidtir.fche tf/ijshegeerte;
Wijsbegeerte; om welke zo veel te meer [maak.
fmaak~
lijk te maaken en ingang te doen vinden, bij bevooroordeelde gemoeduen
gemoederen,, hij, van tijd tot tijd, zogt te doen opmerken,
dat de, zo ge\1aamde,
get'laamde, nieuwe gevoelens niet geheel eene
l:latere tijden, maar zommige derzelven reeds
uitvinding der !alltere
bij de Ouden. zelf :lan
aan ARISTOTELES
ARJSTOTI!LES niet onbekend geweest
waren. Nieuwsgierigheid niet alleen, maar de ongemeene
klaarheid, waar mede ollze Hoogleeraar zijne
bondigheid en kiaarheid,
gevoelens wist voor te draagell,
draagen, was de oorzaak, dat zijne
openbaare en bijzondere Onderwijzingen eenen ongemeenen
toeloop hadden.
Vreemd zal het, in den eerfien opflag, luiden, dat door
de Godgeleerde geCchillen
Itefchillen van dien tijd, deeze toeloop tot de
lefCen
lc<fen van onzen Wijsgeer.
Wijsgeer, allengskeDs,
allengskens, voor een tijd, merke.
merkevermindt:rde. De Wijsbegeerte van DES CARTES wierdt.
wierdt,
lijk verminderde.
in dien tijd, meest gevolgd door de Gezime der Godgeleerden in de Hervormde Kerk, welke men Coccejatmrn
Coccejatl'lfn noemt.
lr.tllsf.:hen
lr.tusr.:hcn hing deezen de naam
Daam aan van mindere gezimheid
gezintheid
OmirCriI het Huis van Oranje.
Oranje, dan eene andere KlasCe
Killsfe van
om;relit
Gl}d:~elt'f'rden
Gtld:~elt'l'rden • bij den -naam van Voet;Qanen
Voeti/Jtlncn bekend; welke.
welke,
da~rel1tlOl/en,
da~rentlOl/en. tot de oude Peripatetifche of Schoollche WijsWijs~
begeerte
bej!;ef!rre overhelden. De 1l1inzienJijk!l:e
aanzienlijk!le en voordeeligfie beref'pen wi~rden.
wio!rdell, vooral Daa de verandering van deD
den Jure
Jaare
fce'pén
1672, aan
aal\ de laatstgemelde opgedraagen.
hier dat de
1f572,
Van hi\!r
Voezia'lr(che
VlJczia'1rfche begrippen,
hegripPen, als met welke het meeste gewin
~n~ Ie doen, aan.
aan" de HoogeCchooien
HoogefehooIen den meesten ingaDg
ingang vonvon·
d,-n: e',
e"; cl,
d· Wijsbegeerte van Dns
DI!S CARTES, welke DE VOl.DER
leerde,
leerde. minder naavolgers hade.
hadt. Zo hoog liepen de verdeeld.
heden

VOLDER. (nURCHARD DE)
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heden ,tu~fchen
·tusfchen de wederzijdfche aanhangen, dat 'er msfchen
de Leerlingen van DE VOLDER en die van zi:nen Amptgenoot
GERARD DE
DE VRIES
VRIES.t die nog in de oude be~r;ppen
be~rippen fl:ondt,
fiondt, een
rees, 't welk tot daadelijkheden I.wam;
kwam; waar omtrent
gefchil rees.
1674. genoodzaakt
genoodza:;kt wierdt,
onze Hoogleeraar,
Hoogleeraar , in den Jaare 1674,
verantwO,Jr-1cn.
zich bij 'f Lands Staaren te verantwo,Jrden.
In den Zomer van het firaks
fl:raks genoemde jaar deedt onze
111
Hoogleeraar een
eenen
en keer na Enge/fmd.
Enge/tmd. In dat Koninkrijk
maakte, ten dien tijde, de Proefonden'indeiijke
Proefonden'inde,ïjlee WiJlb
Wi15ó gg 'ene
'et'te
reeds een :uUlmerkelijken
der zelver
aanmerkelijken opgang. Overtuigd van derzelvcr
DE' VOLDER.
VOLDER, bij zijne wederkomst, den
nuttigheid, 'deedt
'deeot DE·
voorOag aan de Bezorgers van het Hoogefchool,
Hoogefehooi , om dezelve
Lanàe in trein te brengen. Zo fmaaklijk
insgelijks hier te Lande
maakte hij dien voorOag, dat, op zijn verzoek, hem eene
guldens. tot den aankoop
jaarfijkfche [omme
fomme van vierhonderd guldens,
van Wijsgeerige W."!rktuigen,
W~rktuigen, wierde toegellaan.
toegefl:aan. Straks maakte hij eenen aanvang met het doen van Proeven; met dien
zijne, Kollegien in den voorgaanden
gelukkigen uitllag
uitaag,, dat zijne·
bloei herlleid
herfl:eld wierden.
Jaar\: 1675 ontmoette onze Hoogleeraar eene eenigIn den laart:
zins onaangenaame bejeg~lling.
bcjeg;;ning. Tot Reé'lor
Reflot" lI<!tlgll,jicus
!vltlg/Jtft.us verkOOlen
Akademi[chen Raad, hadt u'e
u"e Stadkoozen zijnde, door den AkademiCchen
houder Prins WILLEN
WILLEN DE Hl, deeze verkiezing goedgekeurd;
goedgekenrd;
deede dien aanzienlijdoch herriep dezelve kort daar naa, en deedt
ken post aan eenen anderen opdraag
opdraagen.
en. De reden dier bebe.
handelinge was, meent men, om dat men DE
DE VOLDER
VOLDER bij den
Stadhouder, als niet zeer Prinsgezind,
Prinsgezind. hadt weeten zwart te
maaken: eene verdenking, onder welke de me{'ste
Cartefhametste CartefiaaDE VOLDE!I.
nen van dien lijd
tijd lagen. In dat zelfde jaar hielde
hieldt DI!
VOLDER
eene Lijkreden op SIGEBEftTUS
SfGEBERTUS COF:MAN, die te LeidelJ
Leiden tot
Hoogleeraar in de Regtcn
Regten beroepen aijnde,
aijnde. eer hij
bij zijn
Ampt aanvaard hadt, overleeden was. Veel lofs behaalde
onze Wijsgeer met deeze Redevoering
Redevoering,t als die geoordeeld
wierdt, in fieriijkheid
fierlijkhei.d van !lijl
fiijl uit te munten
muDten boven de Open , die van de berchaafäe
fiellen zelf van veelen der zodanig
zodanigen,
beCcbaafde
Letterkunde opzettelijk hun
hen werk maaken.
DE VOLDER, in den Jaare 168/,
ze l1a
168., eene rei
reize
ra Fr(Jr;1.riflr
Frallltriflr
gedaan hebbende,
hebbende. wierdt,
wierde t kort naa zijne weWerkoIll~t
we\ferkoJQ~t van
daar,
Z z LL Z Z Z Z z 3
d:l3r,
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P:!Sf.
~har.

door het beleid Vllil
van den PI:ere
P!:ere HIEROl.\lYMUS
HIERONYMUS VAN JlEq
BE~
Burgemeester v~n
van G/lUda
GflUda en Rezorger van het
Leidfche Hooge(c;lOol,
Hoogefehooi , tot Hoog/eNaar
Hoog!eeraar in de U'tskrmde
U7 isktmde aangefield.
gelleld. In de Redevoering, met welke hij deezen post aanvaardde, hetoogde
vereclliginge
betoogde hij de noodzaaklijkheid der vcrecl1iginge
van de Wiskunst
Wis[;:unst met
met de W'jóegeerte.
Wlj~1egeerte.
Zeden
Zedert maakte hij
r~AAC NEWTON
NE.wTON
zijn werk om de Stellingen van den beroemden ISMe
re
te onderwijzen. Op verzoek van zijne Leerlingen, maakte
hij,
~ij, in den Ja:tre
]lJ:lrC 1690, eenen
een en aanvang met de Wederlegging
Ct'fI{fl1'11 of Geesling der Cartdiaanfche
Wij3b~geerte van
der Cefl{"rll
Carccfiaar,fche Wijsb?geerte
Bisfchop HUET.
JiVET. Geduureno:Je
Geduuren-:le drie agtervolgende 'jaaren
]aaren deedt
deedc
hij eellige
eel1ige Stellingen, tegen den Franfchen Bisfchop, verdee·
verdeedigen; doch
do<:h tot eene volledige verdeediging der Cartefiaanfche
'Wijsi-'e~:~ene kon hij niet brf]llicen
"P!ijsi-'e~;~erte
brfluicen •
. In den Jaare 1697
]697 ontving DE
DE VOLDER
VOLDER vergoeding voor
voor,
den hoon, hem achttien jnnren
jnaren geleeden aangedaau.
aangedaan. Met voIvol~
Jromene
~omcne goedJ:euring
goedl:euring vtin
V:in Koning V:ILLEM
V:ILLE:l-I DEN
DrèN lIl,
lIl? wierdt de
p~JSt
post van Rrtlor
Rrttor 1I1(Jg12ijiws
MagnijicflS van het Leidf:he Hoog~rchool
Hoog\!fchool
hem opgedrn~",en.
opgedrongen. Het onderwerp der Redevoeril1ge,
Redevoeringe, waar
mede hij dien post nederleide, was over de kragt en het nutnut·
;ig
tig gebrujk
gebruik der Reden in de Weetenrchappen.
Weetenfchappen. In het volgende jaar gaf DE votDER
VOtPER de
deCAsmolhcol'os,
CNmot hcoros, of Waet"eldbeJchotlWacreldbeJcho1lwer, van wijlen den Heere CRRISTI.\AN
CHlusnAAN HUYGRENS
HUYGHENS in het licht.
Hij voegde daar nevens eelle
eeue Voorrede, met den Korten
*nhoud
*nholld op den kant van ieder afdeelinge.
a fdeeli I1ge. De
De H~er
Heer HUYGHENC
HUYGHENS
~adt.
~adt, daarenboven, bij Uilerrtell
Uiter!leu Wille, aan or.zen
or.i!en HoogleerHuogleerg~r
~nr aanbevolen,
~lInbevolen, het dooroeken
doorz.xken van zijne
zIjne ra~gtlaarene papieren, met' volkomcne vrijheid, om daar van het licht te doen
~en,
;\en,
;ien, 't geen hij zulks waardig zoude oordeelen: beij1reekenbeljJreeken9c ~em, ~ls
~Is eeil
een bli;k
bli)1: van g~negenheid
g~llegenheid en hOügagtinge,
hO(jg-agtÎ:Jge, eene
sic
focl1me
fomme van duizend guldens.
gllld{'ns. Het gevolg hier
hief van was, de
'f.itc,:!ve
V.it(~2Ve der Opera PO'tll1111;l1,
Po'thu11;a, of Noaj!elate;te
Naaf!.elatene Werken, in
9cn
çkn r~a.re
J~g,rc 1;-03;
J ;-03; de fc:,ral1dere
f':::,fandcre FULLENIUS,
FULLENIUS, H,Jogleeraar
H.Jogleeraar in de
V{i~~:ur,de te
Wiskur.de
ti: Fnmeker,
Frmieker, hat1t
ha-!t hem daar toe de hand geleend.
D~ doorwrogte
D<!
doorw~og!~ Voorrc:de
VoorreJe draagt
dra2gt getuigenis v;<n
v;on de h:kwanmI'ekwaamteid der uC'ide
tcid
bdde Hoogtcernaren.
Hooglceraaren. Vroeger hadt
hadr DE VOLDER
VOLDE~ de~
~~let'rdrl1 Ei:gelsman.
~;!le('rdrl1
E1:gelsman, naacrhand
naaerhalld vermaarden Londenfche Ge.
Ge~
r.eesheer GALa.
GALa. met ongemeene 1hateliikheid,
ft~ateliikhejd, tot Meester der
Vriie
VEII~;JNGI(,
VElt~;INGrC,

