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eertijds een JEeer a.nzJeaJljk GeOagt lil
'r welk, hoewel ook in andere oorden dier Provillcie, voorn8lmlijk t egler t op het Eiland S'M.uwe. ,,.
bloeid t ea voor het bewind, zo vall Stad en platten Lande,
als voor bet gehee~ Gewest t. voornllme en verdienltlljké
mannen heeft uitgeleverd. Reeds zo vroeg a'. in het Jaallle
gedeelte der Ze"iende Eeuwe, vinden wij t op de lijst der
Burgemeesreren vla Zitrihee. vermeld. Mr. QUII'ITYR DI!:
WITTE, die ook nog in de Zeventiende. Eeu~ die waardigheid
beeft bekleed; voorts, In den Ja.re UiJS. in de zelfde ho.,.
danigheld, Mr. Vl1'IcaN"t 1111. WITT!; ja de Jllren 163!J, 1635,
2638, 1641, 1644, J6t7 en 16.;0, Mr. l'IE'fIt1l DE wlTTai
en t in de Ja.ren .658·es 1,662 t lAK08 DE WITTB. Eea ander
JAKOB bE \\lITTE , mi.fchien die Stamvader vin alle deezea,
.bekleedde t omtfent zeveDtig jaaren vroeger t te weeten , in
dea J.are 1594 t fa de gemelde Stld" den po.t vaD PenfioIJ.ri.. De arakB ,reDoemde Burgemeester JAKOB Dit WITl'E,
zi;nde Heer van Hllamj1etk, bekleedde wijders het aaDzienlijk ampt van ReDtmeelCer beoosten J,"elde. KORNEL" DB
WiTTE, " zijn din zoon of bloedverwant des laatsrgeuoem.
den t Heer vin Eller!e, t . .$I/e",ter; enz. wierdt t op den
dertien den Augustns de. JIJr. 1667 t aaogelleld tot Opperbeftuurder of Superintendent ove" het geheele Eiland S,kouflen, Bu",t en Weltland. Een tak dieu. zelfJen aanzleolij.
len Geflagt. bloeide op eeD Inder EiI.nd vaD Zeem"d,
Z.,dIJ,lIeland nllmelljlc. Blj~aDS zo vroe, 1/. de o.lifte der
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nu gemelden, bekleedde Mr. JAKOB DE WITTE, in de Stad

Go,s, den post van Baljuw. Boven bem, en boven alle de
anderen, in aanzien en waardigheid. klom zijn ZOOD MI.
geboorcn ifl de gemelde Stad. Op
den negcó;ëntwintlg{len Oktober des Jaars J 625 wierdt hij
lot Sekretaris van het Land, eu voorts, op den
negentien den Februarij des Jaars 1630, tot Raadpcnfionaris
aangefteld. Tot op den drieëntwintigllen Maan des Jaara
1641 bekleedde hij dien volwigtigen post, wanneer hij, op
zijn verzol:k, daar vin on:Oagen wierde. Eindelijlt outmoelen wij nog, als Burgemee.ter van Reime,swaa/e, AD,UAAN
IU!. WITTE. Door huwelijks verbimenisfen, met Getlagten,
lIiet minder aanzienlijk in den Lande dan hun eigen, all die
van RAAPIIORST, WEn"ZEN, BEERESTEYN en anderen, vermeerclerden , durellbQveo, de DB WITT RN bunnen luister en
.ermogen.
Zie 8MALLEGANGE, K,o"ijle "an Z,,.
WOVD&WVN DE WITTE,

~nd.

WJTn VAN BAAMSTEDE; zie HAAMSTED& (WI'l"B VAN HOI.IoAND VAN) Deel XIX. bi. l'1.
WIlT!., (WITTE KCRNI!LlSZ. DIt) Ridder en Vice ~Adnn.
'nal van HoJlllnd, IüoUl tot die hoogte van luister en ge~
_it zeer geringe begin zelen. Zijne Ouders, lieden van nieE
veel ullZiens en vermogen,', beboorden lot de Gezin~ der
Christenen. welke men lMenn(J1lÏletl of Doopsgezinden noeme.
Zij woond~n in 'den 111 iel" en verwekten aldaar deezen
Zoon, in den Jure 1599- De Scheepvaart bloeide, leD dien
,ijde, In de gemelde (bad. De meeate kinderen, uit den geringen burgerfiand, namen deel dur aan. Het voorbeeld
zijner Stadgenoaten deedt onzen DI. WITT!., al vroeg,' dien
leeven.aart omhelzen. Eerst voer bij ais gemeen mltroot.
vervolgèn. sla foldaat, dllr naa .ls ftuurman, en wie~dt' eiodelijk tot Sch;pper of Kapitein bevorderd. In die oDderfcheidene pOllon bezogt bij alle bekende waereldoorden, zo
In het Oosten .I~ in het Westen t in de M,Wdellandlèhe en
il1 de Baldfche Zoo. Groot Wil bet untal vijandlijke fche-
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;en. welke hIj. van rijd tot liJd. veroverde en In de Va~
derlandfche baven. oparagt , verbrandde of in dcn grond
boorde.
Mannen VlD zo beproefde dapperheid I ondervladlnge til
bedrevenheid I badt het VaderlaiJd hoognoodlg, vooral iá
tenen lijd, in welken het nog den Spaanfcben oorlog om
banden badt, en, daarenooven I gemer.gd w~s in de belangen
van de mlgtigllo gefchilvoerende Mogendheden vin Europi.
Naa alvoorens, in de hoedanigheid van Bevelhebber over eed
enkel fChip, dco Staat zijnen dienst betoond te bebben. wierde
hem, eindelijk, all Vlee. Admiraal, het bev!!1 over &Dagtigé
"\Tlooten opgeJillgen. AI in den Jure 1639 WIS bij lOC ui~
waardigbeid verbeven. Al. zodanig bev»ndt hij zien, in dae
Jaar. in de Vloot; daar de Luitenaot - Admiraal MA&TEN HARPI!.RTSZOON TROMP het bevel over voerde, en met welke hij de Spaallfche Vloot. onder den Admiraal Don ANTONIG
D'OQtJENDO, in Du;ns aantlStte, en eene f:edugte nel.lerlaage
toebragt. Dt WITT!!., last hebbende ontvangen, om op do
Engelfcne Vloot te pisfen , en baar te beletten; ,elijk zij daar
loe de mine maakte, dat zij de Spaanfche Vloot niet beo
fchermde, kweet zich zo wel van dien pOlt. dat bij, eJI
'foor zijne troawe I in dit opzigt gebleekeo. en voor zijn.
dapperheid, geduurenrle de geheele ontwoeting betoond, ne·
vens den Admiraal TROMP, van 's Lands wegen, met uelf<!lijke gefcbenken beloond wierdt.
ln den Jaare .645, ter gelegenheid als tusfchen Zwtlde"
en Deenetllarlre onluslen gereezen waren. bemoeidClll zich de
AIgt:meltne Staaten met dien twiu, in zo verre, dat dezelve,
ler bemiddellnge der gefchilhm, niet flegts een Gezanlfc!1ap
tJa het Noorden, maar oole. ter. behoeve vin het eeratgemelde Konir krijk. eelle talrijke Vloot in zee zonden. WiTTe
fcOIlNI!.LISZOON DE WITTE kreeg bet bevel over de Vloot, ell
flak in (Ie maand juhj daar mede in zee. Hij bade eene tal.
iijke Vloot Koopvaardijfchepen onder de vlag. Op ~n De,ent lenden der gemelde maand zeilde hij door de Zo"d, ODder het beroonen van beboorlijken eerbil,d ain de vlag VRD
ziine Deenfche Majelleic, 11zo hij last badt, zich van bet
pleegcn van YijandlijkbedeD te onthouden. Zo veel fcbrikt.
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Intusfeben , vrroorzaaltre deeze Vloot ten Deenrcben Hove'~
dat zitoe Majefteit Dlet t1e~ts met den Zweedfchen Koning
elea Vrede floot, malr ook. met de AI~emeene Stuten, eell
Verdrag anging, raakende de Zondicbe tonen, ov::r welke,
ru.fcben de beide Mogendheden, eenlg gefchll ontlban W3S.
In den Jaare 1649, of fets vroeger, vertrok DE WITTIt
met eene Vloot na B,lIaii. ftlll eene wiil vertoeven. slinr,
ziende, immers VlD oordeel zijnde. dar zijne tegenwoordigheid geeD IIUt konde ur.brengen, wierdE hij Ie raarle, zonder
clllr roe bekoomen verlof van den Raad der itc~eeringi! in
:]J"lIail, de wederrelze na bet Vaderland aID te neemen Ter..
.ftond UH zijne aankomst bier te Lande begaf bij zich na
'~sGrlla"'''''Qge, en VOQrts daarop bij den SUldhouder Prm.
WILLEM DEN JI, lIs Admiraal Genenl8l, om aln denzelveu
verflig te doen van zijne verrigtiDgen. Onaar.genlam WIS de
ontmoedng, die den Vice_ Admiraal, kort naa dit bezot:k,
'bejegende. De Prins, met eenige leden der Algemeene St ....
len de zuk overlegd hebbende, deedt bem, in zijne herberg
In 'sGrQQ'PIn"flgei, in verzekering neemen , en vervolgen. JI'a
de Gevangenpoort overbrengen. Op last van bunne Hoog
l\'Jogenden wierden, door de Admiraliteit te Álllperdam,
eenige der Kapireinen 'nn Ol. wlTr~ i:~kader In hegtenÏ!i geDOllen, en vervolgens over ben en over den Vice· Admiraat ,
door do Algemeel'e SrnrelJ, uit alle de It.dmirdliteita Kolle,len, Regten aangeft~ld.
VaD geen kleh en nutieep WIS dil bedrijf van den Stadbouder, ,etter kl door de Aigemeene Stuten, die veel.l VlD zijne haad vloogen. 't Lu~r on., daar van een kort verf)ag te
doen, dewijl ber ons gtlcgenheid zal geeven tot bet vermeiGen VlD een merkwlI:ardig beauir, raakende het regt VlD
crondgebied, door de S,n:ltcn van Holland uitgebragr.
HUilDe J:;dele Grdor Mogcl1de, nlamelijk. bel vanen en Ie
regt llellen van den Vice. Admiraal WITTE KORNl!USZ. DB
Wln&, en van diens Klipiteilleo, als eene blijkbaare krenking
".n hun crondgebled. en als eeoe krenking van bunne Ol'perfte malt In de Provincie van Holltl.rJ, aanmerkende •
fpraken 'er del1 Prins ov'!r; doch kreegeD geen, immsrs niet:
eeD voldoend befchelcL De Wctbouderfchap VlD' AIJI11ertlaa
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WITTE. (WITT E KORNELLSZ.

DI)

S'