VOLDER.
vOLDER. (nURCJIARO
(nURCJIARD nr.)
D~)
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Vrije Kur.frcn
Kunfrcn en Leerur in d<!
dl! W.j~~egeefle
Wlj<~egecfle aangenomen.
aang.'!tlomcn.
De Rcdcv:'.II:öÏn;;,
RCdCVUl:rin;;, t!oor
t!cor hem, b:j
bij rle
GC I'h:,~[1.;c
I'h:,!I1,;C i-lc'lcgenheid,
gC'lcgenbeid, uitui,gefpH,icell,
lIaaderhand, door den H.:er
Heer BJERHAV!
BJERHAVE in 'e
'e
gefprÜell, is, Ilaaderhand,
licht gegel!vt:n.
gegeevt:n.
De AmfierdamCcbe
AmllerdamCcbe Burgemet'Hcr
Burgemet'Her pANNP.S
pANNP.S HcnOR,
Hun or., Boven
heboende onzen DE
DI!. VU1,DIrR
VUI.DI!R m·:t zijne
zIjne aanhoudende
vermeld, heboer.de
vrienoCchap
oG,~de h:~r
h:cr van
vaIJ e('\1
eC'1l hlijk
blijk nog
DOg nll
nu
vrienofchap vereerd, ver OG'~dc
p , in den Jaare 1,04 voorgevallen,
ziJn,
overhj.lef'l,
ZiJD' overltj.le
lIoorgevallen, door eene
mJakil'g
vap vI}flienhondcrd
vl]flienbonderd gul
t;UI 'ens.
'en5. Niet tang
lallg dau I.aa,
ua, in
mJakipg val'
den Jaare 17°5, kreeg Dt::
DI:: V()lD~R eer:e fI.gdh:hlheid,
fllgdld'lheid, die
bêwe,t!.IO'~, bloed deedt
deeo[ waleren.
wateren. Dit
hem, op de mir fie bE:wecÊ-'"'~'
maakt!
maakt: hem
h,'m onbekw~am
onbekwaam lot
tot h<t
h<[ waarr,cemen
waarr,eemen van openbaare
en bijzondà~,
bijzondàc, lt:iC\:t,
bret, en bra;;l
bra;;, hem in de noodzaakliikheid,
f1ooduaklijkheid,
om '\lln
'"an de Heeren Bel:Jrg·~rs
Bel:.Jrg·~rs olJlflag
olJdJag te verzoeken v:m zijn
Amp' ; gunllig wierrit
wiertl, hem zu:k,
:;;u:k, tot'grllaan,
wegellaan, met behond
beboud van
een Jaargeld van duizend guldens. In cene openbaare
opt."nbaare Redevoering, ze,iert
ze,~ert door d'!n
d~n druk gemeen gemaakt, bedankte
bij voor dIe gunllige Ccl:fl:l:ing,
Cctil:\:ing, en deedt (lpenlijk
(Jpenlijk am'md
van zijne waudight:i'i.
w32rdignti'i. In rust van !'p~f'lbur
q)~pbur onderwijs.
onderwijs, doch
geer.zins va
gee~,zil1s
va',•• all~n
aJl~n lelterletter- en allrleren
ar.rleren arbeid,
::rbcid, flret
Oret hij dus ~et
het
overCchllt
overCcnut zijner dpgen.
dpl(en. Hij ovetIeedt
overIeectt op den eenël'1t
eenël1t wlntigil:!il Maart d~li
,kl; Ja~JS
J:llrS 17°9, in den ouderdom vaD
van b'jkans zes.
zes!leil
el, zt:"i~
Z~i!i~ i::aTCll.
i~arCll.
el.
De Hooekeraar
Hooell;eraar DE
DI!. veLDrR
VGLDrR !londt
nond, bekend voor een getrouw liefb,bber
troUW
Iiefb.bber van 7ijn
zijn Vadèrlnnd en van deuelfs vrijheid.
armen;
Hij was zeer edelmoedig en milddaatiig
milddaadig jegens de arme:!;
VOurts
vOurts n~d, dg,
rig, en een gellagen vijand vlln
van alle uitwpndige
praalvertlloning,
praalVertlloning. Hij is nooit getrouwd geweest. Voor zo
vee i men bern
b~m nier
niet konde beweegen tot het maaken van eenen
Ulterlh:n
UHerfien Wille, wierdt zijne naalaaienfchap verdeeld tusCchen
tusfchen
el!nige verre bloedverwanten.
eCUlge
SOI!.RMANS. dendert'.
Acadmt. Register;
Zie SOItRMAI'IS,
GRONOVIUS O,'atin
O"/Ilin FUlfebris
Funeb,.;s in
;n B.
DE
Dl!. VOLDER;
VOLDI!R; J. LI!. CLERC.
c ..uc, IUb/ioBibiio·
Ihequc
Ihe'lue Ch(Jifie,
ChfJijie, Tum. XVlll.
XV~lI.

Zz;zzzzzz
Zzzzzzzz ..4
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VOLENDAM, VOLLEQA, VOLLENHOVEN.

VOLl'ND.1M,
VOLl'NDAM, gemeenlijk Pollendam
Pollendflm genaamd, een bekende
Visfchersbuurt, aan den Zeedijk van de Zuiderzee, een klein
half uur gaans van de Stad Edam, aan welker Regeering het
ha!f
tt
plaatsje geheel onderhevig is. Men heeft 'er een Kerkje, 't
welk, voor het overige de gedaante hebbende van
V:1n een burgerhuis, alleenlijk door een klein [pits Torentje zich als een
Kerkgebouw vertoonr. Verre d.e meeste lngezeetenen der
Buurt zijn Visfeners
Visfcners,, die, in de Zuiderzee, met zekere klei.
Buun
ne Vaartuigen,
Vaanuigen, Botters genaamd, ter neeringe vaaren.
VOLLl:OA,
VOLLl:OA, een Dorp, onder het Friefche K
Kwaartier
waartier ZevenWIJt/den,
W/Juden, in de Grietenij van Lemjler/and, in welke het den

derden rang bekleedt. en, ondanks zijne geringheid, met de
uitbuurt , drieënveertig Stemmen uitbrengt. In den omtrek
vindt men zeer goede laage Hooilanden. Het plaatsje geniet
dOQrtogt Vlln binnen..
eenigen bloei, door den veelvuldigen doonogt
lands vaarende ~chepen.
VOl-LENHOVEN, een Drostampt en Stad, in
In de Provincie
OverijsJèl,
O'VerijsJèl, aan de Zuiderzee,
Zuiderzee. tllsfchen Gee/muiden en B/olrlUolrû;l. In de eer!le
eedte opkomst was het niet meer dan eene
ûjl.

Kat1eel. door GQDFRIIW
GQDFRIED VAN
VAN RHEENEN, Bisfchop
Sterkte of Kat1eel,
van Utrecht, die in den Jelare
Jrtare 1178
In 8 overleed, opgeworpen,
Volgens het omwerp des Kerkvoogds moest het dienen, om
de invallen en firooperijen der Frieun, aan den kant der
Zl-lÏderzee,
Zlliderzee, te beteugelen. Ook diende het Gefligt,
Gelligt, 't eenigen tijde, tot eene gevangenisfe voor zodanige Geestlijken •,
"ie zich
~ich aan zwaare misdaaden hadden fchuldig gemaakt.
Tot een eerlijker oogmerk vcrflrektf-!,
vcrllrektf-!, vervolgens, het GeGe-fiigt, wanneer Je Utrechtfche Bisfchoppen, door de vermaak.
lij~heid
~ich. nu en dan, een tijd
lij\theid der Iigginge uitgelokt. 'er ~ich,
1an)!;
lar.~ kwamen vt:rlmtig~n.
vt:rlu~tig~n.
Van toen af wierden, in den omtr~k , huizen f!ebvuwd. en groeide het getal derzelven I
$I11engskens,
$Il1engskel1s, tot eene tameljj ke Stad aan; waar van de Plaats,
il1 hapfe te~enWQordis, çedRsnte,
sedR3nte, nog de overblijfzels vel'~
l0911t,
lOUllt,
VON-
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met regt genaamd de
Je DuitC.:he
Duitr.:he
wierde
wierdt gebooren te Keulen, ocn zevcmienJen
zevcnticnJen November
vembcr 1588. Zijn Moederlijke GroOI
Grool vader was P,E1CI\
p,ETeR KRA"I!N, een Antwerpenaar, die mede onder de Brabantfche
PoëeleD
Poëeleo van 'dien tijd
lijd een naam hadt. Det"ze
Det·zc WlS
was met zijne
Mennonitifche gezindheid, en wierdt onHuisvrouw van de Mennonidfche
der de hardlle vervolgingen, dte toen p!aalS
p!aals h;:dden, geVllt,
gevat,
en opgebragt ; maar oDtvloode
ontvloodt het. Zijne Vrolll\',
VrolllV, op het
uiterfle zwanger, wierde
wierdt door den
deo Markgr:laÏ
MarkguaÏ in de gevangenis geworpen, daar zij VI:!
van fchrik en outlleltenis den
dl!!l arbeid
vlln HANS MIop hee
het lijf kreeg; maar wierde
wierdt cp borgwgt
borgtogt van
CHII!LS. huren Neef, en op zijnen hals, losge!.:lten, of
CHll!LS.
toegelaaten na huis te gaan, daar zij verloste, en haaren
ha2ren
liever toegelaatcn
kraam uithieldt. Toen moest de Borg haar weder in de
gevangenis leveren,
leveren. of het met zijnen hals boeten: zij l,~erde
l,~crde
dan weder derwllards, en wierde
wierdt ten
len vuure gedoemd. Ha:or
~edagte Neef, HANS
HANS mCIIlI!LS,
r.IICIIlI!LS, vroeg, of men, door een
Keu/t'n gevluoden,
gevlooden, door
hurer kinderen, met den Vader na Keulm
een Roomsch - Kalholijk Priester te lallten
la:ltclI doopen, haar niet
7.0U kunnen redden'? Het antwoord Wll~i
W:lhi .. mi~Ccilien
mi~rcilien ja".
In die hoope Olllbiedt
OIllbiedt MICHIELS
MICHIELS een deezer kir.dcren io allera.llerhaase
haast van Keulm na Alltwerpen;
Alltwerpen i het
hee kind, zijnde een
c\!n })o~
ter, wierdt op de Roomfche wijze gedoopt, en kreeg bij
den doop den Daam vIn
van SARA,
SARA, en de Moeder wierut door
Ro.:>mschveel voorbidden., en onder nerke belofte van RovmschKatholijk te
re zullen worden, los geJ:I3tell.
gel:l3tell.
met ha3re MoeDeeze SARA begaf zich, naa eenigeo tijd, mee
D:l· Keu/en, en trouwde, huwbaar gewordcn
geworden zijnde.
der, n:l·
JOOST VAN
VAN VONDEL,
VONDEL, een HoerlelloJfeerder te A,,/u'erptn,
Ai./,,·erptn, die
mede een ijverig
ijveri~ Doopsgezinde was, en in~belijks om de
IJa Kt"ulcfJ
Kt'lIlefJ was geweek !11. Bi
B j deeze huisvrouw
vervolging 111
won hij onzen vermaarden JOOST VAN
VAN VONDEL,
VONDEL. of \'II~
\'lIi~ DEN
VIRGILIUS,
VIRGJLIUS,

VONDEL.

Hij wicrdt door zijne Ouders in den Melllior.itiCcnen
Melllior.itircnen Godsdienst opgetrokkeD,
opgetrokken, eerst te Utrecht
Utrec!;t en daar naa
nu te
Ie ,A:I./ier,A;J·flerdam.
dam, weuvaards
werwaards zijne ouders zich in gunlliger
gunfiiger tij:leu
tij Jen begeeVCD
ven hadden.
hadden, om dat aldaar eene meerdere vrijheid van G'ldsdienst plaati hadt. Zij geneerden zich daar eerliJk, tn
en mee
Z ZZZz z z z 5
got:de
goede
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D~N)

goede wit,nen,
wÏl.fJen, in hnDr,en
h\lnLen koophandel, wallr
waar VAn
van een blijk
is, dat een hunner Zo::men,
ZO::)\jeo, WILLHl,
WILLe1\1, de Broeder van Joo~T.
Joo'T.
midd('l~n
midd('lim genoeg "act,
lJact, om in de 1{egren
Reglen te !tud
llud>:!eren.
(!eren • zich
te 0, leans
teems LOt
lOt D,ét
D,éJ.)r
Jr te Jaatcn
laat\!n promoveeren , en Itolie
I/olie te
gaan hezkn.
bezitn.
Nug zeer jo"!!;
begaf zich on7.e
onu JOOST VAN VONDEL
jo"g zijPde, beg~f
al \lan
aan het njmen.
In he!
het ('rnt
err~t waren Zijne rJJm~n
rIJmen plat
zenuwjoos • fchoon
d,_ fdge Ridoer H 'OFT
en zec,uwloos,
fchooo de ct.
>OFT daar evenwel
al vonken in zag, daar dat 'gloeitnde
gloeitnde (Hj(lvuur
tJ~derhar.d uit
\H~[VUUr nsderhand
z()ude
ol1tllnan, fp;'cekende
fp:eekende dus van ht'm
ht'U1 in het Jaar 160
1601,
zoude o!1lthan,
I2
toen de knacp
tOlln
kna~p pas dertien ja;;rcn
jaarcn oud WilS.
was.
" En KOSTER, VOND&LEN,
VONDELEN • BREêRO,
BREêRO. en VICTORVN,
VICTORYN,
tOon en wat ziJ
zij eerlang zullen zijn.
ziJn.·t"
" Die nu al wonen

In het Jm 1610.
rÓlo, het dricëntwintidle
drkënts.vintid1:e zijns oud~rdoms.
ouderdoms ,
1\1 'RIA, dogter
dogrer van HANS DE
begaf hij zich in den egt met M'RIA,
WOLF, een K"uJer-aar
o:ulel'a.ar mede van
Vlm Hrahartrch~
llrabartrch~ ~fk.1mst;
afk,')mst; hij
zette een KoufenwhkeJ
Koufenwhkel op, ma3r
rr:a~r liet
lier de zoq!e
ZO'!IC voor dezel.
H'Jisvrouw opko')men.
Z:Cil geheellljk aan
ve voor zijne Huisvrouw
'\Ie
opkwJmen, Z:C'l
zijne lif'fhebberij
lil'fhtbberij vo"r
l'o>.Jr de Dij!'kU1.sr
Dij!'kut.st overgeevende.
Begrijr,;,:nde, of liever
Begrijr,(.;nde,
lieVer voden2e,
vodell~e, dar
dal hem
bern de kennis
kemnis van
vreemde taa!en
raa!en nooclif(
nooe:; was, om zijne Liet hebb~rij,
hebb~rij. of eerder zijne Studie, de Dilltlwmr,
DigtkülIst, ;met VI ugt voort te zetten,
r , dat
begon hij met her
het Fransch te keren;
leeren ; maar hij bevond
bevonàr,
de Fran!\:he
Franlèhe Schrij 'Iers,
.. ers. dj,~
die weil voor twnden
h~nden waren, hem
weinig t of gecn
geen dienst konden
kon oen zij".
zij!l. Even eel'S was bet
het
van weinig.
waal' aan hij insgelijks
insgé'lijks oorded
oorderHe
je gege~
gevolg van de LogIca, Waal'
brek re hebben,
hehben, GUl
üm zijne redenen gelijKe'IJker
gelîjl!~"Jker te fcbi~ken.
fcbl~ken,
en de p.:rCJo:len,
p\:rCJonen, die in
iu zijne
zljne Dlgtll:uk,
Dlgtil:uk ,:1
_:1 te pas mO/:Lt:l1
mO~Lt:t1
koomen, l'~tter
pelter en
t'n geregC'lder,
geregelder. en dus tlevalliger
nel/lilliger te doen,
doen.
,':'ell tijd waren IranJ!anfpreekev; maar
m~ar de Redenkundigen van "'eH
fchelijk niet de lieden.
lieden, welke hem tot dt><;.Zi;
di'~zoO oogmerken bekondIOn zijn. Hij bel!A
beg:,f z'ch dan tot het leeren del
hulpzaam kon:.!en
LatijnCche
t~~l > óa~r
da~r z;jne
z;jr;e uit)!'O,,!f'ev"n
UIt)!iOp'eV cn o"erzeuingen
O"erzettingen wonen
Latijn[che t~2t,
vorderbgen ir. ;!cmaakt
;Jcmaakt heeft; hij liet Zich
dat hij vrij goede vOïderingen
E'-gelschm~n
)I: dezelve onderwijz"n,
onderwijz.. n. en
eerst door een,:n
eenl!1J E
.. gelschm~n JI:
&ing daar caa tCU
tcu huize 'i?:.
",g. een~;::
een~i! ABllAMA,
ABDAMA, een V
Vrtes,
iing
r~es, diIJ
dill
hem
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bern vlijtig onderregte: hij ruste niet, voor è:;t
ót hij de
d.
laaI
raai reoeiijk
reilelijk verUondt.
verltondt. Door geiladige
gel1adige oefièning
oeftèning meer eB
en
weer vorderende, begon hij allengs de Latijnièhe
Latijnlèhe Puëten
Poëten to
tO
tC vcrfl:aan,
verltaan , en op hunne geestige
geesLige en krllgtige uit.
leezen , te
drukki:Jgen
drukkbgen te letten.
In den Jaare 1620 verviel hij in eene lange en kwijnend~
,iekte,
~iekte, die hem meer maaien om den dood deedt wen[chen;
wen[chen f
daar hij anders een doodvijalld van was, gelijk wij in 't vervolg zien zullen. Maar in het volgende jaar weder wat bemelt
koomen zijnde, vicl
viel hij
hij, op nieuws aan het digtell, en meJl
zag hem,
her.1, in die edele imnst,
kunst. van jaar tot jaar zo merkelijk
toeneemen
bij zich zei ven bijna niet meer geleek; waar
toeneemell,, dat hij
toe zijne geduurige omgang met lieden van geooorte
geboorte en kenners der kunst, èie
cie te
ta zamen ee:,e
eere letterkundige vergaderin§
cd
hielden, als de Drost HOOFT, de Ridder LAURENS REAAL, elt
:mderc
andere Digters, veel hielp,
bielp, dewijl men in deeze vergaderin.,
eikanderen zijne aallmcrkin~en avc"
ovell
gen de taal befch:utfde, elkanderen
plaa1zen en uitdrukki!1gen io
goede en kwäade, of gebrekkige plaa'zen
iil
Schrijvers mededeelde, en regels omtrent de fchikking der
de,
vaarzen en
cn !lukken
fiukken beredeneerd!!
vastfl:elde.
beredeneerdr. en vastltelde.
hallt hij de IPal'ande
IYarande der Dieren in 't licht ge.:
In 1617 hadt
gee"en.
gec'{.en. En in 1620 gaf hij de lIelden
Helden Gods; J
J!rtlUIlUIII
!rtlzalmtl
verwoesting, TreTJI'/pel;
TrefJ1-fpel; de Heed!jkheid
Heerlijkheid 'Pan
Salomon, ui.
uh
verwoesting.
van Sal01l'l0",
bet Fransch van nu BARTAS , enz.
het
Hij volgde in het !lIJk
fiQk van den Godsdienst de leer der
de,
be~oorde b;jzondcrlijk
b:jzondcrlijk in de gemeellt\\
gemeent\!
Doopsgezinden; hij beborde
der Waterlanderen , en hadt het Diakanfchllp'
Diakenfchllp' onder hen heRemo>Jfiranten en ContraContra·
diend. Maar in de verfchillen der Remo>Jltranten
remonltramen
remo!1f1:ramen koos,
koos. hij de ondérliggeode
ondèrliggende partij.
partij, en verdedigde
haar met zo veel ijver, ciat hij d::ar
dnar door voor Remo:Jltrantsch
Remo:Jfirantsch
baar
geho1lden wierdt,
wierde, boewel
hoewel men verzekert, d!c' hij !W01C het
H
H.·
•. A
Avondmaal
vondmalll mct
met dezelven beeft
heeft gehouden; terwijl vcelen
fierk beweeren, en als eene onbetwistbaare wa'rher~
wa1rher~
egter !lerk
0l"geeven,
0l'geeven, dat ,hij
·hij zich van de Doopsgezinden tot de
dè Remon~
Remon!hanten begaf, en daar toe geheellijk overging. Zeker is het,
aranten
zjjn leven den Protemnrfcben
Protest~ntfchen
dat hij in het vervolg van zijn
ver/aa ten , eu tot den Roomfchen is overgeGodsd;enst heefe verlaaren,
~a:ln,~ gelijk wij Rraks nader melden zullen. In deezen JaacstJaatst~aan
gege.
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gemelden Godsdienst is hij lOt het einde zijns levens geblee.
ven, zijnde. gelijk in de Oudheden van f\oordholland
1\oordholland pag. 4.
wordt gezegd,
gezegd j bekeerd door LEONARDUS iI1ARIUS.
iIlARIUS. Roomsch
Pastoor te .Am,?erdam.
A.'11J ?erdam.
Terwijl hij het met de RemonP.:ranten
Remon!1ranten hieldt, gaf hij zij.
zijnen, zo bekenden Palamedes.
Palarnedes, of de vumOOI
vermoOf de onnozelheid,
uit; een fiuk,
lluk, 't welk een oneindig gerugt maakte in de Ne.
derlanden , en zelf~ buiten 's Lands. De volgende bijzonderheden, der optekeninge lliet
niet onwaardig, vinden wij, aangaande het veel gerugts maakend voorval, vermeld.
Men weet, dat, met bet
het zo even genoemde ToneeUluk.
ToneeHluk,
het lotgeval van 'a
'i Lands Advokaat JOHAN VAN OLDENBARNEVELD bedoeld wlerdt.
Volgens zommigen zou de Heer
ALBERT KOENRAADSZ VAN DER
DER BURG, Schepen en Raad der
Stad Amflertlam, onzen Dichter daar toe de eer(l:e
eer!l:e aanleiding
gegeeven hebben. Als VONDEL hem daar op te ge moet voerde, dal het nog geen tijd was, zou de andere daar op hernomen hebben, Maak hel
het dan op emen
ee'len ande"en
anderen naam.
Uit welk zeggen VONDEL aanleiding genomen badt,
hadt, tot het
ontwerpen van zijnen Palamedes;
Paltltl1edes; van welken de Ouden
wend zei van geld van den
verhaaien , dat hij, onder voor
voorwendzei
vijand genooten , en het oog derwaarts
derwaartS gewend te heb~en.
heb~en,
door beleid van AGAMEMNON en ULYSSES.
ULYSSES, van kant geholpen
wierdt; 't welk, naar bet
het oordeel van VONDEL, met het geval des Advokaats genoegzaame overeenkomst hadt, om 'er
zijn Stuk op te bouwen. Men verha~lt, dat terwijl de Dichter met zijnen Pala11ledn bezig was, het gerngt
gerugt zich door
de Stad verfpreidde, dat Prins MA
MA URITS,
URITS, die in het Spel eene
perfonaadje zijn zoude.
voornaame perConaadje
zoude, op fiervtn
llervtn lag. VONDELS
huisvrouw, zulks vernomen hebbende. riep frraks aan den
Trap, die na zijne Kamer leidde, Man! de Prins legt en
puft; 'e
't welk hii
hij frraks
ficl'ft;
llraks beantwoordde met te zeggen: Laat
hem fterven; ik be/ui hem vast. Nog in het zelfde jaar van
Treurfpel. met 's Dichters
's Prinfen
PrinCen overlijden, kwam het Tr<~urCpel,
eigen naam aan 't
'e Voorhoofd, in het licht.
Ondcnusfchen liep 's Dichters doelwit te duidelijk in 't
OndcnusCchen
oog, dan dat hem,
hem. over zijn Stuk, niet eenige moeite zoude
opgehaald. en de
wedervaaren. Het Boek wierdt ef.rlang opgehaald,
Maa-
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Maaker aangeklaagd. VONDEL zelve plagt,
plagt. zeden,
zedert, te ver~
baaIen,
bellen, dat de Prokureur·
Prokureur. Generaal hem in ' s Hage zogt te
regt te fiellen; dat ADRIAAN PAUW, Penfionaris der Stad,
Zoon Van den Burgemeester RI!.INIER PAUW, een der Regters
van OLDENBARNEV!!.LD,
OLDENBARNEVELD, daar toe hadt geraaden; doch dat zulke
inzonderheid door de kloekmoedigheid van den Burgemeester
DIDlmlK
DIDERIK BAS,
BAS, op de voorfpraak van den geweezenen, onlangs
omOagenen
ontOagenen Schepen HI!.RMAN VAN DE
Dil POLL, was agter
ageer gebleeven. Ook verhaalt men dat de Schepen ANDRIES BleKER den
genoemden Penfionaris PAUW zou te gemoete gevoerd hebben: Ais men onze burgers na den Hage
Bage wit voeren, wat
hebben dan wij hier te doen?
Geduurende deeze raadpJeegingen was VONDEL geenzins
buiten vree
vreeze,
ze , maar bekroop hem zulk een angst, dat zijn
huis hem te benaauwd wierdt. Eerst zogt hij dan eene fchuilfchui(plaats bij zijnen Zwager HANS DE WOLF; doch als deeze hem
weigerde te herbergen, nam hij de loevlugt tot
tOt LAURENS
JOOSTEN BAAK!!.,
BAAKE, die hem met opene armen ontving, en hem
bem
ter wijkplaatze aanwees zijne Hofllede
[er
Hofll:ede in de Beverwijk, bij
den naam van Scheibeek nog heden bekend. Naa drie of
vier dagen fchuilens, verfiaan hebbende dat van het vervoe.ren na 's Hage niet meer gefproken wierde,
wierdt, kwam hij
bij waderom ten voorfchijn.
Vervolgens wierdt VONDELS zaak voor Schouts Rolle geS
bragt; hitf
hitr zaten, als Schepenen, ALBERT KOENRAADSZ BURG,
die VONDEL tot het dichten van het Treurfpel hadt
badt aangefpoord,
fpoord. en ERNST ROET!!.RS.
ROETERS. Deeze, in begrip verfchilIende ,
bragten
brngten de zaak voor den vollen Bank van Schepenen; doch
deeze waren ook niet eensgezind. Naar het voorbeeld van
den Schout JAN TEN GROOTENIIUIS, die den Dichter alleenlijk
[en
ten laste leide, dat hij, in zijn Treurfpel, dingen gezegd
hadl,
hadt, die hij hadt hehooren te zwijgen, neigden ook do
meeste Schepenen tot zagtheid. Maar de Vice- PrelIdent
Prelident
Schepen, JAN GYSBERTSZOON DE VRIES,
VRIES. verneemende dat de
meesten geneigd waren om VOND!!.L
VONDEL niet aan het lijf te kookoo.
men,
men. maar met eene geldboete vrij te laaten, bragt als zijn
gevoelen
ge 'lOeIen uit deeze dreigende woorden: " VAN VONDEL zou
" 't niet doen, indien ik met het reit begaan mogt." Welk
zeg-
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zeggen,
2eggen. op dat wij dit in
In 't voorbijgaan aanmerken,
alnmerken , den
gfoudOlg diende,
diende. om 'er nadern.dervluggen Dichter tot eenen grondOag
firenggezindeu Schepen, het volgende Graf.
hand. voor den firenggezindcu
fcluift op te bouwen •
fchrift
J1ll Gijsbregtszoon. Teee
Tree zagt, gij toudt
zoudt hem
bem
.. Hier ligt Jm
(zeer doen.
Moge bij
hij met
mee 't regt begaan, van Vondel zou 't niet
IJ Mogt
(meer doen.