giog nog verder. De Rilden ter Admiraliteit in hure Stad
hebbenae doen verman en. dat zij de gevangeaen hadden tO
omlllln , doch, op die aanzegg.ng, een weigerend antwoord
heboer,de bekoomen, gaf zij bevel om de Gevangeni.. met geweid open te breeken, en fielde alzo de Kapiteinen op vrije:
voeten. Zulk een, zo als zij dien aanzagen, froule nap veroor.nakte geen gering ongelJorgen bij de Algemeene Stillen .
Bij een fchriftlijk vertoog vervoegdelJ zij zich ter Vergaderinge van hunne EJeie Groot Mogtnaen I waar in zij vertounden. in hel vatten van den Vice- Admiraal DE WITT& en
der Kapileinen, op Hollandsch grotdgebied, lIieta gedaan tO
bebben, dan 't geen zij. geduurende het jongst verloopelI
tijdperk van vijftig j::areo, altijd gewoon geween waren tC
doen, ilJ fOOI tgelljke gelegenheden. Thans namen de Staatell
van Holla,uJ een Belluit, " welk, indien het vroeger genomen of gevol~d geweest wue, veel onregelmalllÎ&s en ODregevaardigs zou voorkoomen. en, onder Indere , den grij ..
zen JOHAN VAN OLDE.:-'M.RNEVELD voor een gamsch wederregtelijk vonnis zou behoed hebben. Op bet Verroog der
Algemeene SrlueD cnlwoordden die van Hol/tlnti , op' den
Hoog
zevenénrwintiga~l1 l\1aij des Jaars 1650, " nar hUil
bijde
binnen
e
hebbend
ied
regt~geb
tI Mogenden , als geen
I zonaantasten
mogren
aldaar
niemand
i'!n,
" zundere Provir.c
,. dt:r veIlof der Srallen van elk Gewest, of van den Reg" ter, welke hunnen peefoon verbeeldde. Dat de inge.llee.
" ler,en der GewestclJ. uir kr'gt der Privilegien, ook niet
,. mugtt!O te eegt gellclJ worden, dan voor bunnen natuur.
" hJk'~n en b.:!vocgden RegIer. Dat de Algemeene Staatel1
" b~t!1J rc~[s;;(!bied hadden dan over lieden van Oor loge ,
" en zuiks alleen bij voorkoomlnge, en over naken. der" zdvçn beroep a8nga:mde. Dat BrtizlJ reeds geh(!e) ge.
diensvolgens,
t, wonnell w;;s door de Po, r/4get:zen, eo da:,
op de
hadden
ied
"de Alt:cm~ene Stuten geciJ regtsgeb
CD
WITTE
DE
door
misdaad
lde
ondente
de
,. plaats, alNI2r
V:lI1
zelve
Staaten
de
Dat
zijn.
geplet'gd
zuu
zijncn
J' dl:
" de bijzondt:re G.:!westen bllnnen onderzaaten geene bijzon" derlilk aangelleldt: Reglcrs mog!en geeven, maar dczt!lve
"voor den j;l:wvonlijken Regter moesten tI! regt nellen.
A 3 " Dat,
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Dat, Indien men, zomtljdt, Vin \Vegen de Algemeen.
Stuten, luills gedaaD hadde, het dan gefcbied ware me~
,oefteasmiug der Staaten van het Gewest, of van derzelveQ
f\fgevlardigdcn ter Algemeene V~rgaderinge. Dar, In het
tegeawoordige en alle Indere gevallen, de bewilliging der
Afgevaardigden gefchied ware, om dat zij dlar toe door
hunne last~eever., al of niet gemagtigd wIren; waren ze
dur loe Dlet gemlgtigd, din hadden ze het bellng hunner
Provir.cle verriaden : en bijaldien de Staaten zelve daar toe
" last hadden gegeeven, konde zulk eene bewilliging uit
.' geeo anderen gronden dan uit dien van flofheid, of va..
" onkunde, of ook wel van bijzondere inzlgten, hlaren oor·
u fproLg genomen bebben,"
Bunoe Edele Groot Mogenden
Ï>cnoOlen. "dat zij, In IUen gevalle, niets hadden kunnen
" do ~n. waar door de boogae magt der Provincien verkort
"wierdt," De Stlalen van HoJ/atlll vergenoegden zich niet
piel bet a:lIlvoeren wn zulk eene mar.lijke taaie tegen !let
Vertoog van bUil Hoog Mogenden , mlar vervoegden zich
ook met bun verzoek bij den Stadhouder, op denzelven ~
,eerende da, de Vice-Admiraal DB WITTB na Rotte,dam gevoerd. en aldaar, vQor zijnen bevoegden Regter , de Admi~
raUteit op de Maale, zou worden te regt geaeld. Van tijd
lot tijd verwijlde de Stadhouder bet voldoen aan dit vcrzoek; 't welk ten gevclge badt, dat de ',Land. Staaten onmiddelijk la~t gaven aan den prokurenr Generaal. om d~
gevar.genen Vice. Admiraal van de Voorpoort af te baaien, en
na zllnen gewoooen herberg in 's GrlJlJfllennlJge te geleiden~
Poch de Stadbouder • bier van de Jucht gekreegen hebbende,
voorIlwam de Stilten. door een tijdig bevel, om DE WITT':
na ;ijnen intrek te doen overbrengen. Zeden benoemde men
llegters, die zijne zaak zouden onderzoeken. Doch Dit WI1'Tit wierdt nimmer voor hun te regt gefteld. Men verrehoof
zulks van tijd tot tijd, lOt dat het onverwagt overlijden vaq
den Stadhouder de geheele regupleeging d~edt ter zijde Llellen. De Vice- Admiraal wierdt, eerlau&,
vrije voeteQ

0.,

~efield.

I.

Ondank. deeze boonende ontmoeting, deelde DE WITTI
Lands Sta.tc:n, o~

die., genoeg 11 het vertroaweq van

eer-
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eerlaDg wederom IIn het boofd cener aanzienlijke VIOOl gefield Ie wordeD. Geduurende dcn Zonuu -dlll Jur. IISS2
hielde bij zich onledig met bet geleiden VII1 Koopvaardljfc:hepen na onderfcheldene haver.. Gurne zoude hij eene Vloot
van Engtlfo"e Koolfc:bepen onderfchept en genomen hebben;
doch hi~ toe wilde zich de gelegen beid niet aanbieden. Iq
het begin der maand Oktober kruiste DE WITTE voor de
Vlaamfcbe kUiten. Hier vervoegde zich bij hem, met eenlge
fC:hepen, MICBIItL Dit IUITIIl, die nu nog Qegra den rang VlD
Kommandeur bekleedde. Op den Ichellen der malUd zag onze
Vice- Admiraal de twee Engelfc:he Vlootvoogden BLAD ea
ASKUI. mee een voorden wind , op hem If kooOlen. Niet lan,
aarzelde DE WITTI., zo mln als D& IlUIT.lI\, wat in die geval,
te doen llondt. Dit WITTB vogt met zijne gewoone kloekmoedigheid en oDYerzaagdheiJ; wordende trouwhutig bljgenaan vin DE RUITJtR en van verfcbeiden Kaplceinen. Doci
wel twintig aderen hadden zicb buiten hec gevegt eeboaden, en wlren met den naCbt, die den ftrijd eea einde deede
neemen, lafhartig en trouweloos afgedloopeo. 'I Anderea.
dup wilde DB WITTE den flrijd hervatten doch DB RUITJta. •
YOOrzigliger en bedaarder van geeac dan onze Vice-Admiraal,
raadde zulk. eromg Ir, voornlamlIjk uit boofde van do groole overm.gt der vijaodlijke Vloote. Hoewel raazende VlD
fpijc en woede, om de lafhartigheid der afgedeinsde Kapleei.
nen, moest, evenwel t DE WITTit voor de gegrondheid VlD
Dit aum:1U go.:voelen %wigten, en beval daarop den lleven II
wenden na de Vaderlandfche kusten; op deD tienden der mand
Bet bij voor Hcl:evotlp"/s de ankers vallen. Rceda in de
volgenue maand, en nlettegenftaande het onftuimige Herrse.
Weder zicb reeds deedt gGvoelea, zonden '. Land. Stllum,
van oieuws, de VIOOl in zee, over welke de Luitenanc·Ad.
mirlll MART&N HAIU'ElTSZOON TROMP het bevel voerde. Aaa
Dit WlrTl!. wierdt bet bevel over een fmaldeel toevertrouwd.
Ongelleldbeid van lichaam verhinderde he. thans In hec vo~
voeren van dien lasc, en vondc hij zich geDoodzaakc, zlcll
van bec bij .oonen van dien togt Ie verontfchuldigea.
Het volgeude laar 1653, zo vrugtbaar in zeegevegcen J
vertoonde, bij herhaalia, , blijken VlD D& WlTT.'. kloehhar.
A ..
,,~..
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dgheld. In den zeeflag van drie dagen, ~u.rchen den Engel{chen Admiraal BLAU en AJARTItN TROMP, voor Portland
~oorgevalJen, kweet hij zich zo dapper, dat bij, nevens Indere Vlootvoogden, door 's Lands Staaten , met eene vereerlng vin vijftienhonderd guldens befchonken wierde. In do
~aaDd Augustus de. zelfden jaars, naa dat de Wl\~kere TROMp,
den EngelIChen MONK, voor Katwijk, moedig het hoof~
badt geboode!] , vondt pit WITTIt gelegenheid, vin de plllatJe, alwa;;r hij zich be'lOndt, zich in de Vloot te begeeven,
en haar eene merkelijke verfierking toe te brengen. Op den
tienden J\.ugustnl raakten de Vlooren wederom lan elkander ~
voor de Maaze, op de hoogte vaD Ter Heide of Sch,ven/"ge" ,
omtrent vijf mijlen in zee. TROMP fneuvelde in dit gevegt,
en aanvaardde vervolgens Dt: WiTTE het opperbevel. Tot
viermaalen floeg hij door de Engelfche Vloot, en zou, wllrfc:hljnli)k, den vijand nog zwaarder (Jagen hebben toegebragt ,
zo niet eecigen zijner Kapiteinen het gevegt ontweeken, eD
IUe zeilen hadden bijgêzet, om de Enge/feiten te ontloopen~
Ten twee uure nal den middag nam het gevegt een einde.
DB WITTE bragt ." Lands Vloot behouden in Texel binnen.
Nog in dit zelfde jaar geleidde hij een aanzienlijk getal Koopvaardijfchepen na onderfcheidene Vaderlandfche havens.
Naar de meenlng van zommlgen zou DE WITTE, nal het
fneovelen van TROMP, eenig regt van IInfpraake op de waardigheid van Luitenant- Admiraal vin Holland en Wt:slfriesgehad hebben. Doch 'e viel anders uit. De Heer JAKOf VAN WASSENAAR, lIeer "iJn Ohdam, wierdt tot dien
aanzienlijken pOSt ver beven. 'Er is 'er. die van oordeel zijn.
~at eene der redenen, om welke men hem voorbijgin, • WIS,
zijne ftrengheid in den dienst en ongemeene hardheid over
bet zeevolk; wlarom hij bij hetzelve niet zeer gezien wa••
en men het ongeraaden vondt, het Opperbevel van 's Lands
11100e in zijne handen te vertrouwen.
Hoe " zij, niet zo euvel nam Dit WITTE de verheffing van
den Heere VAN OBDAM, dat hij zou geweigerd hebben, Qnder
hem te dienen. Dit bleek in den Jaare 1658. WASSENAAII.
badt tbans II.t ODtVlnr;en, om mft 's L.uds Vloot door de
Zo"tl te ftevenen, cer hulpo des Konwgs van D,a,tallr.t,,,,.
wel-

'ta".
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:welke thans met dien v~ Zweden in oorlog was. Op de..
~chtllen November, onder begunfilging van eeD !lijven Noor-

den

wind, rigue WASSI!NAAR zijnen koer. na die zeeëngle,
met last alD de zijDen, om, zo veel doenlijk, bet middeq
van het vaarwater te houden, alzo de twee Katleelen Kro',,'flbl.rg cn E/jênIJurg, of E/fenetlr, Ier wederzijden aan deQ
~t:ver gelegen, in ZweedJene baDden waren. Onze Vice-Ad·
miraal badt hel bevel over de voorhoede. Ondanks het ge.
weldig fcbielen van de beide Sterkten, raakte de Vloot door.
met weinige fcbade. Spoedig ontmoette nu de onze de
Zweedfche Zeemagt. D& WITT!. bevondt zicb in "t heet ne
van den arijd. Deerlijk wierdt zijn fchip gehavend. Te
midden van dit alles trof hem zei ven een kogel, dae
bij, kon daar op, aan zijne wonde overleedt. Dergelijk. een
lot trof den anderen Vice - Admiraal PIETER FLORUZOON. Het
fchip van Jnt Wl1TE viel in de handen der ZweerJ.e,,; doc~
het ging eerlang ten gronde, Dia dat men, alvooren8. bet
Lijk van de Vice-Admiraal daar van geborgen badt. De Ko·
Ding VlD ZweeM". die, uit bet Slot K,.onenburg, bet gl;.vegt
aanfc!1ouwd hadt, gaf een blijk van edelmoedigheid, in zijDe
behandeling Vln het Lijk Vin onzen ge[neuvelden Vice· Admiraal. Het Lijk, lti wit Satijn omwonden, en geleid in
eene kist, met de Wapens van den overleedenen verfierd.
zondt hij aln den Heere VAN WASSENAAll, door middel van
• een Galjoot, geheel zwart geverfd, en met Rouw-winpels
behangen. De Luitenant Admiraal bragt de fiolfdijke over..
bliJftel. in het Vaderland, alwaar zij. te Rotterdam, op
"Land. kOIten , fiaarelijk ter aarde befteld wierden. In do
Grootc Kerk ziet men een Marmeren Gedenkteeken • me. het
volgende Grlffcbrift. '. Mans daaden en lotgevallen kortelijlç
yermeldende. Het i8 VlD deezen inhoud:

ltferitis et reternitati
WITTENII CORNELII DE WIT I
Qui magnitudinem fuam eidem elemento debuit, cui prrecipuam hadenus Hpllandia debet: totum terrarum ambitum cucumnaviA S
glt~
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WITTE. (WITTE

~OIlNEL1SZ. lJE)

gavit. Utramque lndiam, Nauta, Mi.
les, Prrefeétusque Nautarum ac Mili·
turn vidit; expugnato fpeculatorio
navigio, cum viflbus ipfe multum
inferior, animo major effct, argentiferre Cla"fi AmcIicanre capiundre viam patefecit.
Innumeras variarum gentium navel
Cepit J incendir, fubmerfic.
Per omnes gradu. milicire l.avalis eluétatus
Proprretor Patrire
Clasfes et expeditiolles maritimas
Annis XX rexit.
Decies quinq ue Clasfibus coHatis cum hofte
c:onfixit.
Raro requata c1ade; plcrurnque Viétor ac
Triumpbator prreliis rediit.
Reftabat magnus tot belli facinoribus
lnponendus dies VU[ Nov.

A.

CI:J I:> C L VU I.

In recto Maris Baltici fupremum Virtutis
opus edidit:
Ibi primum in prrolium ruens,
Prretoriam Suecorum invafit, afftixit.
Dein proprretoriam ac prregrandes alias,
Eorundem aliquot,
Armis, vuis, animis

IB·

WITTE, (WiTTE KORNELlSZ.

DI.) e1IZ.

I'

lnfiruc1:isfimas, iala proprretoria fua, rejecit,
nfflixit, fubmerfit;
Donec a focÏis undique defertus, ah hofiihus
unlique circun::fufus, difcerpto globis
corpore, Bellauicem animam coelo
reddidit.
Corpus
Jpfe Rex hoftis,
generofa fortÏtudinis holl:ilis admiratione,
fplendide compofi[Um in patriam remifit.
Vixi[ LIX annos
Sic redeunc quos honor ac virtus remitrunt.
Zio

G. BRANDT, Lev'n "." de Ruiter,
Leven ,n tillden der Z,eheld,,,; AlTZEMA,

cmz.

WITTE, (MICHIEL WI'M'It DIt RUITItR. OIt) wal de Klein.
Joon van den Pelos der Nederlaodfche Zeehelden, den 00vergelijkelIjken Admiraal IIICHI!L ADillAAN5Z00N DI. IlUlTIt~.
Deer:e, gelijk wij, op het ~tikel des vereeuwigden Helds,
heb beD ungeteekend. liet, onder verfcheiden kiDderen.
naa, cene dogter • ItORNELIA Dit RUITER genumd. Zij tradt ia
den echt met den Heere JOHAN Dit Wl'M'E, Kapitein ter Zee,
io dienst der Algemeene Slauen, onder het Edel Mogend
l{ollegie ter Admiraliteit te A_/Ierdlllll. Van zijne kindsheid
ar tot den Zeedienst opgeleid, onder het oog zljDs wakkerea
Vaders, beklom onze DE WITTE, eerlang, den fang VlD Lollenant. In die hoedanigheid verzelde hij zijnen Vader. in ûeD
Jaare 1683, na de Oostzee, bep.. ldlljk na (;otIJ,nbu", Op
de lhuiareize wierde 'a Land. Vloot, op den zeatiendt'n NQ.
ye~lJe.f ~es ieqaellien i.~r.. beloopen VlD oegea 10 ,edU!'leq

ftOl'll.
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DI

RUITER

DI)

enz.

fiorip, dat verfcheideu fchepen, met mln en mul •• eeD prooi
lier golven wierdtn. Dil rampzalig lot wedervoer ook onzen
DE WJ'l'TJt. De duinen der Vaèerlanûfche Zeeftranden badden
ze reed. in 't oog, toen het jammerzalIg voorval hun het
biDnenloopen voor ahoos deedt ver~eeten. "De JODge 11&
DJ WITTE ", zegt de Hiftoriefchrljver GERARD BRhi'll)T, " wa •
• , eeD jOf1geling vao oug~mt:l!oe huope, daar waarlijk een
ft groot Admiraal iu llak."
Zie G. BRANDT, LtvUJ van /11. Á ti,

Ruiler.

WITl'&, (DIRK Dr.) of, Daar de gewoonte des tijds, in
welken hij I~efde, met eeD vlflatijnden !Iaam, TIIIWDORUS ge.
Daa lld, verdient mede eene plaus op de lijst v:m Geleerde
M:;... oen, welkt! de Vereeiligde Gewesten, kort naa de her.
ll,,!iing Je,r ~fch;j"fde Letterkunde, in zo groot een getll,
bij vl:rgeliJking gt:fpr'Jken. als eenig aoder lelwrkweekend
Ge;ve.t. hebben voon~t:bragt. Utrecht was de ftad, alwaar
bij gcoooren wierdt, en de eerlte '(ronden zijner volgende
vermaar.:tneid Il3ide. H~t lJoogefchool was Leuve'J, in die
vroegere dagen, de! zeillleen van al wat met dc hoedanigheid,
om nl LelterrOCill te fireeven, was begaafd. trok ook onzen
DIt win, tot zich. In bet Kollegie van Sttltltionlt lelde illj
zich eerst toe op de bc!oefr~nillg der Wijsbegeerte, zo als
.en weo de Weetenfcbap vap fpilsvindighedcn en hairklovenjeD lnisDoemde. Daarna fleet hij een geruimen tijd in de
JIa.fpooriog der Godgeleerde W<!etenfcbarpen.
Gevolg was,
dar bij daar iu den trap van Licentiaat beklom. VoortS liet
hij zicb rot P(iest:r ordl:nen. Onder het waarneem en van
dce *,ewiJQ.e!D dienst, verZUimde hij niet, zijne kundigheden,
bepulolijk die vin Kerkelijke zaaken, al meer eD mecr uit te
breld.:n. Dit hem, hoewel niet op diens boden wooncode.
h~t Vaderland ahol>s hoog in 't hart moet gelegen bebben.
mag men bt!Ollueo uit eeD Werk, door hem gefchreeven, de
Provincie VlD U/reelst, en derzelger Heiligen, betreff~nde.
He, voc:tde lOC eitel Oji&i"", Sa"a(Jr.", Pro.,;",;" Ullra-
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WITTE, (DIRK DI) WITTE. VROUWEN.

jlilintl. Nog eeu ander Gefchrlft, door bem vervaardigd,
Kerke/ijle Gelijden getkeld. indien VALERlUS ANDKl.Af
wel onderrigt geweest zij, was Dit WITTE de uÏlgeever van
eenige Nederduillèbe Weri.jes. op den naam van CRRlSTOfF.EL

WIII

IAlliU, een Lc~venflar.
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WITTE - VIlOIJWitN. weleer eene vermaarde en aanzienlijke
Abldij van adelijke Jonitvrouwcll, binnen de Stad U/rechl.
Met het karaluerteeken van WltU wierden ze gebijnaam d,
om dit zij, agtCfvolgens den Regel vaD den Heiligen ~R.
JlI!.Rl'US, in bet \Vit gekleed gingen. .Qe Witte Vrouwe»-.
dus genoemd, moetel niet onder de Nonnen gerangfciJlkt wor~
'den: het waren "3nunnikesfen, zijnde bet,. volgen " getuigenis der Kerkelijke Schrijveren , welke zich op deezen cai
der Geleerdheid hebben toegelegd, ecne ukgemlakte waarr
beid, dat onder de zich no~mende Norbel"'ijnen, zo mlo
Nonnen als Monniken. gevonden wierden. De haam des Il~
ters deezer Abtdije ièhailt in hcc (juister. Dit zelfde heeii
ook plaats, met opzigt VlD de" lijd, in welken de eerlle
,rondlllg~n geteld wierdt:n. In ~t algemeell gaat dit uker y
dat bet gewijde gelligt van eene eer'Nlardtge oudheid
en r
vcelIigt, onder de vroegllen der BisCchoplijke Stad moet geleid worden. Dit mogen wij aaeillen uit de Jaarteekenia,
van zekeren Gmbri.eve, de Abtdij betreffende, die daar ha
bij naame wordt gen~lJId, door Hetr GYSBREG r v AN A~lSTItr..,
Ridder, gegeeven in den Jaarc CI3CCLXXXIX. Groote voo,,"
regten genoot deeze AOldij. zinrs oell vroeglll!o tijd h3arer
~roD.~leggir:ge, onder andere bet zeer D;tuur/i.Jk regt, om ha~
Je eigt.l1 Abtdis te verkiei:en. Zij verloor dat fCgt, of lie.ver, wierdt. tegen alle reden. daar van beroofd dIJOl de aÜOl
inflokkende o~~rhel!rfcbIDg van Keizer KAREL DEN VYFD~
Na. het oppergebied over het Sticht in hInden te hebbea
gekreegeIl, maatigde zich de Vorst bet regt un, eerst ~
'cr gecDe Abtdi. , dan met zijne kennis en ,oelleillmiDg, mo"
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WITTE- VaOUWEN, WITTEWERUM. eni.

verkooIen worden, ea vervolgen., haar de wijze der beer.eHzucht, die van nap tOt aap voongaat, om onmiddelIjk bet
OeeIdljt Opperboofd te benoemen. Vaa de eertijds vermaarde OIgtiog "inde men de geheugenl. in de 'WIlle- Pro."eflpOfWI te Ulreehl, dlgt bij "elke zij plagt te flaan. De gebouwen zelve zijn wel niet geheel verdween en , maar we'
banne aloude gedaante en inwer.d'ge fehikklngen. Welr,ig blijk'
ontmoee men ook VlD de bouwfi~rudeo, met welke de rijIIe'
IIpg uiuvendJg pllgt te pronken.
Zie Hiflorle ""n ., Ulree",se" B;stlo".
WtnIWERUM, anders oot genaamd IVitteW/trll,., eed

Dorp In Frles/n"tI j. zie

WERUM.

Deel XXXI,
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WITTE WYVEl'f. Voor niet een der geringlle voordeelen'
WIl onze meer verlichte lijden mogeo wij hee houden. dat
Jiét rijk des bijgeloof., zo niee geheel, immer. in zeer veel.
opzieten , beef, àltged/end. Hee bijgeloof is een kwaad f
welk, vroeg en lilt, aan hee meh.cbdom de droeviglle o~
heHen heeft berokkend. Het redeiijk verll.nd wordt dur
door In zijne hOOle vloge verhinderd. Angllen eo verfchriltlIogen Rooreo de kalmte der ziele, en houden bet gemoed i1i
celbdlge onrust. Ieder geringlle voorvII i. genoeg om ver~
1ëbrlkking aan te jugen. Snood bedrog wIerde, onder zijnen
411ekmantel, dikmul. gepleegd. en IIn hee op zich zelve reed.
ongelukkig mehscbdom ramp op nmp berokkend. Groot
.... , tt'D allen rijde, het getal der zulken, welke hee bijgeloof een dieoae Ronden. Men ontmoeete ze onder beiderlei.
en, mi.rcbien, in grooter gelal onder het Vrouwelijk, dia'
ouder het ander getllgt.
Berllge op de lijst deezer, hoewel boogstgeëerbiedigde ,
1I0gt!\aJl. rampkwl!P.kende Prlesteresfc=n, zijo de zeer vermuf"e zo genllmde Witte Witve". Al WOi'g ontmoee men deselve onàer onze Vooronders, de G"",,,.ne. of Dllitrclters,
"Ie, hoewel, voor 't overige. van grzood verltand nlee oot"oot, egcer pent ,eooegzaamt llerlu. VlD ,eest bezaten,
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om zich VlD deeze kloisrers des bijgeloof. ~ ootl1lln. Voor.
al ontmoetre men dezelve' iD bet Landfcbap Dr,,,tlJ,, alwaat
zij in oad~lrdtëbe holen of op~eworpene bergjel t van binlieD bewoonblJr, blar verblijf hieldeD. Vooral, meent melt,
zo,den zij zieb onthouden bebben niet verre "ID de hoofJpl•• rze diens uDdfcb.ps, Ayen, in of bij eene noerf~bap
of buun, alwalf men, nog in lutere rijden, de oyerblijfzel'
dier boleD of bergje. zou ontmoet hebben. Wille W;j~,,,
wierden ze gena.md, 'c zij dan bij verkllrting "an.II:';11I".
in ,het aloud DDIr.cb, wijl, ti" p4ndig en
beteekepen<Je; 't zij, om dllt ze, gemeenliJk, iD het wic
gekleed ".ren; welke J.lEtte afl;:iding of naam.reden niec Ou.
waarfchljolljk zll yoorkoomcn, WaDDeer men in IQImerkinl
Deenlt, dat, vin QUds, het wit gewaa, .11 deD Goden meest '
.aangenaam, eD, diensvolgens, derzolver dienlaren en dieol~
resfeD best voegendo , befchouwd wierdt. Bebllven hec voo...
fpellen van toekoomende gebeurtenlsfeu, wal ook baar werll..
Jemlnd zijn geluk of OIl~eluk ua te kondigen; als mede, de
zulkeD, die door ontvreemding, of op eenige Indere wijze.,
iell badden verlooren, den roover, of de plaats , al.lar h_
verlorene zlell bevondt, bekend te mllken. Daar de voorfp!:lJiog or .Inwijzlng, nu en din, door de uilkomsc wierde
bevestigd, beboeven wij on. niet le verwoodereo. dac de
Wille Wijve" lil geene geringe eere en wllrde geboudea
wierden. Bij dc:n Overijbfelfchen Dicbter GEUIT VAN oa
DaaST, in zijn Zwol Yl1rhe,,./ljkt, o~lmoelen wij de vol,__
de niet onbevallige regel., op OD' onderwerp nunde.