Het Vonnis, blj de meerderheid geflagen, hieldt
bieldt in, eene
lIet
van driehonderd guldens; welke de voor iet ergers beboete Vlm
Pa/timeducbte Dichter gewillig betaalde. Het Treurfpel de Pa/llmedes. dat f1egts gedeeltelijk
gede~Jtelijk 'Was
'wu opgehaald. was binnen weinige
des,
uitverkagt. Men wil dat het
bet Stuk, binnen weinige jaadagen uitverkogt.
derri!l,maalen gedrukt wierdt.
wierde. Doch 't liep aan
aaD tOt in
ia
ren, derriämaalen
Ja:.re 1665,
1665. eer men het
bet openlijk vertoonde.
den Ja~re
ln het Jaar 1625 verviel hij in
In cene
eene diepe en mijmerende
In
zwaanr.oedigheld, daar geene kennelijke reden voor was;
zwaarrr.oedigheld,
tOt Illle
alle bezigheden onbekw:um
onbekwuM m:!31ae:
c:!31ae: zo dat
maar die hem tot
dikwils
kunnen herInneren
herinneren
hij dik
wils betuigde, zich niet meer te knnnen
ecn vrolijk melhch
mellach gefield ware. Maar deeze ongelleldongefteldhoe een
vermillderde ml!t'
m\!t' der tijd,
lijd, en allengs keerde de Dichter
beid verminderde
wed~r, eu liet zich io
in het
tat zijne voori;;e
vaori;;e bezigheden weder,
tot
Griek~ch onderwijzen.
10 het
ntt Jaar
Jear 1626, of 16:l7,
16!l7, fchreef hij onder andere Hekel.
Heker..
lu
dlgtn het uékcnJe
b.:!.cnJe HoneÏffJl,
HtlnÛfJl. daar hij
bij den Kerkenraad
Kerkenrud van
vaa
dlgte'l
Am{/"rd'JIlI, over bet uitwerpen van den Predii,ant
Prellii;ant CORNELIS
CORNELI$
A7I1//"rd'Jm,
H.\NEI.OP.
Ha"ncn met fcbcrpe
fchcrpe fpooren.
fpooren, vinnig doorllreek.
IUNEI
.. ClP, als Ha~l;en
het
/;,eintje de Pos. bet
Van dien aart was ook zijn lied van l\eintje
l'AUW te dier tijd
lijd fcherp {lak.
fiak.
welk den Burgemeester REINER IJ,WW
Inzolldl!rheid waren de driftige of heerschzu;;tige
beerscbzu~tige Kerkelijken
IlJZondcrheid
vee!tijJs de voorwerpen zijner berisping.
berbping. Hier
Uier in badt bij
vel'!tiiJs
vermuit , en bier in wierdt zijn geest op eeoe
eene
een biizonder verma;il.,
bijzon.:ere wijze vlug en levendig, g.:hjk
gl!hjk bij eens aaD een
eeD
bijzonJere
Vtrtrouwd vriend erkende.
vwrouwd

lil
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bet Jaar 1623
na Denemarlren,
Denernar#en, en van
vaD daar
dur
In het
,62S reisde bij ua
ft.
a. Zwpetien,
Zl/l~ede".

daar bij
hij te GOllenburg
GOllen"""g ook eene proef van zijnen
W'iU in hij den Konmg GUH
Gu:.rA~·US
Dichlgeest gaf, W'IU
AVUS voorfpelde,
dat bIj
hIj bet Roomrch.~ R jk, of den Kdzer,
Keizer, mu
met oorlog zoudal
aal1t~sten. met zijne hoeve op der Ooslenrijkeren beupe
heupe
de aawalen,
ben:a3uwdbeid brengen; bet
hec
trappelen, eD Rome in groote ben:lauwdbeid
we'" in bet derde eD
en vierdt: jaar dur
daar naa inderda:ld
inderdaad geIebiedwelll
Dic,~rs andere fiukken
Hukken gede. Dit vers wierdt onder des Dic,fihs
drukt, met den
deD naam van
VIn Ouûrel;
OltlJd; fchoon hier, in
iD die boeb~
drukt.
daDigheid. eene zeer wezel.lijke ornlland;gbeid
omfiandigbeid aan olllbrak.
ontbrak.
danigheid.
namtliJk
n8mt!iJk dat bet Slot niet vervuld Wierll!,
wieNl. en dal
dat de KODin,
KooiD'
il1 het mirt,len
mio.leD zijner ov,"rwir.ningen
owrwir.ningen kW:lm
kwam te (lenen.
flerven. Op
111
de.:z~ feize
relze fchijnt
fcbijnt nog eeot:
eeol: andere bijzonderheid
bijzonderbeid IIoorgevallea
voorgevallea
de.:ze
ce zijn, welke wil Ilraks
flraks meiJen
mel..Jen zulkn.
ZUI1~D.
te
Jaar 1630 was vruglbaar in l-kkeldigten;
U.:keldigten; hij gaf
gar 'er
Het Jllar
alld.:ren, Jocb
Joch tonder
~onder naam, twee uit, dl\!
dl~ bOlleu
boveu alle
aUe
onder al!d-:ren,
fpanden, namelijk tie
de Hm"l'o"'n,
Htl''/'O.·", die de K\!rkelijken
Kl:rkelijkeu
de kroon fpllDden,
hun z\!t:r
Zel:r trapIe,
trapre , en de Ros,{am,
bet op verfchddea
op bun
Ros.{a11l, die het
van de Regeering Rdaaden
gdaaden badl.
bad,. .Maar
LVJaar DIets was
Leden lIan
ft .....ck::r
dan z:jn
zIjn zOjlena.md
zogeoa.md D.:crelum
iMf' of ZiJD
ZijD gril_
fh
k~r dr.n
DL'ere/urn 110" ihile
grll_
'Wfl der "tI"wOeSltilg,
vel'woeSltllg, in bet
het Jaar 1631,
163 I . u:1gt'geeven,
u:lgt'geeven, waarin
waaria
'Wel
hIj de leere der Vef..ve'ph~
VeroNerph~ ijlleri~,
ijveri~ , en in de alJerllerkll.
aUerfterkll.
hij
uitdrukkin&ell, vo·,ui!!lt
vO·,rtll:ll en te:
t~ keer gaat.
galt. Omtrent del:zl:R
dedl:D
uitdrukkinlle'l,
daar Daa
n.1 wo;rkle
werkje bij
hij ook un een HelHe1tijd en ecr.ige jaartn daaf
denJj~r, 't welk hii voor hadt in twaalf boeken af te ma
mi"
denJie(t,
..
k,," , en 'tf
't:c den lijtfl
lijt!:1 van C'JN:,ThNTYN
C'JN~TANTYN aan
un te geeven, deWijl
deWIjl
kl!n,
KI!Jzl:r dur
dan de held v:m
V3n WlS
W1S ; maar de dood zijner Huis~
Huis·
die KCJZt:f
hem aUeo lu~t
lu~[ om het lil
tel veNolgen, bij
hij verv~ouw benam h~m
bel g~en hij daar van ill
ilJ !.(crr:edheid
fotc!rr:edheid hadt.
fcheurde zelfs het
bel Joar
Jur J63'1
] 63'1 h~dt hH
hii een
ecn Trcurrpel
Treurrpel gemaakt vaD
VlD
Omrrant hel
Omrfi!nt
MES~,ALJNA, GeC1&lm
GeCl~lm van KeiL.er
KeiLer CLAUDIU~
CLA(}DIU~,, en haar ui'zinning
uirziDnlng
MES~.ALINA,
huwelijk met SlLlU~
SlLlU~;; 't gt:en al g:.:rode.:d
g;;rolle.:d was,
WIS. of waar vall
huwt:hjlt
COIi;(:.:lal".U:/1 reedS verdt:\!!J
verficelJ waren,
WIrent dücb
dLlclt
de rollen ond~r de COIi;e.liaf.I\!:1
h!'t welK OIO
OID e~n eenvI>udig
eenv->udig toeval agter
ligt er bleef. Toen namehl't
..met:lfp"'lers
bt,t bijZijn van
vin den D cllt.:r,
eht.:r, de rol.
lijk de T vneclfp
... lers,, in h,:t
It.'n voor de \!t:1
el:I He
Ue maal lIaaf
IJlaf gel\loOJ~te
gewo01~le ,azen.
illZeQ. om te weetea
Jt'n
of elk zij!' rol ve' (t..JMc,
mt'n et;/lI~I!Jj,
Ct,mclt. vond, IDt'n
et;OI~':u, d:e der. inboud
ioboud
'Van hl:t
ht:t TIeuIIpel
Tieu11pel niet konden vamm,
vamlD, UUl
&lat Li)
zij zien
ZiCb geeD
geel
van
uw ~at
ès;l.I~
dl:uk--

32Co

VONDEL. (JOOST

VAN DE;\!)
D1~;\!)