,h"

fI,,,.*',II,

"Een aucalt, nooit door mln in 'I oWer' te onderbouw• •
"Malf PrIelterinnen , OD' door, wljae of Wille Ynu".,
" Zegevroo won "10 den Rlld' des Hemel., JIO, bellent •
"Wur vin ons 'e domme volk ootelb're grollen veDt;.
" Verfaerflen, die bet weet zoo .ardlg toe te takleu •
• DIe IicblgQlovi,eu die eeren als orak'ien."
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WITTICHIVS, (CHRISTOFFEL) hoewel geen Nederlander,
..oor zo veel hIj, evenwel, een groot gedeelte zlJnt arbeid •
••amen leevens. hier Ie Lande, beef, gelJeeten, in dienst det
'VadetlandCche Kerke, verdient bij, nevens een groot alUlat
.uhlandCche Geleerden, onder ons tot eere, aanzien en voor.
eleel geklommen, eene afzonderlijke plaau in ons Woo,.den.
'od. B,./eg, eene Stad In Neder-Sillfte; was zijn Wieg ed
Bakermat. Op den zevenden Oétober des Jaar. 16~S wierdt
hij aldaar geboren. Zijn Vader, die van Lutherrche· Ouder•
• fkomnlg wa•• wierdt aln het lIof des Henogs VIIM BKll!.G
opgevoed. Hier verliet hij de Vooroaderlijke Kerkgeméen':'
{chap, en ging tot die der Hervormden over. Niet onbe.:.
loond bleef deete, gelijk men 't noemt, GeIoofsveranderlng.
]jij wIerdE met den aanzienlijken en voordeeligen post van
'uperintendent, over alle de Kerken van het Hertogdom, begiftigd. In zijne gebooleftid leide onze ,""Iemu! de gron.
lllen der taatkelinl5Ce. Zo ras hij, in die kennis, genoegzaame vorderingen hadt gélliaakt, om lot hooger onderwijs te
werdèn bevorderd, zondt hem zijn Vader n.. bet HoogefehooI
te BrMew. Dit viel voor in den lallre 16411. De Reguge.
Jeerdheid ~ de' weetenCchap, op welke hij, volgens he t
plan. door zIjnen Vader Omtrent hem beraamd, zich moest
,oeleggen. Wat· 'et ook de reden of lIoleldemfe oortaa"
"an geweest zij. de jonge WITTICHlU. veranderde, fpoedig,
"n foort van letteroeftèninge; bepallende hij zich geheellijk
tot de zulke, die de Godgeleerdheid onmiddeIljk rIltken , of
dur mede in Daauw verband tlallD. Dus leide hij zich. onder andere, toe op de Wl.kunde en Wij,begeerte. De laatstaemelde WeelenfChap beoetfende WiTTICHIVS , vol~ens de be.
liD.. vaD den beroemdeh CARTES!US, en wierde, zedert.
da~ vu een ijverig voorftaDder. Dat h1j in de WiskuIlde
pene geringe vorderingen Jl)ukte, blijkt uit den post, tot
welken wij hem, eerlang, zuUen zien bevorderd worden.
Na. vier jllIren vertoevens te B,.emen, beving WITllCHIUS
de lust, OID ook andere Geleerde Mannen Ie hooren. Op
het Hoogefehooi Ie Groningen viel daar toe zijne keuze.
Gelijk, zeden, doorgalln" dus telde toen reeds het Grofiin.
,er HoogefehooI, onder zijne HoogleerlllfS, eenige der meest
ver.
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.,

~-------~-----------------vermaarde Mannen Va::! dien tijd. Wie, in de Gefchiedeni.
der Letteren eenlgziDs ervaren, kent niet de nlamen vld
'1'OIllAS ANDREAS, MATTIlIAS PASOR..

HENRICUS ALTINO, ABDIAt

en SAMUEL MARESlUS ? Door de geleerde onder_
riglingcn VaD zo beroemde Mannen voorgelicht. maakte WIT'1ICII/VS, in het tljJverloop van twee jaaren, zeer adnmerke.
lijke vorderingen. Jn den Jaare 1648 bezagt hij bet Hoo~e.
fèhool te Leiden, doch vertoefde 'er flegts eeD korten tijd 11
all-o wij hem. Ilog in dat telfde jaar, wederom te Groningerl
ontmoeten, om 'er bet onderwijs der firakl genoemde Gel~erJe ManDen DOg twee jaaren te genieten.
Met fchalten van geleerdheid verrijkt, keerde thans WrrTIcums na zijn Vaderland Ie rug, met oogmerk om aldaar
den verzamelden voorraad, voor zich zei ven en voor :laderen , ten beste aan Ie wenden. De gelegenheid da:rr toe
wierdt hem fpoedig aangebooder.. Boven bcl:l')en wij aaogeu\erkr, hoe bij, bij de intrede in zijne l~uerballUe, zich itf
dl! Wiskunde badt geoclT~nd. Hoewel flegts als een bijwerk
bij de hand genomen, moet, evenwel, lt"lTTlcnrus, In did
èdele Weelenfchap. gco!ne geringe vorderingen g...maakt hebben. Met regt meen en wij die vorderingen datr uit te moge!! bcfluiten, om dat hem, naauwelijks. van liet Groninge,.
Hoogefchool te rug gekel!rd, een Hoogleer8lrsgefioelte, aart
het lIoogefcnool te lIe,./Jn,,,, wierde opgedraagen. Daar,
ic!u!fchen, zjjnen bevorderaar geenzins onbekend waa, boe
WITT1CIIIUS van de GodgcJecrdhdd, gedu6rende de }ongtle
Altademit'jaaren t zijne hoofdffudle hadt gemaakt, eD de roem
zijeer bedrellellbeid daar in zijDe wederkomst In DuUtc/,/n"rJ
was vooruitgeloopen, ontving hij tevens verlof. om, ~aD de!
Jorgdingen, die zich op de Godgeleerde WeetenCcbappea
toetelden, in afzondcrlijk onderwijs, zijne kundigheden te
1!10!;cn mededeelen. Deeze bevordering viel voor in dea
Jaare l651.
Hoe lang bij dien post bekieed hebbe, vinden wij niet á.~.
gl!lct'kend. lntusCehen boodt zich de gelegenheid Dan. om der
Wel!ter,f~hap, welke bij genadig tot zijn boordwerk ftelde~
opzettelijk, en in dt:rzelver volkomene uilg~!lrektheid re kul).
Jlen ol1dèrwijzen. Na DllijslJurg wlerdt hij, eerlaDg, 11,.,
WWMI\RIUS
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roepen, niet alleen om den Hoogleeraarlloel in de Go igeleerdbeid te beklimmen, maar 00" om als gewoon Lel:raa1
~er Plmze, de Gemeente van den pred.kfto~) te mg[en. Zo>
wel aJs Ie HeriJoI n. moet ook te Duijsburg, zijn \'crhli):
"In korlen duur geween zijn. Te weeten , de Wctr.vuû!r.
iëbap vaD Nijmegen, benoolen bebbeode om in haare ~tad
een Doorluchtig Scbool op Ie richten, en, om hctzelve :l31)
de bedoelde heil~UJDe uogmerken te ~en beantwo,lrden,
Sleeds ta· bekwaame onderWIjzen rondziende, badjen de geleerdheid en kunde van WITT.LfllUi nl~t met verdienden roen
)lOoren vermelden, of zij deeclen bij bem lIanzoel:, om baaro
lIieuwe 5tigtlng met zijne tegenwoordióhcld co onderwijl te
'Vcreeren en verder op tc bouwen. Hoewcl van eene Ail.ade.
JDie na een Doorluchtig School geroepen, cn alzo, op de
lijst VaD Hoogl~ralren. In [;log d~alc;.de, voldeed, hij, DOg"
Ûlans, aan bet verzoek der CeldclJCc len. ln den Jaare 1655
aanvaardde hij, te Nijmegen, zijnen pOSt. Met veel ijvl:rs.
en geen &c:dn&en Opg~Dg, kweet hij zich hier van zijnen plibt'.
"oor het houden zo van openbaare als bijiondere Godgçleerde voorleezingeo. Hij deedt nog meer. Den ledigen lijd,..
welke hem van zijne ampuwaarDeemi:1ge, en daar mede onmiddelijk verknogte bctigbeden, ovcrfcboot, belleedde M
aan het ~mel,fll!ilcn of ontwerpen vin deels Godgeleerd!),
toiecls Wijsgecrlgc Scmiftcn. van welke bij zommigen, l\'l~
duurende zijn verblijf te Nijmegen, andere naderhand, heef,
in 't hcht gcgccvcn. Daar WITTICHlUS , gelijk wij boven aanmerkten, ecn ijverig nnavolger VAn "ART SlUS Wa!,· in e611en
lijd. in welken de begrippen diens WIjsgeers , bij veeleo, 1I!s
fchadelljke ticuwigheden befchouwd wierden, en bij, evenwel, Diet Îcbroomde, de dus genoemde nieuwigheden oper....
lijk te verlprciden en te verdeedigen , kon het Diet mi,ren I"
uf een Hoogleeraar van zijna vermaardheid moest daar doo..
'Veel tegeDOaods, zelf onllangenaamheden, ondervinden. Op
eeDe voegz:lame wiJze, dat wil zeggen. als iemand die zijD
!luk verlluJ;(\[ en met bel~heidenheid, giDg hij dien legea~hnd te keer.
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-------------------groeide hier doer zijne vermaardheid, en baanAneng~kens

d\! bem deeze den weg I~r hocgHe beverderlnge. welke la
do Vereenigde Gewc~ten kan bereikt worden. Te weelea.
naa dat WITTICHlVS , geduürende den lijd van zesden jaaren"
de eer van het N,jtneeg!clze KweekCchool gehandhaafd, en
deszeJfs bloei a2nmerkelljk badt bevorderd. wierdt hem ct.
aanzienlijke poSt van Hoogfecraar in de Godgeleerdheid 1111
bet Hoogefchool Ie Leiden opgedraagen. Dit viel voor lri
den Jaare 167t, en maakte hij, op den lienden November diClls zelfden jaars, aldaar een en aanvang van zijnó
Godgeleerde onderwljzivgen. Naar gelange bij nu in eed
lvijder kring zicb bewoog, en lot booger fillodpluts wa'
verheven. groeid~ ook zijne vermaardheid. Zo aanzienlijIc;
als ven e<:nigen ar.deren Hoog!eerur, was het geral van dt4
zodanigen zij'ler leerlingen, die zich opzettelijk op de God.
geleerdheid toeleiden ; en [maakte bij, nog bovendien. bet
,enoegen, dat veel en , wier boofdfiudie niet de Godgeleerdheid was. zijne ltsfen kwamen bij woon en. Even lang sis te
Nijmegen. z~slien j311ren va:unelijk, diende WJTTICHlUS tuC
een (bard voor het LeideJ.f;hc Hoogefchool. 10 den aan·
vang des JUfS 1687 wieflh hij vaD e~ne beroerte 1211getut.
Aao de gevolgen daar V3n overleedt hij, op den negemiendttf
Mai dea zeIfdea jaars, in den ouderdom van ruim eenëllzes·
tig juren.
Wij laa!en hier volgen eene lijst \'an 's MAOS Schriften.
aeels door hem zei ven , éeels èoor anderen, in 't licht geA
teeven, Den Leezer zal uit àeleJvc bli;ke!1, met h.,e veel
ljveu bij de Carteflaanfche Wijsbegeerte verdeedigd hebbe.

DisputlJtiones Theo!ogic~ {exdetl,,, de ,eguIa "et/elul!
t,n/ra Yllle,;anum tnllgll UfII. Nl!omag. 1656. 8.

Dirpulation-es {er dl jimáamcnto "eftl! Religionis. Ned·
mag. 1663. g.
CdtJ[tI Spirit 11 s SflTlfIi. Lu,d. 8atav, 1678.
~ ~
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WITT1CHIUS. CCHRISTOPFEL)
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'Confenju. redlatis in Striptura "ivina et infaJlibiJ. re'1elalte cum .,erUale PhiJofopkica a Carlefio deleflfl • .Lugd'.
Bltav. 1682. 4.
E«ercÏlaliones TlzlJolllgict4 et Oratio de Oracu{orum Dl.
,inorllm 'Perilale el Genliliull1 Fa/jiIIJIe. Lugd. Bala v. •
r68i. +
Invefligalü Ep/flol. Pauli ad kIJmanos. l.ugtt. :&1aV'.
168S'

+

.AnnotalÏontS in Cartefii Medi/atl(Jne:, ctlranle I. V AN
Dord. 1688. 4.

'lFL.

Thtgfogia Pacijica. Lngd. Ralav. 1671. cum .Appetd;ce,.
1683. el DeJenfa. Amftel. 16139. 4.
Invefligalio Epiflolt4 Pau/i ad Heh"~lJs. Accedunt po(itiw
DIes, feu apho, ;sll1i unifJ'''fam Th,ologiam adumb, Mllles.
Lugd. Bativ. 1691. 4.
De Hoogleeraar WITTICHIVS h3dt eenen broeder, wlen.
naam wij niet vermeld vinden,- maar alleen z~n beroep, dat
van Advokaat, welk hij ce Alten waarnalIt. Deeze, Tla..
z.ijns broede1'l overlijden, eene Verhandeling. voor de Druk.
perze ger.eed, in eigendom hebbende bekoomel!. gaf, in deO'
Jaare 1690 J dezelve in op.:nbaaren druk uit, onder dl!n th el:

A N TI sp: NO Z A el C{)mmentarius de Dp'o el e;u$ .411'-;"11tis. 4. Van dccze Verhandeling beeft men eelle Nederduitfche Vertaallog.
Zie

G RON 0 V JUS-,

Orllt'. Funeb,.;s ;IJ'

CII RIS TOP H. WIT T J C H I U M; BA Y-
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Diêlionalre BIjl

el

Cril. &c.
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WODAN, WOENSDREGT.
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WODAN.
In de ongelukkige dagen, geduurcnde welken
bet jllk fles bijgeloofs en d;lr onkunde van den waren GodsGlen·t onze Voorouders, de vermaarde Germaanen, of
DUt'lè::h.~rs, prangde, wiedt, onder deele benuming, of
(luk wel onder die van <lOD~N, eene zekere Godheid, !la.tehJk. dikmaalS 0011, door hét toebrergen van het waardftB
p~.nd, mellfchen (,ffi~r~, vereerd.
Volgens znmmigen zou
de"ze Godheid de zelfde als de MARS der Romeinen zijn.
~aJ~r aan de wan heid koomt het gevoelen der zulken, die
be .vl."eren, dat MERKVRIUS dur mede wierdt aangeduid. Om
get:ne aLdt"re redenen Ie melden, kan dit genoegzaam bier
Uit blijken. dat oe vierde dag der weeke naar WODAN6 tlalrn
gello~md, elI \I~n hem was toegeheiHgd. Woensdag is Oegtç
~elle \inkorting of zamenrrekki"g van Wodanstiag. MARS
WáS de belchermgod van den derden dag, DingsrJag, dos geli;.'eeen naar dingen, zo veel als krijgvoeren , firijden, veg.

(ell.

Zie

SCHltDIUS,
VOSSlUS , de

de DUr Ge,.manorum;
ldololatria, &c.

een gering dorpje. in het Markgraaffchap
Zoom, ongeveer een half uur gaana teD
Zu;den van de h,)Ofdllad des distrikts , aan den rechter oever
van de Omtn' Schelde. Veel grooter was de uitgebr· idhelcl
van het Plaatsje, in vroej.'.e'e dagen. toen dg Golven der
~oordzee, gelij kelders, dus ook alhier geen zeer IIInmerk~
lijlc. ged~ite got'd en vrug!baar lands alleng!kens hadden in.\
geu7olgen. Een gedeelte van dir dorp wierde hier door eell
prooi yan 't zeewater.
Gl'dllurende de Spaanfche Oorlogen
wi.:rdt de Ki'rk. door 's Lands algemeenen vIjand,
kooien
gelegd. De Hervormden, om hun tot eene plaats ter Openbaare Godsdiensro:;ff~ninge te verftrekken , herbouwden, nll-derhand, geoeehelijk, het gewijde gt'ftigt. De .Predikant der
Pia8IZe, ,als zi1nde de Gemeellte aldur te gering en onmagtig om ~enen eigen LeefIlIIr te b,{Oldij(en, neemt tevens den
dlt!mt waar te Oslenaregt en Hoger her de. " Hij Is Lid der
Klaafis van Tno/en en Bergen op den Zoom.- Onder WoensW()!I!I'ISDR.EGT,

van BergetJ op
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WOENSnaEGT, WOENSBL.

dr'It bebooren ,de Polders Zuid/and, Oudûand, Wis[endijlt
en NOfJrtpo/d,r. Dewijl deeze Polder., vóór het mldde"
der nlUlverloopene Eeuwe, door bet gewt!ld der watere~
pverllroomd wierden. en etlijke jaaren onder den vloed bepa ven bleeven , vervoegden zich de Opgezeetenen bij bunne Hoogmogenden de Stalten GEneraal, met verzoek om
verlof rOl h~t bedijken en droogmaaken der nutteloos liggen.
de landen. Eerst op den dertienden December des Jaal'
1650, en vervolgens, bij vernieuwing, op den elfden AupIl us de. daar IIn volgenden iau.. wierde bet geda~ne ver..
~oek ingewilligd. Zeden, nll de voltooijing der droogmaa~
tdoge, en ter bezorginge van de gemeenfchaplijke belal1ge~
4er eigenaren, wierden 'er Dijkgraaf, Gezworenen en Pe~
alDgmee81er, nevens mindere bedienden. aangeaerd. In den
pmtrek ontmoet men plekken gronds, alwaar vrij goede Tur!
"ordt gelloken. Volgens den omaag der Verpondingen,
moet IYoe"SlIr·egl dlllr toe vijfhonderdzestig , en de Polder.
,et. meer dan nveehoDderddrieëndertig Gulden •• jaarlijks, bij ..
~f~gen!

Zie

HALMA;

VIJ" SIIJIIIS

en TegtPlV'oordige ,s,aaf
Brab4.nt.

WOENS~r.,

hoewel op verre nl niet, 't geen bet, ia Yro,adagen, plagt te weezen , is nog beden een vrij aan.
~Ienlijk Dorp J gelegen in de Meierij van 's HertoglPlbosch ~
puder bet Kwartier vaD Xelllpeland J meer bepaaldelijk aa~
de rivier dl Do",,,,tl, een half nur gaaes vlln de Stad Eind.
"0'1''', na het Noorden. Het Dorp wordt onderfcbeiden in
vier uithoeken of buurten; men noemt dezelve, Opachl ~
Ylolth,,,e'I, Ton,eredroelt en 'I Dorp. Omtrent het midden
der thaos bijkans af&e1oopene Eeuwen, telde men 'er driehonderd tweeënzeveotlg Hui&en; die in de B~den zeshonderd
drieënzeventig GUlden., veertien Stuiver., in de Verpondinsen. vierdulund tweehonderd Degenëntachlig Guldens, twee
SÇUiv~. en vier penningen, en in de Gemeene Middelen ne,entienbondClrd twee Gnldens, negentien Stuivers en vier
jleDQiDgeu droe,eu. Door Jaee Ylrloop der Linneureederijen

,~e
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~n W.:everijen, die den vocrnaaml1cn bloei de. Dorps uit.
maaken, zal hlt gClaj der HuiLen, zedere het gemelde lijd111.1', naar evenredigbed zijn vermind~d.
De Kerk VIll Woenjcl Jli een ruim eD luchtig Kr1iÏ!ge.
bouw. zij !133t op een ruim Kerkllof, " wel", door eell
{l:ecr,cn muur, van den overigo:!n grond del Dorp. is afge.
feheiJCn. Voor 'e overige ligt de Kerk op eenigen aftland
van de overige Huizen. Haar dak pronkt, onder andere.
met een Spits of Naaide, van meer dan gemeeoe hoogte,
en keurige netheid. Volgens het verhaal V:ID zommlgen ZOIl
de Kerk vaQ {roer/fol, ia ovtroude tijden, de Moederkerk
van wel Iweeënzevencig Dorp~lJ ge"Neest zijn. Daar mCQ
onder de ingezeelenen een groot getal Roomschgezlndea
telc, is de Gemeente der HervormGen onmagtig 0111 eeDe.
eigen Leer ..r te kunneu onderhouden. VlO hier dat zij ge.
meenfchap/ijk met die van To"gel" bediend wordt. Vaar
't overige beef, lI'aer.fêl eeuen eigen Regtblok , uk zeve.
Schepeo. belblnde. Nal Nieuwjaard3g diogt mea hier drie
Geregten. met veertien Schepens; uit welke, door dea
DroaCllrd, zeven verkoozea worden, die vervolgens in bc"'ming blij veD.
Zie Bc!cIJ,ij"'''1
Jleijerlj " .
's II~,t(J8en"osçh.
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V:OEK DEN, een BI'jlJwfchap vin dien ~. uWgen in Zuid holland , ter wederzijden van dea Rhlja. ~
fchcn Utrecht eD Leidt", a\wur die rivier tot eenea Trekvaart van de eene 111 de andere Stld verllrekt. Voor e~
gedeelte ligt het d181llkt tu~fcbeo de ProvlJlCÎe van U,,.eeltt
als ingeOootea. Of de reden der benllmiDge van WllortJe",
uderhand in Woe,.den veranderd, moet worden afgeleid,
laaten wij in het midden. Over 't geheel geuomell I. do
nuuur van den grond umelljk vroglbaar; men vindt 'cr uitmuntende WeU.nden, el zeer fcbooae Heaulpltadee. Ala
den Rijnkant vindt men veele Steenlarde, die bier lot eeil
nuttig gebruik wordt aangewmd, door de menigte SteenOVUI
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Do Woerdcr Dasp"mzCII, van eene dolf.! bl:lII1We kleur, ZijR
,ze'!r vermaard. lIcilal\Tea de Stad IVoJcrtiCiZ, vall we:ke wij
tltaks een berigt zullen mededeel en , ontmoet me,. in 11ft
Baljuwfcbap. dl! A!IlJaglsheerJljkbejell Dolegr/wc, W,l{mJer t
Bar"lIIoudslllaarder met Bdenes, RiClI'cid met de Bra, co
Jndijlt; voons, '1 Oude/and en 1i,urnoisveld, Snel en lIlidIk/land, Krol;'lIIi;1r en Bul/nviji, Geesldorp met Brc,:veld.
WOERDEN, eene Stad, in liet gemelde Bll'uwfcbnp, on.
mldJelijk aan den Rbijn gelegen, welke bflar lI()orlleoomt,
en genoegzaam in twee even groote deelen f~heidt. DI! rio
vier, gclijlt wij, In het voorgaande Artikel, aanmerkten,
dient tot eecen Trekvaart tusfcben de Sleden Ulrechl en
~eiJe" ; van de eeefle vin welke Woerden drie en een half.
en van de l.tltCle vijf en een half uur If legt. Het Slot van
1Yoerden, een zeer vcrm:lard geCllgt, moet. wllarfchijlllijk.
als de cerlle grondflig der Stad worden aangemerkt. De lijd
van deszelfs filgtinge wordr. door de Schrij \Ters, vrij eer.
plarig gelleld op het Jllr 1160. Zij noemen, lis den iligter,
pODIFRIDUS VAN aUEl!.NEN. }Jisfchop van UI recht. Spreeken.
de van de beweegreden, die den Kerkvoogd. tot het aau·,
lecgen eener Vestinge In doezen oord zou bewoogen hebben,
getuigen ziJ. dit hij, Ihanl overhoop leggende met zljne
~cichtfche Onderzaaten , dit als een dienstig middel befcbouwde om hen In bedWing te houden. De bewaariug vin het
Slot vcrrroDwde de Bisfchop IIn een man van aanzien, on·
der den titel van Kliste/ein, of Slotvoogd; in dien vin Heer
verwaodelde naderhand deez;! tilt!. Van de IJeeren va.
Woe,.'/e" zullen wij, eerlang, gelegenheid vinden, een breeder verOag te doen. Kort naa de bonwing vin het Slot, te
weelen in den Ja:are JJ6S. vinden wij zodanige Kasteleinen
reeds vermeld. Gelijk de oorfprong VlD eene menigte: Steden, in het aaDleggen vaD dusdanige ~terk!en. moet gezllgt
worcleD. zal men ook, hoogltwaarfchljnlijk, wel h:last. in
den omlrek vau het Kafieel, eer.l~e Huizen geUigt hebben.
,ne, vervolgeDs. hit geca1 en aanzien vin ee[e Stad verwor_
ven, en met Stedelijke Privilegien begifdgd wierden. WIJe,..
fl~",
dac wij dit, in het voorbijgaan, UDlcekeneu J bI".