-----_.~'"_._----

m:taken, hoe eene Keizerin tot zulk cent:!
denkbeeld konden rn:taken.
dolle buitcnfpoorigheid
buitcnfpoorighcid konde vervallen van een
eenen
en Raadsheer
troUwell. De Poëet hen dit onder het oog willen..
te willen trouwen.
de brengen, zeide meer eenvoudig dan voorzigdg:
voorzigtig: bet is
even eens of zodanig een Prins, welken hij noemde, een zot
was, ei. de Prinres, terwijl hij ergens na toe gereisd was.
met dien Raadsheer
Raadshecr wilde trouwen. Om deeze gelijkenis
epw gelagchenq maar daar n:la begonnen eenige domwierdt ePTSC
,me en losee Toneeifpelers in hunne drinkgelagen tegen malo
kan deren te zeggen, " Zou dat fpel niet geheel op dien
" Prins.... Gaan? mbfchien is CLA UDJUS die Prins, MESSA,. LINA zijne Priniès,
Prinres, en SILIUS zulk een Heer, •••. " welken
zij, onder andere Grooten, die de gemelde Prinfes na zekere
Stad verz~lden
verz'.'lden , dW2nzeiijk
dwanzelijk uitkipten. Deeze praat kwam den
laaten
Regenten ter ooren.
ooren, en dezelve weigerden een fpel te latten
fpeelen, 'e
't welk 10
zo fchendig misduid wierdt, en dus, hoe
fpeelen.
onfchu:,!i;; ook, nanleiding COt veel onrust zou kunnen geeven. W;:trnp
W;:tr0p VONDEL,
vONDEL, die zijnen onnozelen misOag te laat berollL'n van de drie fpeelers, die de voornaamfle
merkte, de rolkn
perfonadien daar in vertoonen zouden, als die van MESSALINA, SILllJS
SILJlJS en N.\RCrSSllS, te rug eischte, onder voorwend zei
van daar iets in te willen veranderen; 't geen hij deedt. om
te voorkoomen.
voorkoomen, dat men het fink
fiuk nkt door den druk gemeen
mogt m'12ke:1. De p3p:eren verkreegen hebbende, olferde hij
dezelve ~an de vl.lmme op, en belette dus het vervolg deezer z~al<e.
Onder andere frukken,
flukken, die in het Jaar 1639
l(i39 te voorfchijn
kwamen,
kwamen. was het TreurfpE'1 de Maagden, '[ geen men, teu
opzi!~t van de kUllst,
kunst, met groote agdng bt>fch(,u1vde,
bt'Cche,u'vde, maar
waar in men 7.3,:,
73,!, l~~t hij na de gevoelens der Roomfchen
begon over te hellen; her
het ~een hij welhaast in an-1ere
anjere zijner
Dichtwerl;en
Dichtwerken ten volten
voiten openba:arde. Men wil, dar dit hier
door ver(l,)rzaakt
ver(\,}rzaakt w:erdt, om dat hij het oog op eelle
eene welgel!oede
gel!Oede Weduwe van de Roomfche gezindheid hadt laaren
laaten
varen,
vaflen, en anders geen k~ns
kct!1s zag om haar te overreeden. Hij
berei1{,c zii'1e
zijf1e oO~;fI1erken
oo~;merken hier in egtcr
egter niet, en ging COt
tot de
~oomfche Kf'rk over, zonder dat het hnwelijk.
howelijk. d~ar hij na
frondt, voortgang hadt; mllr
mur hij ijverde zo fierk voor
zijne
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zijne nieuwe leer.
leer ~ dat hij die bij alle gelegenhèden
gelegenh<!den Ol.:t
m.:t zijnS
zijnlil
dienHe, fronJt,
fronde, eri Zelfs
zelfs ij\'e[(i~
ij ... erd~ om Profe:;jceü tè
tcl
pen ten dienHe
inaaken, en anderen
anderèn tot zijn regcnwoorJig
tegenwoorJig geloof ov<:;
Ovtr td
baruen. Waar v:in
vlin tot
lOt een voorbeeld knn
kan arel.
firel.ken
kleiil
baaIen.
ken een kieiii
briefje,
briefJe, dat hij den Drost HOOFT [chreef
fchreef,, wiens vriendrèhap
vriendfèllap jé.
hem, door tijnen
:tijnen ovei gang lot
tot den Roomlèhen
RlJom:chen God~di~nst
God~dienst ~
gens hem.
luiJde aiJus. J'"I~
een weinig verkoeld was. Het zelve IlliJde
I~
wensch CORl~ELius
CORNELÎUS TACLTUS;>
TACITUS j ' (de Dichter bedoelt hièr del1
",. wcnseh
deftigen Overzetter van dien fchrnndcren
fchrandcren en l1aatlm!ldigelt
l1aatl1l.1ndigett
Schrijver, en zoekt or.getwijlfdct
ongetwijJf.:!ld door dit bO'lelliChrif,
bovellièbrm zijllé
ziJué
zalÎg nieuw jaar;
jaaf; en
gunst te winnen;) ,. een gezond en zali~
"'t dewijl hij mij zij(1e
zijoe G~uze tafel verbiedt om
oril eeu
een onnozel
ik zumCljds
zumcljds nog cen
een A"e
,A,'e Ma; ia voert
voar
" Ave Maria, zal Ik
"u hem lw!!en,
lecllen, op dat hij
bij [[erve
frerve zo de
devoot
Î{atholijk, als l:ij
'lOot Ralholijk,
toOnt devoot Politiek." Hoe men hier mde
mede ol'"reell
overeen
" zich toOnt
bet ::tJt\troord,
:lllt\voord, het welk men verh~3it,
verhaalt, (!at
~at bîj
hij
kan brengen het
gaf op eene berisping, dat hij zo dik
wijls v:tn
dikwijls
V3n den eenèn
eenên tot
beesten dijen bese
bese_~
den anderen Godsdienst overging; ""Die
Die beestell
~. die vaak van weij veranderen! ,; zie ik liiet
niet al te wel. Dit
~,
fpotternrj;,j en
en'e
ijvet
gelijkt naa fpottermj
'c is evenwel zeker, dat zijn ijver:'
voor zijne nieuw aangenomen leer, bijna in alle
ll11e zijne vol.
gende Pol!zij, Wt walgens toe doo~l1raalde,
doo~llrgalde, en maakte ~ dat
hij op veele plaaezen
plaatzen nu m;!t
m~t den nek wierde
wierdt aangezien.
aaügezÎen. 0;;::
Lich niet onthouden van det;ze
deeze drift denvijze
derwijze toe [~
,~
kon hij zich
geeven, dar. hij, in
oz.ijn TrcurÎ[jel
in'zijn
TreurÎ!jel Vlm
van ~1.~jllA
M.UUA STUAXT.
STUA!{1'. de
verfocij~liJke
verfocijcli)ke misdr.ad
misd~ad van overîpcl
overipel en het
bet yermourden
vermourden van
vaJl
h3ar G~m5a!
Gemaal WNr..IK
WNRIK DAr..LE\'
DARLE\' lachende,
lachende. haar buwelij:buweiij:' tn;!t
met dan
moerder
moorder n·.)TWE[.
U'.lTWEI. verfchoonde, en de Konin?in
Konin~in EI.1ZABEt
ELIZABE1'
\Fcor Cf!ne
eene andere HEHf)DI.1S
HER 'mus uitlul;let.
t1itl!I~t. en met de \'uillrc
vuiille vetvet~
"cor
wa3f over
ovcr hij in een~ boete van honderd
hllllderd en
wen afmaalde; wa.lr
guldens \fCrWC?l,m
\"crwe(,l~n wierelt.
wÎerdt.
tagtig gnldfms
gcwa~! ger.J~aj~t
gem:!:!!':t Vlln
v!ln v~ele
\'eele H~kddichten
Ht'k~ldichten val!
vaIi
Wij hebben gewag
VONDEl., wa"r
W8flr I'..!ede
I'.!ede hil
hij l:Îcr
det misîee
misfen kunde zich vedc'
veó!JI." vlian~
'VONDEL"
den te maaken;
mtlllken; ma,1r
ma1r niet tegcnllaande
tegenilaande hij ook ve~le treÎrciij"e
treÎfdiji1:e
clen
Lofdichten op en
CCI aan Beeren,
Heeren, cn
en Vorfl:en,
Vor/len, en groote Pe1'4
Pet..
[Oi1:>,jien
fOIl:>dien heefe gcm~~lc"
gcm:l~lc., vindt men det dat hij
bij daar v~el6
veele
1Jit(tcekend~
nir!tcellcnda vereeriq:e;J
verceriLg\!;'J voor he~n
heef~ gekrèe~en.
~ekree~en. Wünd~rHii~
Wünderlii"
vondt illi z:ch VOOi::!
voo.::! in zijo~
zijn.:: Vl!f'.fl2l!ling
venv2l!ting bCQro',;gen,
bedro;;gol, wall"
wan'Vondt
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neer hij zijne AI/aar - gelrtimcnisjct7,
gelttimenisjcn, een werk, 't welk hl}
als een Zoenoffer aan de Roomfche
Room[che Kerk ontworpen hadt,
llaa
llaa dat hij 101
lot haare gemeenfchap
gemeen[chap was overgeg2ln, den Aambi.fchop
bi.[chop van Mechelen opdroeg. Met alle ned.igbeid
ned.igheid belijdt
bij aan dien Kerkvoogd, in tiCt begin zijner Opdragt, ft dat
't hij bijna in all~ Christen gezindheden hadt
badt omgedoold,
t. doch eindelijk in den fchoot der Kerke was geraakl,
geraakt, en
" bet Katholijk geloof hadt aangenoomen
aangenoomen;; gelijk zulks bleek
" uit dit zijn werk, dat bij met alle nederigheid en onder,. werping neder!ag aan de voeten van zijne Hoog Eerw.,
" in die hoope,
boope, dat het bur
hur eenlg ge:Joegen
genoegen zoude geevea
.. enz." Hier van zondt ollze Dichter een exemplallr,
cxemplau, fiernjk gebonden, met een brief van zijne hand, aan den Aamb:sfchop over; ongctwijlfdd met de fireelende hoop van eene
aanzienlijl~e beloonittg,
beloonillg, alzo hij toen ter tijd al vrij wat aan
la~ger wal, gelijk men zegt, gerukt was. Mnar deeze Pre.
laat, niets minder dan een man van fmaak of kenller der
boe heeilijk het fiuk in zich zelven mog'
Poi!zij, verzuimde, boc
wezen, den behoeftigen
behoefligen Dichter, in zijn bl:lal.end
blaal.end verlangen ~
IC voldoen. VONBEL
VON9EL hier over met reden onvold:1:ll1,
onvolda:ll1, moest
eg!i!r
eg!~r deeze kleinagtiog des Aarlsbisfchops een tijd lai1g verkroppeIl , zOi1der d:l:lr
kroppea,
daar ~ts
~IS aan te kunnen doen, tot
toc dat bij
gcJegeubeid vondt
vonde of maaKte,
maaKIe, om eene reize na
eindelijk gc\egeubeid
Brusfel te doen. Men zegt, dat dezelve voorn:1:1melijk
voorn32melijk bedodde, om eenige fchuldcD,
[chuldcn, welke hf) da!lr nog uitllaande
uitl1aande
h:!dt, te gaan invorderen; waar toe zijn voornecmen • om den
dcn
A:lrIsbisfchop
Aarrsbisfchop te [preel:cn,
fpreel:cn, waarl<:hijnlij!<
waarf<:hijnlij!< zal hcbbe:1
hcbbc:1 medegewerkt; vast ga:lt
gaat het ten millflell,
millflen, dat
dit hij van flrusjël
flrusjél Ila
Jla
JI/echt/en
Jl1echtlen trok, om aldaa: den Kerkvoogd ecn
een bezuek te gee·
geemorger.s nu zijl'c
zijtje a:.nlwillst,
a:.nlwiIIst, Iha1,:)
lh al,:)
v::n. Hij begaf zich, des morgens
tt Hof, alwaar hij, Z:cll
z:ch door een
cen T~:Imcràlei;:lJr
T~:lmcràlci;:lJr hchbeül!c
hchb:.:nl!c
na 't
èoen aanmelden, zÏln
Zill1 bedoelde wit in zo verte b_ichout,
d;at de A:msbisfchop hem flr:!ks tot zich rlc<!J~ kuom ~!. VO~I
r/EL
I,EL werpt zich voor ;:ijne voeten neder. met
lIlet omrrè.'nt
omrrè.'1!t de
ltelfde octmoedige belijdenis zijner omdoQlinî:.~
omdoQlinÎ:'~ in v"rf..:heid":l
v"rf..:hcid":l
~eûDdhedell
~eziDdhedell des Christendoms , doch d:u
d:lt hij liU
IjU dn,)r God~
G()d~
ge:ll:lde
gc:nade was gckoo:.nen
gCKooillen in den [choot u::t
u::r w:mc Kerk~, bet
fC6te mL!delpur'l van de ceni~heid
ceni~heill des ~e!oofii:
~c!oofii: wa:rom hij
èa:!
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dan ook zijnQ digtkdnst hadt
badt te kost
kOSt gelegd, om het Hoofd.
IIrdjkel des Katholijken geloofs voor Ie ftaan en te bevorde~
!IrtijkeI
ren.
ren, en dat bij, de vrijheid gebruikt
gebrUikt hebbende. dm dit zijn
diepO:e nederigheid aftn zijn Hoogwaarde op te
werk met de diepfl:e
draagen.
draagen, hoopte, dat het dezelve zo wel ten aanzien
:oantien dér
eenlg genoegen bade
hadt gegeevel1
berijminge, als der frotTe, eenig
Aansbisfchop, o:Jbedreevell,
o:Jbedrcevell, belijk gezegd !!,
!s, en
enz. De Aartsbisfchop,
aDlwoordde den Dichter in zijne onkunde en
zonder fmank, amwoordde
zal ik au z(ggen,
l(ggen, Heer VONDEL ~
ongevoeligheid. •,Wat
Wat lal
;. van au werk en rijmerij? 't Gaat ~I wel,
wel. 't gaat al wel;
maar
" maar gij bent nog op verre zo goed nie~
niet als CATS; maaf
" beij wat.
wat, ik zal au een vereering doeu."
doen." Hierop gaat dé
Prelaat \ll binnen, en koomt fluks weder bij den Dichter
DiChter
Hoogwaarde laat ont~
met eene opgerolde fchilderij, die zijn Hoogwaatde
rollen, en zegt tot VONDEr,: ".. Daar doe Ik au een prefent
,. van een [dlOon
fdlOon Amaarfiuk
Amaarfruk van nUI!BENS
RUI!BENS penfeei."
penfeeI," VONDEL,
VONDEL,
den naam
\laam en waarde
wanrde van dien Nt!dcrJandfchen
Nt!dcrJandrchen Apelles wel
kennende, neemt een ootmoedig afîcheid van den AartSbis~
fchop, wonder wel In
in zijn fchik met dit geîchenk. hoewel
bovt:ngedagte vergelijking, ed
doodelljk getroffen door de bov~ngedagte
koomt thuis. Den Liefhebberen te AIJ;/Iddam
AIJ;!lddam ZilU
zi!ll fÖOOl1
fc\10011
Auta~rftuk, het welk hij in zijne gedag ten ten minften dui~
Autaarfruk,
zend of meer Dukaatcn
Duka:ltcn waardig [chaue,
fchatte, met ,rllen fpoed vertoond hebbende, worot het fi(fll,s voor eene Copij gekeurd ~
omtrent zeventig of tagtig guldens waardig.
VONDEl. een man
mnn ":m
":tn goeden doen is
Het blijkt wel dat VONDEr.
gl!weeSt, m:lllr
m:l:tr hij heeft
heefc in zijnen ouderdom van Zéve'1dg jallren
jailren
gevaar VRn
VRI1 gebrek ~eloop~n,
~eloopim, en is i'1 't J~2r 1658 door
toedlJ"n
toedQ"n van den Heer COf:NELIS VAN VLOC.SWYK, en ded
delf
Magi!1ïaat van A,nftcrrlam,
A,nfterrlam, met eene bediening in de fian!!:
fiao!!:
jllarJijks opbren,;
van Lecning, zeshonderd en vijftig f,uldens jllarlijks
gende, be!!iftigd.
be!<iftigd. "Ir,dien wij i:!eidl'nen
Üeidl'nen waren geweest ~
" zegt JUHUS v A NEFFEN, zouden wij
wfj den grooten Mail
" een Standbeeld hebben opgeregt;
opgeregl; nu heeft hij ondf'~ ons;
OI'Is;
;. in ziinen bekrompen !laat, naauwelijks
naauwclijks een gering b"edi{,llinglEt
b'edi{,llinglE!
;. kunnen verwerven." Wat
'iVat dien bekrompen lhat ondertus-"
ondertos-'
1èht!l
1èh~!l hetreft,
hetref[, hier
hiel' omtrent dient geweeten ii dar hij door M
verkwisdneen en ongel'egeldheden van zijn Zoon in die hc~
~2:1aa~:llH!
Jl. ~:1 aa ~ :l!Hl ~
'Il ..:rltwd-'
:räWd-'
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naauwdhcid gebragt is, en dat hij om deszelfs (at
fat zoen op te
houden, wel veertig duizend guldens, of daar omtrent, voot
hem heeft betaald. Toen deszelfs dwaaze verkwisting egter
r.iet ophield!,
ophieldt, hadt de Vader eindelijk het verdriet van hem
r,iet
door dwang na Oost • Indien te moelen
moeten zenden, (lP welke
uitreize hij !lierf.
/lierr.
Tcnvijl hij de tlrak~geda~te
ftrak~geda~te bediening in de I.omhllard
Tenvijl
h'IUt, liet hij zijne digtoeff.:ningen niet naa.
h'IÓ[,
Misfchien d~t
hem het boekhouden, (bet geen men zelfs
z"lfs zegt, dat hij
zomdjds,
zomlijds, het zij uit een weeligen Gt!cst, het ;:ij.
~ii. :.:onder
daar om te denken, in vaarzen detdt,)
deedt,) de geheele week
door niet aanftondt, te meer om dat dit hem verpligtede om
de flceren Opzieneren van Stadswegen , met ongedektco
tcn dienst te tlaan;
aaan; het zij de gemelde of eenige
hoofde, ten
tndt:re reden daar de oorzaak
oorza:1k van geweest zij, vast gaat
ht:t, dat hij veeltijds zijn ampt verzuÏlnJe: weshalven !eme\..
bediening te olltntemen,
olltneemcn, het
de Heeren beflooten hem zijne bedii!ning
gt'lèhiedde; maar door de voorfpraak van den Heer
geen ook g~lèhiedde;
VAN POLSBROEK
POLSBROEK •• Burgemeester REINST, en VLOOSW\'K,
VLOOSW\'K, be·
hiehlt hij het jaarlijks inkoomcn, daar VONDEL WOllaer wel
fehik wa., dewijl hij toen leeven konde. zonmede in zijn fchilt
der dat hij zijn ti-jli bllMtn zijne geliefde digtoé!fc!niogen ver·
Iaor.
Jur 1665, (derwijze waren nu d~ l:jden
t:jden veranIn het
bet JUf
dèrJ,) wicrot
wieroe zijn l'ala"1t!des
I'alam~des lot drie rdull
rdz~1I toe te ~iIJ/l~I'~
~ilJfl~,'~
dèrd,)
Rotle,.dtlm in het Jaar
J.aar 166 3 ee/l~)
ee/l~, openlijk ge.
dam, en te Ratlel'dam
fpteld. In liet lamt maakte hij nog eellige hij[cllrifr~n
hijfchrifr\!o op
het verfoeijelijk (:mllrengen
t:mllrengen van de Heeren ]OHflN en CORNELI~
LIS DI! WIt'.
WI'l'.
BRANDT gellll~t in zijn lee ven • dar
dat hij vnNDJlL
in IM
hl!t J~ar )J (\76, htr
htt ueger.éntachligl1t
ueger.éntaehligl1e jaar :tijns ouJerdoms,
uuJerdoms.
JjOf; eenige gefchreevcne gedichten zon.ier bril hecft ziell leczen.
leezen.
JjO~
he,.{cneppipyg ":211
' ....211 OVJfJI\J9
OVlCJl\J9 g:tf hij in
io zij" viervicrDe Per/aQ"',. herfcneppi"g
er.:a(·hti:.:.l1e
er.:~l·hti)i.lle jaar ui,.
uit. Hij hoorde ongaarne v~n de l l óood
nood
fprcek.en. Op ren tijd,
lijd, dal hij zijn ZO')!IS
ZO"US - zoon WILI.!!.;\!
WIL!.l!.;\! in
D')Qrer I.NN/o.
!.NNI.. "Wal
de kist zag h-g~en, uk!e hij r,n zij"" D')grer
" is d~ nOI.'d
nOI)ct e~"e Iccl,jkeo
Iccl,jkl." Prei]!
Preij! claa,
daa, I:'gt
I:°gt ru die rrhoon~
is ~en 'rk
'{Ik IJ'!! vtr
vtrrr n."
H." (.lp
(.lp een :>\,tjeren
:>\,r!eren
.." JJon~elin:!.
on~elin:!. E:n Î8
lijd zeide' hij tot z.ijn ~jgt
l'\igt lIaNES
IICNES lILO!::.
lILOI::. "Ik h~::'
he::> geen
geeu zin
" in
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Toen zij hem nu vroeg; bebt
hebt gij wel zin

in het eeuwig Ieeven
leeven ~? antwoordde hij: .. jll,
ja, daar
dallr heb ik

" wel lust ff toe, maar ik wilde daar wel zonder Uerven
nerven l~a
,. tqe
tote vaaren als ELIAS." Op het laatst zijne verzwakking
voelende, zeide hij tegen haar: "" Bid voor mij, dat God
" mij uit het leeven h331c.
haalc.""

Daarop vroeg zij, wilt gij dan
nu. dat die lelijke Preij
Prcij koome? Hij
H,j weder daarop: " of ik
" al langer wagte,
wagtc, de wagen van ELI
E.LI AS zal toch niet koo·
kno"men." Eindelijk fiierf hij den vijfden Februarij des Jaars
"men."
I679
l679 te AmJlerdaln,
Amflerdaln, in den ouderdom van eenënnegentig
jaaren, twee maanden en 19 d:Jgen:
d:!gen: naadat hij op zijn dooddood.
bedde naar de wijze der RoomCche
Roomfche Kerk was beregt. Hij
wierdt op den achtften derzel'ver
derze\'vcr maand in de Nieuwe Kerk
begraaven, en gedraagen door v{!ertÏfn
v~ertien liefhebbers van de
Dichrkonst.
Men ziet niet verre van het Choor in de Nieuwe Kerk.
na de Damdeur toe.
toe, de Gramede van JOOST VAN VONDEL,
doch zonder Graf[chrift,
Graffchrift, niettegen!l:aande
niettcgen!l:aande een groot getal
Lijkdigten van ANTONlDfS,
ANTONIDFS, VOLLENHOVEN ,OUDAAN, enz.,
tot zijne liedagtenis
&edagtenis en lof gemaakt, hem ten toon voeren,
voeren.
en betreuren als den gwot(lcn
gJ.O()tfLII Dichter van zijne Eeuwe, iJl
alle deelen
deelel1 der konst uitmulJtende. Maar omtrent drie jaaren
naa zijnen dood heeft de Wel Edele Groot Agtb. Heer JAN
SIX, lieer
H'immenum en Vrotnode, Burgemeester en
Heer van 11'immenum
Raad der Slad Amfierdalll,
Amflerdlllll, dit Tijdvaars op zijn Graf laaten
Jaaten
houwen.
VIr
Vlr Phoebo et MUsIs gratVs VondeLlVs bIC
hIC est.
dat aldus. vertaald is.
HIQr rVst Vllll
1-Hor
Van VonDeL hoog beIaarD
ApoLLo, cm
in zlIn
ziln Zangberg VVaarD.

heeft men in 2e Jaar~a 177 1I en 1772
177'1. een allNaderhand heefc
GedenkLluk voor VAN VO:'lDF:L
VO:'lDEL vervaardigd,
varvaardigd, beaaande in
der Gedenklruk
l\'hrmere.\1 Urne met wit
\~'it Lofw... k.
k, op een Pe~ene zwarte l\brmere.n
delhi,
Aaaaaaaaa 3
delhI,

$76
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def1:al, gepla;ttst
de!1:al,
gepla~tst in eene Nis,
Nis. welke men in de Pilaar bij het
Graf beeft uithouwen. Aan den voet van het gemelde mo~
Jlument
nu ment leest men enkel den Daam
Ilaam VAN VONDEL. als boven
alle loffpraaken
lofCpraaken verheven. Dit werk is door eenige Liefbebbers bekostigd.
~ebbers
Men verhaaldt,
verhaalde, dat hij, in zijnen hoogen ouderdom zich
naauwelijks meer kuanende
naallweJijks
kunnende verwarmen, dit
die Graffchrift in een
vrolijke luim op zich zei
zeI ven maakte, en zijne vrienden al
.oer~ende
1x>er~ende belastede op zijne Zerk te plaaczeD.
plaatzen.
VONDEL zonder rouw,
,. Nu fiierf VAN VONDtlL
" Want
Wan~ hij ftierf
merf vaD
van enkele kou.