or
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I!ac. 'c e('olgen tijde, h& regt om ter Dagvsart VlD Holla"tI
belèhrt:\!v.:n te worden. Nevens verfcbeiden andere kleine
fJollmll'.lèlle Steden verloor lI~oer.ien dit rcge, wlIGrfchijnlljk,
porier a,dere, .om dat de Stads Kas onm36tig was, de kalten. Cla:.r op loopel~cle, te kULnen draag eD.
Langen tijd was !J'oerden ccn Leen der Ulrechtfohe Bis.
(choppen, in gCI'olge der oo.fpronklijke fiigtinge door eenel)
vaIJ o:e Kerkvvogden. Naderhand, doch onzeker bij wdke
gelegenheid, of wanneer, wierden de Hollandfche Graaveo
1-1a:lr van de Leenheeren. Dus vinden wij aangeteekend, da~
de berugte HERMA,N VAN WOERDEN, omtrent het einde der
Dertiendc Eeuwe, door FLORIS DEN VYFDEN, Graaf van Holland, daar med~ wierdt verlijd. Nogthans fchijnen de Utrecht..
fctJe BI~fchoppcll van aUe aanfpraak op Woerden geenen a:'
ftaDd gedaan tc hebben. Immers vinden wij dat iu het Verdra6' gclJoDtcn tuafc!J\!n WILLrM van Utrecht, en JAN DEN I,
Gra;.f van Hoi/and, Zoon en Opvolger van dc!] ongelukkige.
Graavc FLORIS DElf V, WOLrdeu aan den Graave als een
Leen wierdt opgcdnagen, " om 'er naar zijn welgeval1en,
,. eenen UIan in te zeHen, die den llisfebop hulde en Leed" malisJiensten doen zoude." Grllaf JAN DE 1I, zich van
~ie afhaukUjkheiJ wllh:nde omOaan, matigde zicil het regt
/laD, om IJ oerden , aan 7.ijr.Cl1 broeder GUY VAN lIEl\IEGOUWEN, Ier Leen op Ie drangen. Doch de BIsfeilop, In wieDs
hlnd beter de Krijgsbevelhebbcrs dan de GeestJijke Herder...
aar voegde, het regt van zijnen Zetel willende doen..gelden,
flam dit zo euvel, dat hij, gcwapenderhand, cenen inval 10
Bolland deedt, met oogmerk om niet ncgts lroerden, maar
ganbch HrJ/land, aan zjjn gezag te onderwerpen. Woerden
Jl!et bet omliggende land leedt den eerfien aanlloot • daar alles Ie vuur en te zwurd verwoeu wierde. Doch hem
miilukte zIJn eerzuchtige toeleg, daar hij. in deezen veld..
togt. zijnen dood vondt, in een gevcgt tegen de Hollanders.
GUY VAN HeNEGOUWEN, zeden op den Bisfcboplijken Zetel
van Utrecht verheven, behieldt Ildus zijn regt op 1Voerden,
tot aan zIJnIm dood, in den laare 1317 voorgevallen; wanneer bet. door Graaf WILLEM DEN UI, aan het Gra.ffcht,
Vap #olland wierde getrokken. In den Jaare 1374 wierdt de
5
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door de Utreck'/den belegerd j doch in hun oogmerk.
ter bemaglÎglnge der \'c6:inge, ni~t kunr.ende {hagen, moe."
ten zij, iu zo verre, onvcrrigrer z;J;Jke Iflrekken; niet,
evenwel, zonder alvooren. de VoorfiaJ en eeni3e SterktelI
te hebbi!ll in bran.i genoken. VoJgCI18 het verhaal van HEDA ~
zou Hertog W1LI.ltM VAN D&YEIU!N. de ze&d~ vin dien naam
onder de Hollandfcbe Granen, aan zijnen broeder JAN, verkoolen Bi6fchop van Lu.ilt. de vrijheid hebben gefcbonken.
om in de Stad Uoerden eene vc.ill[c verblijfj)laars en fiup.
'V~rtrck te mogen bouwen; welke Bisfchop, vervolgens, alelaar een Slot zou getimmerd hctl'Jcn. 'Er moet. derbalven •
ruafchen het Jaar 1374 en bet Ja;r J 4°7, indien dit verhaal
Jl]et de waArheid ddr Gefchied::oi,fl!o ovcreenftcmme ~ een$
aanmerkeUjke verwoeftil'g hebben plaats gehad; van welke
wij. egrer, bij deezen of bIj de overige Hiftorlefchrij.
vers, geen verlbg ontmoeten. Men vcrbult • dat Herto,
'.,ILL!;;a!. naa dat het Slot volto)id w~s, m~t zijnen broeder
hetzelve bCLigtigende, tot hem zou gezegd hebben: " Dit
_., ls wel te regt een veilig tlupvértrek; doch wij zullen zore
t i ge drugen. dat bet voor uwe en voor onze nllUUlea
" niet fchadelijk zijn zal."
Geduurende de Hoekfche en K1':>eljuuwfche verdeeldbeden , welke den Lande, in 't algemeen t op zo veel ramp.
en verwoesten. te (laan kwamen, deelde ook Woerden in
den algemeenen nood. Heer JAN VAN lfONTVOORT. een der
Hoekfche Hoofden. geduurende bet Gmfiijk bewind van
'RIltUS VAN OOITt:tI;l!.VK. of liever onder dc Voogdijfchap
vin MAXIVILIAAN) om den Kabeljaauwfchen Graave afbreuk
te doen. maakte zich. bij ve.rra! {jng, met'ster vnn het KIleel, en vervolgens ook van de S:ad. Doch dit beLit duur~e llegtl twee juren. AllO den Hertoge van Saren. in de
hoedani~heid van Stedehouder vin MAXIMn.. IAAlr. wierdt
WOfrderr. in den Ja.re 1490, wederom ingeruimd. Ondlnkl de herhaalde beloften, zo door Vrouwe MARGARl!l'A,
tls door den Herto, PRIL/PS VAN IOURGONDI& gedaan, ti dae
't IVoerden nooit verzet t vertogt of vervreemd zou mog~
" worden; ft ondervondt de Stad, 't een/gen tijde, een !Je.
wijl van de troawloOiheid de Vorfieu, OllltrCG' cle plegtlgl'
UIl-
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"Ingeg:lflne verbtntenisf;!n, en boe los bllre voorregteD fiaan.
wanneer de hoog gezag voerenden • bij bet fcbenden van de.
~elve. banne rekening vinden. In den vermaarden flag Vi"
St. Q.:dntin, voorgevallen In den Jaare 1557. waren ANI\II
pE MOM.I~RANCI, Conll,bel van Franlrijk. en de Maarfchalt
de ST. ANDRé. gevl!nklijk gevallen in de hRnden van ER''',
l-Iertoge van BruPls'WiJIr, die hen vervolgens nl zijn Iind
deedt voeren. Gaarne zoo PHiLIPS DE 11, Koning van Spa".
#. de twee doorluchtige Knjgshelden In zijne magt gehad
peb'3en. Om zijnen wenscb te erlll!1gen. tradt hij, In het
.,olgende jaar, met den Hertog in onderhandeling; bij welk.
men overeenkwalll, dat Hertog ERII[ zijne gevangenen ia
" Konings handen zoude fiellen. voor een losgeld van bo~
derdtwaalfdulzend ponden van veertig grooten; voorts, dit
het Slot en de Heerlijltheid van Woerden, lan den Hertog,
ln Palldfcbap zonden gegeel1en worden, voor vljfëndertigduizencl
achthonderd twintig guldens. negentien fialvers. acbt penningen; zijnde ongeveer het derde gedeelte der firaks gedoemde fomme. Onder deeze Verpanding bleef IYfJlrde1l tot i.
dea Jaare 16J7, waDDeer bet Paudfchap, door de Stilten
VaD Holland eD IJ'esrfriesland, gelost wie~t. De raazernlj
lier BeeLJllorminge, welke, tOt fcharwe der Hervormde Lee.
re, " eenigen tijde, bier te Lande, zo veele ergerni.fen
deedt pleegen , veroorzaakte, in den jaare 1566, ook eenlg.
beweeglngen te W/Jerdm, hoewel niet zo veel gerugt m....
kende, all In eeDlge andere Steden. Hertog ER!K, Pand,.
heer der Stad, Lutbersgezind zijnde. hadden, onder diens
befcbermlnge. veelen van die Gezilltc zich aldaar geve,ügd.
l/Ierkelljke beweegicg bcfpearde men, eerlang, oDder deeze,
bec onvoegzaam oordeelellde, dat. onder het gebied va.
eeneD Heere, de gezuiverde leerbegrippen toegedaan. de aaatlootelijke teekenl van afgoderije, zo ala men 'c roemde.
C>Dgelloord en ongemoeid zouden gelaaten worden. Ma
begon reeda baDden aan het werk te flaan, wanneer de Wahouderfch.p, Yerll~Ddiglijk. ce raade wierdc, door lieden, Vilt
haarentwege daar toe aangefield , de Beelden oit ,1e Kerk Ie
doen baaien. Der opteekeniDge niet onwaardl, i •.bet verha"
llU den mRoriefchriJver WAG&NAAIl, uit eellen CJ orfpronklij.
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ken brief van Henoge ERIK, dien de geluofwaardige mau
getuigt, met eigen oogen gezien te .f\'ebben, geda~teeken"
den a~httienden September des gemelden Jaars, bendzei.de
eene aanfcnrijving aan <1e Wethouderlchap, naa dat de beroerte beJaard was, den PastoiJr te gelasten, zijnen diel1st
wederom waar te neemen ; Van welk verlof hij, evenwel,
geen gebrui~ maakr.e. lmuEfchen vertoonde Hertog BRiK,
bij deeze gelegenheid. een blijk, hoe zeer de Vorilen tel.
ken. op hunne luimen liggen, om elk voorwend zei J dienstig
ter uitbreidinge of verflerkinge van hun gezag, ten vO\lrdeele
lan te wenden. Onder fchijn van. in 't toekoomende. foortgelijke beweegingen te willen voorkoomen, als de BeeH:Jfior.
ming onlangs hadt veroorz~akt, deedt ERIK eenige verfterklUg
van Manfchap, met de noodige Krijgsbehoefr.en voorzien, binnen
het Slot trekken; tot gecnen gering':ll aanlloot der Wetbou.
derCchap der Stad, die, over deeze fchenllis der Voorreg..
ten, klagtig viel bij de Staalen vao Ho/kind en Wwf; ierlIInrJ, zonder dat dezelve, evenwel, tot wegneeminge èer
grieve, met hun gezag fchijnen tU8fchen beide te zijn getreeden.
Na. dat, in den Jure 1572. verCcheiden Hoilandfche Steden het Spaanfche juk hadden afgeCchud, volgde ook wel
haast de Stad Woerden het vrifheidllllnnel1d voorbeêld. door
~ich te voegen op de zijde des P[mfen VAN ORANJE. De
tegenfiand, welken eenige Stedeliug'ln boodeo, wierdt overwonnen door het beleid van Joukheere ADRIAAN \TAN ZWIK':rEN, Overlle van Gouda. Bij het overgaan der Stad wlerdt,
onder andere, bedongen. "dit het regt alClaa, zou gehand" haafd worden, op gélijken voet. als, nu geruimen liJd geS' leeden , aldaar gevolgd WIlS, buiten benad~ling van den
" Pantlsheere, Henoge ERIK. VAN BRUNSWYK. wiens Rent,. meester zijns Heeren inkc.milen, vrij en onbclet, Zou mo.
" gen koomen ontvangen." Voorts begaf zich de Sead jn
het Verdrag van onderlinge vereeniginge, onder den Prins
WJLLEM DEN I als Stadhouder, door RidderCchap en Steden
vau Ho/la"rJ, onlangs geflooten, in de eerfie Vergadering der
~taaten van Holland, te Dor"recht geboudtlJ.
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Van Ie veel aangelegcI'heids, inrmfchen, W2S If~,trde:t.
dIt de Sp,j/.jaardcn, den CCI e .. of d\!o ander!:!n rijl.!, (tr herwinr,ill~e van Slad en K"le~l, ge Hl' kle'ek\! puuglr'I~"i' Zllllde .. a.I.Nendl:l1. Op den aC111l~n St'p!em~cr des j~a S 15'S
ver":OI,ue zicl:t de vljard '1oor de ~.ad, o.,der het 0ppc h~·
vel van den Graave VAN MCGl!N. lu de verwa ..,ting van een'
:l311(laanue bdc5, hajt lIJ"li, blÏ tijds, verfcl,elden dier.u!~e
IDliJtregelen ge omtn. om het ge Nel.j moe,ii~ Ie keer te
gaan. Ue Krljslll!zcuing hajt I!lrD. zeJCrt ecnibcn tijd, verHerkt m~t nil'l,we manfcbap. Van Oorloil:~' en mondbdlOcflcn was men 'cr vrij wel vo ,::'::':11, BOVtn dit alles, 0:11
den vi!and hd naden!Jl der S:ad te bdetlcn, ha ~t m~n het
oml.ggende La:lI1 onder warer gl'lC[. Van zij: ~n k~m, 0111
de Slt.-ld·tJgen Ie benulu ,ven, en hun d=-n toevu< r Vln noodwendigheden af te fi.iJden, badr de Graaf V.\N I/I~GI'N, ginds
en elders. ! 0 dom de Stad. zeven Scnal.zen doen opwerp:n. D,;cb dec '.\l middelen do.lcden h,m baste, noch n2d~el aa. de be1~gt:rden. De ov.:rCroomJe landt:ll. hoe veel
Jladttlb
VOQr 't o1erige, burger en boe.- daar b;j m'Jgt hj.
den, waren I1U be~1I3rba3r veor pi:ngeboJemJe SC,JllHjes.
M.~t de(·ze voeren dc \\"Jcr e: :I:U •• pf en aan, na CCII:I.1,
over de laage Landul var, B'''~'ij i', de TV /(11 .ter en Je Laage 11 eIfJ.,.
E'm Sc lans , w\!llle (!.JOr ~[aa:,ch Kri;!~svo!"
bt'zet was, en lanl5s eenen V,lart g m:enfcn.'p 1:1 't d; Sta~
]13 lt, begunlt'gde dc.:zen IOC'/oer. Ua ofmn ~I/'g ~ ni..!t OIJ,.
WaardIg is ht!t, dnr de mO'Jdkost d,r be.~'ger,<~n niet weinig
wlerdt gerekt. do,"'r middel van eene or.gdo 11 ,I(e med"te
van S"'oek, wt:lke zij in den RI1,jn vong.:n, d.t! duor de
Stad 1troomt. en /bars Z~er hoog was or g~Z·Nua~;-. B':l.:gl!raars en ~elcgerden hielaen, rJu Cil ddn, ov::r (I) weJer F
fcbulgevaartl!; die. eg/cr, 1.0 min :lan dc e.:nc al.; aan de
:lndl..'re zijJe, w~ini~4 nadeels IUtlDUgt. Ondanks den g~mel.
dl!n toevoer, htfp~llr,je men. vooral g~duurellJe (j~ ze.
l:!a:(le weeken van bet beleg, merkelijke fchaauheid biolien <ie
bU'H'uwde Vesting. Om het misnoeg~1J en morren. over
W3t'bl!laJling t onder het Kr'i~sVt'lIk te voorkoomen. haJe
m',11 het middtol O::bl!l. I:aa vUl'nf daar loe ho:k.oom,'n verlof van 's Lands ~laaten J Tjul1en~eld, van eene vieIk 1"(0