Doelende op zijnen bekenden afkeer tegen den dood, welkeR
l1ij
Olll dat met
mee de leelJellswarmte
leevenswarmte al zijn
pij nu vaaren liet, om
vermi!a~ wei
w!:g was.
wa!.
'!fermi1a~
~ie G. BRANDT,

Yondels
Pondels !..even,
~e ..en,

flALlIlA
t!ALl'aA ~

aOOGS'fl\.4TEN,J enz,
llOOGS'fMTEN
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tusfchen)
:;:03.
iVhas. Bomme!
M'las.
iIJ.

lVIaasdam

l)ag.
Pag.
lVIaashees
Maasland
-lVhaslandlluis
lVhaslandOuis
Maastricht
lVlaatfchappij (Oostï.1dir.)
(OOStLldir.)
lVIaatrch,lppij
Maatrch,lppij (Wcstïnd.)
(WcsLÏnd.)
lVIaatzuiker Clan)
CJ an )
lVIutluiker
Maestertius ( Jacobus)
Maets ( Karel van)
Maierus (Joannes)
Maire (Jakob
(JalLob Ie)
~lakken

20
4.
2°4·

tb.

2°5·
206.
206.
209.
ZI5.
215.

217.
21I
Z

8.

221.
222.
2!l2.

u3.
!l23.
ib.

224.
224.

Makkinga
ib.
Mikkum
MlIkkum
ib.
Maklijk. oud
225.
225.
Malden
226.
Malderé (Jakob van)
ib
ib.•
lVIaIlegat
lVIallel1:at
~27.
227.
Man ( Kornelis de)
229.
229.
Mander (Karel v:m)
ib.
Manmaaker (Adriaan)
231
Mantgum
232.
Mll1'ck Cl
(JohaUlIes)
Marck
ohanlles)
ib.
233.
Marefil1s ( Samuel)
233Margareta van Hoila~d 238.
Margareta,
Mal'gareta, Gruvin van
H~l1nenberg
I-Idmenberg
240.
Margareta van Oostenrijk ih.
Margareta van P:!1
P:mlla
ma
244,
244.
252.
Margarela Godewijk
252.
Maria van Bourgolldie
Bourgondie 253Maria van Oostenrijk
255.
Maria de Medicis
259.
Maria van Jork
263.
M
l\bria
lria Louifa
~65.
265.
Maria van Oosterwijk
267.
Maria van Utrecht
26g.
Mariekerke
iIJ_
Mariekerk.e
UJe
Mariendal
ih.
ió.
l\1ariengaarde
Mariengaarde
ib.
ió.
Ja70.
Marienpoel
270.
"71
Marknwaard
Z,7I.
Marius (Leonardus)
(Leonardos)
l\1arius
ib.
lVlarken
ii;_
Marken
îli_
Aaaaaaaaa i
M:u--

è

M.
Maalzon (Françols)
M3alzon
l\laaHl:ede (Huis ter)
l\11aUl:ede
l\11aHl:ede

TER.

:!O4.
!l04-.

-,U,:

ltEGISTER.
Pag.
Marken - Binnen; zie Uitgeest.
Markgraafrch~p van Veere
en Vlisfingen.
27 2 •
Marnix ; zie Aldegonde.
Marquette (Het Huis te) 277.
Marrum
178.
ib.
Marsch
Marfchalkenweerd
ib.
Marsdiep
~79·
Marsfum
ib.
Marten van Rosfum; zie
RosfuDl. (Manen van)
280.
Martena CDoeke)
_
(Hesfd)
ib.
Martensdijk (St.)
28[.
Martinet CJ~kob)
282.
Malius (hlldreas)
ib.

D E E L

Pag.
l\'Iastbosch
l\1ascenbroek
l\1ascga t

Medenblik

I.

ib.
ib,

Medina Celi Cl oan de la
Cl'l'da, HertJg van)
4.
Meekrappeu

5.

Meenten
Meer (Frans val! der)
(Laurens v.o.)
- - Ct Huis ter)
Meerdervoon
Meererleill (Cad- )

6.
7.
8.
9.

Meerkerk

)'leerman

CJ G? '1 )

- - . (Willen!)

10.

ib.
ib.
11.

] 2.

Meerfen
13.
Meesterknaapen
q.
Meeuwen
ib.
Megen (Kare! van BrUnen ,
Graaf vaü)
jb.

ib.
ih.

NIallricht (Petrus van) ib.
lVIatelief ( Kornelis)
285.
Matenes
~87.
-

(Klein-)

288.

-

(Oud. en Nieuw) ib.
(HctGeflagtvan) ib.
Macch:Eus (Antonius)
'J97.
Matthias, Aardshertog van
Oostenrijk
298.
Maurik
301.
Maurits
ib.
(Graaf)
374.
Maximil. van Bourgondie 376.
- - Oostenrijk 378.

XXlII.

Pag.
Mechelen (N. van)
Medemelacha

283.

Meiboomen
Meier, (J Ollnnes)
Meierij (De)
Melis kerke
Melis Stoke
lVIeliszand
1\.'I,~naldul11

'Pag.
17.
J 8.
20.

23.

ib.
ib.
24-

Menaldumadeel
ij.
Menn,) Sim ons ; zie Si.
mons. (Menno)
Menijn (Joost van)
25.
Meppel
26.
Mercator (Gerard us)
ib.
Merian (Maria Sibijlla) 2&.
Merul::r (Engel Willemsz.) 30.
( Paulus)
37.
Merwe
38.
lv1>,:;, '",ede (Baar:derij en
vrij.: Heerlijkh. van de) ib.
l\1erwc,'e Cf-let Geflagt v.) 4°,
M~!~

REG
Juan van)
Mesfen CJüan
Meteren
M~teren
( Emanuel van)
Meteren (Emanuel
Metius (Adrianus)
Mctius
Metslawier
Metzu (Gabriel)
(Gabriel )
Mculekaten
Meulekaten
Meurfius (Joannes)
onnnes)
Meij (joannes
( joannes de)
Meijertng
(Albert)
Meij~rtng (Aloert)
Michiels - Gdlel
Michiels·
NIiddagten
lVliddagten Ct Hllis
Huis te)

cr

I
Pai!.
Pa/!.
46 .
47·
ib.

49·
ió.
iIJ.
ib.

5°·
tb.
51.
5 I.
ib.

52 •
ib.
Middelbeers; z.Oosterbeers.
53.
53·
Middelburg
Middelburg (Het Huis te) 64.
64'
Middelburgo (Nicolaus
Everhardi a)
ib.
Middelharnis
ib.
Middelie
65.
MiddeHlum
Middelllum
66.
ib.
Middendorp (Jakob)
Midillm
67.
Midlum
Midsland
ib.
Midwolde.
68.
Mld..voud
ib.
Miereveld (Michiel
( Michiel )
ib.
Mieris (Frans
( Frans van)
69·
1•
Mierlo
7 I.
Mil
7L2 •
Minellius (}ohannE's)
(Johannes)
ib.
(Am'lernamsch) ib.
Mirakel (Am'leri1amsch)
(H<!,man)
73.
Moiet (Hè,man)
73·
Moerdiik
76•
MOdge'1el
Mo<!rgelel
ib.
Moerkapelle
MoerKapelle
ib.
M.)crkerke
ih.
Moerkerke
ib.
Moerkerke (Het Geaagt
GeGagtv.)
Moerlrerke
v.) 77.
Moermont
Mnermont
81.
8 I.
Moers"t!rgen
MoersÎ)l!rgen
82.
82,
J:lo1oersbergen
J:I.'Ioersbergen (CAdelp!1
Adelp!l van
de Waal, Heer van)
ib.

lV!oerfchar-s
Moerfchar·s
M<lgge
(Pieter)
1\1.
'g'[!:t! (Pierer)
Mob: (.'tephanus
(Mephanus le)
Ie)
Mob;
~o~e4:;i/,rs· Granf
üral1f
~o4ell~i/,rs·

84.
84-.
ib.
ih.
35·

S

'f

E

R.

Molenbeek
Molenheek
Molenherg
lVlolinreus
Mulinreus (Joannrs)
(Jo2nnes)

Pag.
PAg.
85.
ib.
tb.

ib.
ib,
lVlolir
reus (Petrus)
ib.
Molirreus
lVlomrer
Momrer
86.
Momma (W,·lhelmus)
(W.·lhelmus)
ib.
Mondragor, (Ciuistolf<!1
Mondragofl
CCilristotf.;:l 'I.)
V'.) 89.
lVIonnikendam
MonnikenJam
93.
513.
Monnikenhof
94.
Monnikenhuizen
ib.
Moniler
ib.
~fo~fier
Mor-fier
95.
Montblls
Momblls (Jan
(Jao Barthon de) ib.
;b.
(Ht:t Dorp) 97.
Montfoort (Het
(Hel Land v.) ib.
Montfoort (Hèl
Montfoort (De S[a~)
ih.
Montfoort
lVlontfoort ((Geflagt
Gefla~t van) 98.
Mondgni (Floris van lVl<;m
Mem
meranci.
meranci, B5rcn
B3fl:n vatl
van))
99.
Mooker·- Heide
Mooker
102.
lOl.
Moor (Karel
de)
( Karel cic)
ib.
10.1.
Moordrecht
10
'.
Moreelfen (Pau!us)
)04.
(Puu!us)
104.
ib.
Mo,ger.talen
1VJ,·r.ricre
MNtiere
ib.
ih.
(A!exnndcr)
ib.
Morus (A!exander)
ih.
1\1o,fl.'l
105.
Mo~fd ( .... )
lOS.
Mt)ucheron
Moueheron ((B~lrh3f.lr)
lhlthaf.lf)
ib.
ilJ,

Moucheron (Frederik
(hederik))
MoucherOll
ib,
lVloucheron
(Jtaaï.)
Moucheron (ilàak)
106.
ih.
Muiden
ib.
Mdderberg
10~.
IO~.
Muiderzand
ib.
ih.
Muis
Mliis var.
var: Ho!y
Holy
ib.
ih.
lVIunl1iks (jaannes)
lVInnl1iks
lTS.
MuntkllmE"r
( Generaliteits) IIÓ.
r 16.
Muntkllmer(Generaliteits)
Musr:h (Ko~nelis)
Musch
( Ko:nelis)
117.
I! 7.
118.
IlS.
Mufius (Kornelis)
MlÎdreche
Mlidreclu
ib.
M'1drech" (Het Dorp)
M'jdrcch'
iJ>.
iA.
l\1;jdrlèch
M:jdn:ch· (HDis
(H!lis te)
ij.
ij,
Mljerop
lVlljerop (van)
119.
1T9.
Mijl
12
1Z3.
Miil
3.
lVIijle(H!'t
GerL v. van der) tb.
Miîle(H~t GeIt
MIJn
MIJD (Hi!iVm~ll
(H~'\Îmàl1 van der) H\~,
I2.,.
Mijn.,...
Mijn

.h.

R
Mijnden
Mijzen (Oost-)
Mijzen ((West-)
West-)

E

G
G

1
Pag.
129·
13°·
,b.
lb.

130.
Naaktloopers
13 0 •
Naaldwijk
131.
Heeren van) 13~.
Naaldwijk ((Heeren
Naarden
139.
Naarden (Oud)
145.
]45.
Naarfen
NaarCen (Leonard van) tb.
1 b.
Naau
werna
1.1-7.
Naauwerna
J +7.
Nannius (Petrus)
ib.
Nanl10
143.
148.
Natewisch
tb.
Natewi~ch (Het Huis)
lb.
Neck (Jnkob
( Jnkob van)
ib.
Neck (ReinierSimonsz.v.)
(ReinierSimonsz. v.) 149.
[49.
N<!derhorst
N>!derhorst
15°.
N
N<,derlanden
~derlanden (VereenigJe) 151.
IS I.
N~er (Eglou
(Egloll van der) 157,
NeerheUlcrt
ib.
Neerhemer~
Ncbalennia
Nt:halennia
158.
NeoUlagus
Neomaglls (Joannes)
CJoannes)
lb.
tb.
Nes
ib.
Nes (Aart
( A:irt van)
159.
N.!uze
N~uze (Ter)
ib.
Neijen (J'lll)
CJ'w)
iu.
Nichtevegt
Nichtevcgt
162.
I6~.
N ëllbs
ëJ1l:.ls (Knel)
(Karel)
ib.
Nierv:u:rt,
I$3.
Niena .. rt, of de Klundert 16"3.
NieuwboksNoude
NieuwboksNollde
164.
Nieuwtroek of Nijenbroek ib.
Nieuwbroek
Nieuwburgen (De)
ib.

N'euwhurg
N'euwburg
165.
Nieuwdorp (N. en Oude) ib.
Ni-;uwe Diep
Nio;uwe
166.
Nieuwe· Goote
ib.
Nieuwe-Hoorn
ib.
Nieuwenaar ((Adolf,
Nieuwenau
AdoIf, Gr. v.) ib.
ih.
NieuwellJam
NieuwenJam
171.
Nieuwentijt (Bernard)
ib.
( Bernard)
t~leLlwerk\:rk
Nieawerk\:rk
ilJ.

S

TER.

Nieuwerkerk
NielJwi.'rkerk
Nleuwcrlluis
Nleuwcrfluis
- Tonge
Nieuwe -Tonge
N t(!U
WH wev\'en
we\1<'en
N1cuwkerk, of Nijkerk
N1cuwkerk.
Nljkerk
N.euwkoop
Neuwkoop
Nieulvland
NieuIVland
Nieuwland

Pag.
172.
J73.
tb.
lb.
ib.
174.
J74.
175.
lb.

176.

NlmWm~l!en
NltuwmP:!!en

(Kwartier v.) ib.
Nienwmegen(Ht:.Rijk v.) 177.
NiEnwmegen(H\!.Rijk
Nleuwmegen
Nleuwm~gen
ib.
N:euwpoort
181.
Nieu
WiIlem) J 82.
N ieu wpoort ( Willem)
Nieuwtlad
Nieuwltad
184.
J 84.
NJeuwveen
N1cuwveen
ib.
Ni0uwvliet
Ni::uwvliet
ib.
;11.
N spen
ib.
NJirkarmes (Philips van St.
Aldegonde,
Aldegonde. Heer van) 185.
18S.
NJoddorp
187.
N Jordbeveland
ib.
Noorddorp
ib.
N00rdeinde
ib.
NJorde!oos
N
Jordeloos
188.
N lorden
)orden ; zie Zevenhoven.
Zevellhoven.
Nüwdgeest
Nüo"dgeest
ib.
NOOl·'gouwe
Nam/gouwe
ib.
Noordhorn
189.
J89·
Noordlarcn
ib.
Noordlarc:1
Nc)ord
Nr)ord - Schermer; zie

Schermerhürn.
NoordCchcrwoude
NOI)rdwelle
NOllTdwelle
Noordwijk
Noordwijk Biill1en
Bitmen
NoordwIjk op Zee
Noord wijkerhout
Noordwijkerhout
Norch
Norrits (Joan)
(Jaan)
Noue (Fr:lIJçois
(Frnnçois de la)
Niieberkoop
Nljf'ga
Nijeholtwolde
Nijenrode (Het
(Hl!t Huil)
Hu.Îl)
Nijkoop
Nijlwop

ib.
19°·
19°'
ih.
191.
19 1•

,b.
IU.

2•
19
19:!·
ib.
ib.
197.

200.

ib.
ib.
ib.
201.

Nij-

..
tlE
EG
GI
IS
ST
TE
ER
R
Pag.
Ie)
1l01.
Nijveld (Huis te)
20 I.
(Wilt. v. Zuilen v.) tb.
Nijveld (Will.
Mjenoord ((Wigbold
Nijenoord
Wigbold van
J:;ufum, Heer van)
202.

O.

Pag~
Pag.
Oo.terbiernm
Oo.terbierum
278•
~78.
Ooslerhlol,ker
OosterhJokker
ib.
Uoslc:reud
Ooslc:relld
ib.
Ooslergoo
Oostergoo
279.
OO!llerhout
Oosll'rhout
ib.
Ûosterland
Oosterland
ib.
OoSterland
Oo~terland (Klein)
280.
OosterJelk
Oosterlclk
.b.
281.
OOSlerlittens
Oolterlit:ens
Ooster- Schelde; z. Schelde.
Oul.terrouburg
;11.
Oûs.terfouburg
ill.
Ooster(lein
Oosterllein (Het Hui,
Huis tOl) ;~.
lil.
Oosterwijk
(Het Kwart. v.) i~.
Oosterwijk(Het
ib.
OosrerwiJk ((Het
Het Dorp) 282.
(Jofeph)
ib.
Oostfriei (tfeph)
Oosrgraftdiik
Oosigraftdil
8S·
sasaBa.
ib.
Ooslhuizen
Ooslk~pelle
284.
28
4.
OOllfouburg; zie OosterOoslfouburg;
fouburg.
OOSt - Ter Schelling; zie
Ter Schjlling.
SchIllIing.
Vliet.
Oost-Vlieland; zie VlieL
ij.
Oostvoorn
li.
Oostvoorn
28S.
285.
Oostweud
ib.
Ooslwe"rd
Oostwoud
286.
ib.
Ysfehnonde
Oost - Ysfelmonde
Oost-Zalimdam;
Oost·Zallmdam; z. Zaande
Zunde
Oos[za:loen
;11.
Oostzaanen
ib.
1_
Oo5tZa:mel-- Overtoom 28
281_
Oostzaanet
;11.
Ootmarfc:n
il1.
OotmarfC:D
Ooy
288.
Op - HelDen
Hemen
ib.
!usden
Op -• 11
H :us.len
ib.
Ot'lileu
Or-meff
ib.
OplU~er ((P':lJus)
P;:trus )
289.
289·
Orperdoes
290.
0Fperdoes
290'
Opper-Gelderland(S:aats-)
Opp~r-Gelderland
(S:aats-) ib.
Orauja.
Orauja- Polder
I'older
291.
291.
Orgel (l\1aHijn)
(Marlijn)
292.
2•
29
Oro~io ((Haac)
OiObio
Hàac )
ib.
d'Orvi!le UacOb.
294.
Uacob. Phllipp.) 129'"
Os
~9S.
~95·
Osdorp
296.
296•
lillis·

.b.

Ohdam
204.
20
4.
Ubdam (Jakob van WasWas·
fennr, Heer van); zie
reDll'ar,
Wasfel1lar
(Ja kob vaD)
van)
Wasfenaar (Jakob
Heer van Obdam.
Occo(Sijbrand Pompejus) 205.
Occo Scarlenfis; zie Scarlenfis (Occo).
Oden
rode
Odenrode
206.
OJijk
207.
207·
(Willem vin
van Nas.
Odijk (WiIlem
Bec:r van)
rau, Bed
ib.
Oegstgeest
1210.
210.
Orhem
Ofhem
!UI.
!Ul.
Oifelius ((Jacobus)
OifeJius
Jacobus)
ib.
Okkenhurg
12U.
212.
Old:lmplen
Oldamplen
ib.
Oldeberkoop
ib.
Oldtboorn
ib.
Oldega, of Oudega
213.
OIJe~a,
2J3·
Oldehove
Oldellove
ib.
Oldeklooster
ib.
(joan v.) ::u5.
Oldenborneveld (Joan
215.
253.
Oldenfcel
25~.
Olderchoot
,b.
Oldefchoot
,be
Ommelanden
253.
Onzenoord
,b.
Oollgensplll8t
;/J.
Oolt~ensplut
ilJ.
Ooltgfmsplaat
Ooltgl!n$plaat
254.
254.
Oorgaten
,b.
,be
Oorfchot
Oorrchot
255.
255·
1 5: - Buendrecht
Ol)S:
Buelldrecht
~56.
Ot
Oastbroek
Oostbroek
257.
257·
Oostburg
ib.
iv.
258.
Oostburger - Ambagt
Vin) ,be
,11.
OostenriJk (DOD
(Don lau vin)
Oostenrijk

,b.
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Pag-.
Pag.
Pair.
Overtoom; zie Slooten.
SloOt~.
291).
Ostade (Adriaan van) 29(j.
Overij
sfel
3a14'
r 4.
Overijsfel
Oterleek
291.
29~.
OtteJand
ih.
Otteland
ZIJ.
P.
Oeto de H.
Il.
OttO
298.
300.
Oudaan Cc Hurs)
300.
(Joacbim)
Oudaan (Joachim)
ib. Paats (Adrtaan)
(Adriaan)
3 1 7.
( Mozes) 318.
Oudelallde
"01
Pdin et Vin C
Oudelande
ZOI
Oudenhosch
~ ib. Paludanus
Polludanus (llernardus)
(Dernardus ) 320.
Oude Tonge
302. Pampus
Talige
322.
Oudewater
ib. Pannerden
323.
305. Papenbroek
Papen broek (Gerard
(Gel'ard van) lb.
tb.
Oudkarspel
305'
I h,
Oudshooen
Oudshoorn
tb,
Pdpendoip
324.
Pdpendotp
{[jo
Papendrecht
iu.
Ouwerkerk
306. hpendrecht
Ou.1erkerli 307. Parcellis (Jan)
Ouwerkerk of OuJerkerl.
325.
,Parma ((Alexander
Al~xander Far.
Fat. "
OuwPrkerk C
( HenriJt
Henrik van
Ouwf.'Tkerk
Naslàu,
308.
nefe, Hertog van)
ib.
Naslàu. Heer vau)
vall)
(.Juriaan)
Ovens CJuriaau)
309. Pafor ((Georgius)
Georgius )
350.
Beruv.'e
310,
Over- Beruv.'C
:UO.
Paror C
( Matthias)
Mauhias)
Pafor
351.
Overbeek (BoIJaventuur v.)
v,) ib.
jb. Pas[egeule,
Overbeek(Bonavenmur
35Z.
SS!).
Pasfegeule
OverFJaJ{kée
ib. Patroun[chap
Over-Flakkée
Regt van) ttIJ.
11.
Patroon(chap ((Regt
Overkwanier van Utrecht 3H.
all. !'àul
St. ) .
353.
Paul ((St.)
oOverlangbroek
verlang broek
ib.
iv, Pauw ( Adriaan
354.
Adman )
360.
Overma3lc
Overmllazc (Het L~nd
Land v.) :;~ 12. Pauw (Adriaan)
365.
Overrneer
;)3 13. Pauw ( Piecer)
Overmeer
Pauw ((Reinier
Reinier )
:366.
366.
Overfebie
Over[chi~
il'.

D
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Pag.
J.
PCl.'kius
Pc"kius (Petrus)
2.
Pi'elland
P<'elland
PeI'dregt;
Pt!I'dregq zie Rhoon
Rhooll en
P"ndregt.
P"ndregr.
ib.
Perizonius ( Jacobus)
PerizonÏlJs
PernispJ
Pernisfe
3·
Perfingen ; zie Ooy.
Perryn ((Het
Perfyn
Het Geflagt v.) 4·
Perryn (H~t
(Het Huis t\~)
t~)
9·
Pe~rer
Pe~fer

(Joa:) )
(Jou:))

A:exowÏlz
Peter A:exowÏtz
Petri ((Cunerus)
Cunerus)
Petri (RuJolfus)

tb.

10.
JO.

1313·

,b.

XXlr.
xxn'.

Pag.
Petri (Sl!rrriJus)
(SufrriJus)
Pctri
Pctronelle
Petroue!!e
Pew,'n
Pew'n
Pcur[um
Pcurf'llm

14,
14·
IS·
15·

Pi:\um
Pi~\im

ib.

16.
17'

;0.
io.
P!:!r
Pl:!r (Grootc)
( Crootc)
21.
P,(;rshil
P'érshil
~2-.
!l2-.
Picr(o!l ((Christoff.:i)
Picrfon
Chtistoff~i )
Pietersbi ~rum
~rnm
Piecersbi
~3·
-ol'
: !.l,
f.'~
piaa< (David
( David van d~l')
Pia:!'
ib.
P,anci;Js
P
,&ncbs ((P<!trus)
Pmus )
PIC'11p
Plc'TIp (Kom.
( Kom. GijsoertGz.)
Gij"oertsz.) ::.6.
Piern,p( Vopiscus Forwllat-!,
FortuIlat.) .2.6.
PJ.::mlJ(
o:dj.
,~~

i'WI}'
l'Hl1.l'

n.l:GISTgR~

Pag.

Pluljmer (Joon)
poederoijen
Poeldijk
Poelenburg CKornelis )
PoelgeestCHet GeOagt v.)
Poelgeest (Klein)
Poelgeest (Oud)
Polanen
Poll (van de)
Polsbroe!-t
Polijander (Joannes)
Pontanus (joatmes lzaak)
poortland
Poortvliet
Popkensburg
Popma (a
Ca of de)
Poppingawicr
Poppius (Eduardus)
CEduardus)
Portland (Hans Willem
Bemink, Graaf van)
Portugal
Post (Frans)
Potestaat
Ponna (Jakob)
Potter (Paulus)
Pnn[enland
Prounink (Gerard
CGerard van)
Purmer (De)
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