ge-

!l0

WOERDEN.

,edaaute. te munteo. Het beleg duurde tot den vierëntwin~
tlgnen AugustUS des vol;;enden Jaars r5~6. De Graaf VA~
III!.G&:N wierdt na Brahant ontbooden, om Ild.lllf eene muIterij onder het Sp.anfche Krijgsvolk te belp:n !hJlten. Na.
teDe opaDlting van vijfdg wecken mogteD Ilzo de WoerdelIurs wederom ruilDen adem fcheppen.
VlD ae rawpzalige KerktwistcD, welke, Jn vervolg de~
tijd., de Nededandfche GeweSten zo jammerlijk beroerden,
pf Wo,rden. weinige j.aren !la:! het beleg, een affchrlkkeod
voorbeeld. De Llllherfc.llCtI eD de Ht/rvortnden waren nIJ
de llri)dende partijen. Te weeteD, zielS deo lljJ dat IIerto,
I/UK vall BrFlr.swiJIt Pandsheer der Stad W3S geworden;
1Vierdt de Lutberfche Godsdienst. van welken de Hertog be";
lijdenis deedt. te W~e,detl, met uitOuitiDg van andere Gezinten. alleen in bet openbaar geoeir<!nd. Van den ijver det'
Wethouderfchap voor die Leere gaf een Burgemees:cr der
~tld, KORNtL1s tRA NstOON genaamd, een voorbeeld. ter gelegenheid der raadpleegingen ter Staatsversaderinge, over een
ce geeven antwoord op de aanbiedingen. van wegen dcn
Koning van Spanje, op de vermaarde Vredebard~lillg te RrelIa, aan de S,aatfchen gedaan. In dit antwoord h:ldt m.d
leneld, dit de Godsdienst, die bier re Lande openlijk geoe/fl.'Ild wierde, zijnde de Hervotmde, zo als die te Gcnevc;
.oor CALVIl'fVS en anderen bcgreepeo was. de K:a:tolijke
ApOslOllfche Godsdienst was. Grootlijks mishaagde dit ant·
"oord aan Burgemeester lillANfZOON, vermits bij alleen voot
.en Hervormden GodsdienSt erkende, de Lccre, in de Aug!'urgfcbe BeUjdenis begreepen , en re Woerd.-n door hOOi:
,eta, bekragtigd. Zo llijf nondt hij op ziJn !lak, dat bij
;velgerde t het ontworpen A 'ltwoord doJor ondcrccekening t.
Ilelpen bekragtigen; toc dae 's Lands Advokaat BUIS bem oDder 't oog bragt. dat niemand, door zijne oDJcrceelreniag.
Sich verder verklaarde, dan vo!)r 'Je S;ld, van w<!lke bij'
afgezonden WIlS. Hier door lier hij z:ch overhaalen , mida
men hrm, Ier zijner verantwoordillge, eene Akte verl~et1d •
.,an 't geen hij badt aangemeikc. De Lutberrche bleef alzo
de openbaar vastgellelde GJdsdier.st te lVoI4rden, tot op den
lijd t dar de Stad de Stlatfche zijde koo.. Tbans verRc}d*
I'rlal
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Prins WILLKN DE I aldaar de Regeering • en bra" 'er eenige Her.
vormden op 'r Kosfen, ECD der Predikanten. JAN ZALIGER
genoemd, badt zig, te meermuIen , vsa dea Predikfioel,
vianlg lUien boorea tegen de Y.alvinifchea, dezel,en uilm,a.
kende voor eedbreeker. en oprocri~eD, die der Wethouderfcbap de wet zog ten te !lellen. De Roomsch- en DLlOpSgeEinden plagt bij verleil.ers en zielmoorder. te noemen. Dit
alle. was door de vingeren gezien; doch in Maij de. Jaars
1579, tasue bij den Frln. am, drijvende, dat deeze de
Wet, tegen de voorregten der Stad, veranderd, ca eeIltgo
valfcbe Christenen daar la gelrukkea hadt. In bugualllJ
brage hij 'e Huk van het 'erlaaIen de. Koning. op den predildtoel, leerende , dat daar toe veel behoorde, en dit men'
God bidden moeSt. om wijsheid voor de Stilten. Van zult
prediken kreeg men tIJ keanis in den HilI', D" Srlllen'
zonden gem3g~;gden na lf"ocrJen. die, den PreJiklnt ge.
lIoord hebbende, bem bevalen. zicJ vin 'c leerc:n, zo wel
keimelijk als openlijk, re onlhoud~n. Zijn medeleeraar , OF",alK VRED&IoArtD, zdJe toeD ook zijnen diCOEt op.
Men vat
bem bij 't woord, en vcrbi",dt hem en ZALU'all het leererI
in de Kerke. SIraks daar 0i> wordt l\IIOLAAS IUIOl'll5200rt"
Predikant re JaapsfIIIJ1I.d" die "oor Lutheuch glug, doelt
aet de Ri]tlandfcbe Kerken gemeetfchap hieldt, onlboodett
na Woerde", om, voor eellen tijd, In de Kerke lidaar Uf
prediken. Hij doet bet met gcnuegen vin veelen. l\Iaar
VREDELAND predIlu 'er regen aan. in eeue fcbullr.
De cwlSt
wakken, en ZIILIGER wordt de Sr ad verboodeD. Hij pIlat"
zleh in de VoorLlad, houdt daar ~Irijke bijeel komlleo, Diet
zonder vermoeden te geeven, dat hij 'er ook pr~djltle. D.
S~aaten vernieuwen 't gedun verboJ; waar op zich eenigea
zijner Ilabangeren na dea lIJp, begeeven, om helD Ie ver.
1i:boonen bij de Staaten , dIe bun a~twoorden "dae zij Zll." LlG\!.Il, om zijne oproerige en lasterlijke taal, hee predikell
" in 110JIond niet toehalen kOllDen : zonder dat zij egt«
,. voorhebben. ieman t. te W:m dm, te hinderen in zijnu
" Go:lsdiell6t, dien zij er kenn eu niet tot hunno roeplnge ,e
"benooren:' NIet te vrille m~t die befcbcld, vervoegde
aC:D ziçh coc deR Prinrll. die de aaak we"erolll lID do Sta.
'CR
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t!!n verzondt; waar op deezen, ter jong!ter Dagvam , op
den vierden April, bij goeddunken zijner Doorluch:igheid,
verklaarden " dat aan VREDI!LAND en ZALIGER beid.! d~ Stad
" onzeid zou blijven; en dat de Hervormde Leer voortaan
" in de Kerke gepredikt zou worden, de i\ugsburgrche al" leen ter plaatre daar zulks laalllelijk ge[chic:; wa:;. zonder
" dat de eene de andere gezindheid zou mogen lJSlCrcn."
Evenwel bleef het 'er, dit g:mtfche jaar, nog Ollgcrmt. In
}ullij moesten de Staaten de IlJgezeercnen van IFecrden wederom ernnelijk doen vermaan en tOt gehoorZ2:1r.lhcid aan de'
Overheid. Ook gebooden zij, dat 'er gccGe Prediklnten'
zouden beroepen worden, dan di~ goed getui.;enis h:!JJen tot
genoegen van de Staaten. Die niettegcn!taande ver(tcuttc zicn
naderhand de Pre:hkant MATTIIEUS RUDZE zo hevig nit Ie
Vlaren tegen de afzweerlng des Konings van Spanje door de
Staaten , zo van den predikIloei als in openblare gelèhrifielJ,.
dit de Stuten hem in 's Hflgc ontbooden. en, naa gepaste
bellraffingen over zijne wederhoorlgbeid, hem vall zijn ampt
verlieten, en de Stad ontzeiden.
Naa de afzweering vin den Koning vin Sptznje. begonnen,
van tijd tot tijd, de Staaten van liollllt.d, ov.!r cC!1i sc dirnekten, in bun Gewest gelegen, zich meer gczags ::3n te
matigen. Dus wierdt, onder andere, de Heerlijkheid trucr.
,Ie", in den Herfst des Jaars ~ 589, len behoeve der Graaf·
njkbeid, verbeurd verklaard. De omnandigheJen deezer ge.
beurrenisfe vinden wij aldus verhaald. Nu den dood valJ
Heuog "-RIK VAN nRVNSWYK. voorgevallen op ~en zeventienden November des Jaars 158"" welke, gelijk wij voorheen
hebben langeteekelld, vin wegen den Koning van Spal/je,.
de Heerlijkheid in pandfchap bezat, hadden de Stalten het
bewind daar over aanvallrd. Zijnen natuurlijken Zoon, WILLEK
VAN BRVNSWYK, aan wieD, cn UD wiens Zuster K.\THARINA.
hij zijne Heerlijke goederen in lIolland gemaakt hadt, z<:,h:rt
ook overleedcn zijnde. verzogt Hertog )ULJUS VAN Bnu~,
WYK, dat de Staaten het opzigt over deeze Heerlijkheid, eo
over die V:ID Lies1lcld eil anderp. Brur.swijkfehe r . . edcren hier
Ie Lande, teD behcev~ van den regthebbendelI • wIJden t.:~ ...
yen bebouden; gelijk zij deed~D. HI.lItog )UL1VS o\lcrh:.;dt,
op
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op den tweeden Maij deezes Jaars 15 89. Zijn Zoon til
Opvolger, HIt/'iIlIK JULIUS , begeerde toen, dat de Stuten
hem de Heerlijkheden Woerden en Limit/ti, mee zekere
HuiLinge in deb Hoge, benevens de ontvangene inkom(lea
deezer goederen, welken de Slalten ingehouden hadden.
zouden overdrugen. Doch de Stilten begreepen, dat deeze
goederen, nll het am erven vin WILLEM VAN BRVNSWYK, op
deuelfs Zuster, KATHARJNA, ven.Uen waren. Dceze nu
WIS met Ai'lDR&AS DOIHA getrouwd, die den Koning VlD
Spanje, tegen de Stalten , diende: uit welken hoofde, d.
lleerlijkheden en goederen van den Hoize vin BrJlmll'ijlt,
hier te Linde, allen verbeurd verklaard wierden. Men liet
élen Herloge de vrijheid wel, om zig, hier, tegen deeze
verbeurdverklaaring , van de gewoone middelen van RegIe te
bedienen. Doch ik vind lIiet, dat hij deeze zaak vervolgd
beeft, voor " Jaar 1593, wanneer hij den voort.Inden eiselI
vernieuwde. Tt:n zelfden tijde, deed, KATHARINA VAN BRVN"
W\ K, die toen Weduwe was van Al'CDREAS DORIA, de SI.III'
ten. om de Bronswijkfche goederen, voor haar zelve, verzoeken. De Stl3ten befloOlen toen, den lIt'rlOge handllgting
der zei ven aan te biedelI , mids hij borg Helde voor de we·
dergeeving, WAnneer de Weduwe bewees, dat Zil eene nl.
tuurlijke Dogier van Hertoge !RIK. was, 't welk hij oDlliend
hadt: hoewel de Staaten , in zulk een g~val, hun regt nog
voorbehielden tegen haar, als gehuwd geweest zijnde met
ecnen vijand deezer Landen. De Graaf VAN HOHENLO. ze·
dert. het regt verkreegen bebbende, welk Hertog HFNRJlC
JUUUS op de Brull~wijkfche goederen in Hol/ar.d gehad badt,
bragt zo vet"! te wege bij de 5t&aren, dIt zij hem dezelvell
sf !londen. Zijne Weduwe, MARIA VAN NAS~AU, met welke
hij. In 't begin des Jaars J 595. getroowd was, heeft ze,
Dog naa zijnen dood. bezeten. Doch het Pandfcnap vm
WoJerden Is, in den Jalre 16:7, If,elosr, en deeze Heerlijk.
held wederom, met de Graaflijkheid van Hollantl, vereeoJgd
leworden.
DalI' ons plln medebrengt, de merkwllrdlgfie gebeurtenis.
fen van H'nerd'n te verhallen , mogen wij met geen filJz~jj.
len voorbiJ/!I~n, 't geen, ten tijde der Kerkelijke onlusten ~
XXX.lU. DEE!..
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in het eerfle gedeelte der na1stvoorgaande Eeuwe, aldaar i.
voorgevallen. Twee hervormde Predikanten, PETRUS CUPUs/
en l'J,TRUS BRICQUINGVY, namen al.iaar den dienst waar. Vernits deeze, naar het oordeel van zommigen, niet zuiver in
de leece waren, zonderden eenigen, die 't met de ContraremODllranteD hielden, in den alnvang des Jaars 1617, zich
van de openbaare Kerk af. ZIj gingen nog verd!'!r. In een
fehrifLlljk Vertoog, bij de Wethoucterfchap ingeleverd, verklaarden ze, .. dat de belde Stads PNdikanten van de oude
" waare Gereformeerde Religie waren aflleweelren, naardien
•• ze, was hun zeggen, Gods heilig Woord niet zuiver lijk
" en volgtms de Nederlandfche Confesfie en den Heidelberg.
,. fche Catechismus predikten; verzoekende daarom andere
"l..eeraars te mogen hebben." Geen ander actwoord kwam
op dat verzoek, dan dat men elkander in vrede moest verttaan" tot dat. van hoogerhand, op de gereezene Kerkelijke'
onlusten nader order zou gefield zijn. Met dit antwoord
niet Ie vreden, ontboodcn de misnoegdell zekeren JOSEPHU4
VAN DaR ROSIEIl.I!.N, Predikant in 't l..:md van Heusden, om
voor hun Ie prediken. Hij deedt zulks, voor de eerfie maa1-,
in eene behuur , en vervfJlgens. dikmaals, genoegzaam openlijk, in een Huis in de Haverftraat. Dit duurde tot in de
D) .. and So:ptemner, wanneer 'er .Iast kwam, dat, voortaan,
de at!-.etolldtrJen en de Remoutlranrsgezinden, beuneling:t.
in Oll Kelk 7..,uden prediken. Met den lanlften Zondag iu
Sepwmber meest dit eei1en aanvang neemen. PETRUS CUPUS
vOlltde in dc:n voormiddllg het woord. Van de afgezonderd!:n. welke '. r.aaiIiid.1ags zouden vergaderen, was niemand
000":[ :tiJIl gehoor. In Cd.e nallfede beklaagde hij zich daar
ovcr, oeWij! hij zulks aanmerkte als een bewijs, dat ze in
àu.. lle !èhcudr,~ wilden voiharden; tegen welke, als mede
te!l,co heL (;',lD,urcmonfiraollcb gevoelen wegens de Pred,sd.,.
JlllUe, hij z;}ue tOi:Ïloorders enillig waa.fchuwdc. Zeden
vuil:ulrdclI: C";PU3 in zijnen (Ji~nst, lot In het einde van Nove.llüd, v.afil.Ci;f hij, van de We.houderièh'lp, fchriftlljk beo
\Ie! ~1I,willg. zich van p;cdikcn, in de Kerk. of eloers in de
S.ad, te omnoull.:n. lOt l13[ de Afgevaardigden der Staaten ..
ail:;s~~.lers \iie van het V<::ü[ci1e Sijnode, welke thans rond
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reisden, aldaar zoudell zijn ,angekoomen. Zijnen amptgenoot
hoewel Insgelijks In de Remonftrantfèhe gevoelens fiaande. liet men zijnen dienst ongehinderd waarneemen. 't Liep aan tot in het begin des Jaars 1619, eer de
Afgevaardigden Ie W"erden kwamen. Straks maakte eelt
eenen aanvang met het inbrengen van befchuldigingen tegen
cupus; die unleiding gaven IOC l.~er langwijlige onderhandelingen f welke wij hier "Iet zullen ver haaIen. 't BI~ek ~
intusfcheu. hoe zeer ook zommlgen tI! lf,Toerden lt.'gen CUPUS
ijverde, dit de meerderheid, immers ele voofnlllnllt'n der
S:ad van de gevoelens der Remonllran:en nJet afkeerig waren.
Wij leiden dit af uit een verzoek van Ouderlingen en DlakeDeo, uit naam van de meeste le:len der Gemet:r,c!'. aall de
.Afge'lll2rdigden, wllr bij zij begeerde, dat zij lil! Icho~ zing Vdn
hunnen Herder PETRUS Cl'PVS door hun gezag. biJ d~ W 1:(bouJerrchap wilden ce niet doen. tot nader order; als me,je ~
dat beide hunne Leeraars hun nict onttrokken, mur in dienst
mogleil gLlaaten worden, Immers tot 1:10 den ;Boop van het
Dordrecbtlche Sijnode. Doch dit wierde van Je haDd geweezen. Integendeel, om de zaak der weinige CODluramODIlranren tegen de ()vertretr~nde menigte der Remont1ranren te mt'(..T te verzekeren, begallen zich. eerlang, val') wegen
Beeren Gecommiaetrde Raaden, de Heefen DUJVENVOORDIt
en FRl\.l'Ir;OIS VAN DI!.R BUCl', na IVoërden, m~t Ikst OUl do
Kapiteineli en Officieren der burg.. r1je vau bunnen eed td
ontIJaan • en te bedanken voor hunnen dienst, en om vervolgenl> andere bekwaame perfoonen, profes/ie doende "an
'WQaI e Christelijke ReJisie,
in derzelver plaats te ftdlen.
Uit r;:!.am en op Jast van Prinre MAVRITS, was reeds 'I jaar.
te vouren de Wethouderfch.p veranderd. Alle deeze behoed.
midóden, za min als het verbieden van afzonderlijke Verga.
clenr.gen der Remonllranten. waren niet Îll Haat, de gevoe.
lens dier gezinre aldaar uit te roeien. In de Heedzaamer
dillen, welke, eerlang. geboorcn wierden, flic:tten zij aldaar
eeue Kerk en Gemeeille. welke tot heden toe hebben Hand
genouden.
Hadt IPoerden, in de Jaaren 1575 en J576, het geluIt
gehad, aan bet jeweld der Spaanfche wapeneo, tegenftand ICI
lIRICQUIICGUY.
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mogen bieden, niet zo gelukkig was de Slad, omtrent hollderd jaaren mIer, in bet rampzalig Jaar 1672, met opligt
lOt de ma;;t des Konings vin Frlln!rri/t.
Naa de O':cTl;a~e
der Stad Utrecltt, en den aflogt van het S":llrche Leger vnn
daar op H<>lIandfchen bodem, bl'greep men, wel haast, de
onmogelijkheid der befeherminge van Woerden. Van biIJr
dGt de Wethouderrehap der Slad z'ch genoodzaakt zag, lot
bet verzoeken van Sauve GaTde of Vrije Hoede van dt.n
I'ranfehen Koning. Op den vierë:;twimigflen Junij verfcheen,
daar op t de Mnrkgraaf D& Roem l'OR T. met ter.ige hor.derd
Paarden voor de S'ad en wieuIt met l'en g.::M~lte derzclven
binnen ge':lfIlgt, en in perfoon op het Kafleel gelcid om zich
te vervelfehen. Hij vertrok met zijne me~ste Manïehap Wt.'e
der IJa Utrecht j doch liet ze~!jg Mmquctdrcs van het Huis
des Konir.gs met een BcvelhebtJer bl:men de S~ad, wtlll.e
vier dagen laater door omtrent driehonderd andt:ren gevol~d
wierden. De inlegering dcrzclvell maakte veel opfchudding
onder de Burgerij. waar van niemand den last des Oorlogs
immt;r gevoeld hadt; m:ar het liep nog erger toen deet'e
l\'lU!quelaires vertrokken en andere Ruiters, len gelale van
omtrent dertig Man met omtrent tweehonderd Man Voetvolk, in derzelver plaatS kwamen. die van minder rang waren. Dit was t:chlcr .no.~ gering in vergelijking van twecduizl!nd Man, die de lnge zeel enen r.aJerhaDd moest,,'!) huisvesten. terwijl zij duor de FlanfclJen met het geduurig opb~en
gen van Oorlogslasten gekweld wierden. ZiJ raakten echtt.'r
van deeze gesten zeer onnrwagt op den elfden JuJij oD!flaagen, wanneer al het Krijgsvolk ulnrok, zonder d3t Wen 'er
eenige reden van wist. Dit ontheCle de Stad lVtJerden wc I·
van vijandlijk Krij,;svolk, maar de lngezeetene~ moestelI DO!!
verfcheLiene fe1attingen ophrengen; ook zagen zij aan het
leed van Fra::fe'le hez:![[;I1~ en inlegering r.og geen eindo!.
Op den 18 Sep:em1:Jer, fen Zond,,>!,. onder ht!t odf. . nen vaD
den Goèbdier.~t ia d\!n nalllU,bg, kwam 't;r bertcfl!. dat een
ltroot aantal FrarEch Krijgsvolk. onècr het geleide van deo
Hertog VAN LuxE~.laI,;RG. vo,)r de Peort was en den dool'togt hegeerde • om, :1:3 't ware, het KWJrtier vlln den Prins
VAN ORA~JE, bij l\lituwerlJl ug aan te tasten.
Men WIS git·
noO\.\.
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in te willÏi.;en; en ler(loJ:d vernam [f,en

het bevel des K<Jnlllgs om cc 5t311 Ie bI. I.èll.;ll ,

Luxl-..~II)'J::G

vtrlrolc weder na Utrecht en Iiel het bevel o.cr It "I.el 1,01
~lJ llcn Graave DF. LA MAlI.CQ.
Nu begon de elel~l:C: d';r
S,..:dcl;ngell Ie v..: meeroercn en het opbrengen van bCJLmri;;c
fchJnlllgen ma~klc hen arm. De Lmherfcne cn Rcrnolllirat.t·
fehe Kl.:rken wierden tot Magazijnen gebruikt. De pogmgen
van aen Prins VAN ORaNJE, op den elfûen Oktob::r, om
U'oerde;, U:I de Ul:Jgt d~r Fw fchen te rukken, waren vruchteloos. De vijand toonde egler hier over zijne verlegenheid,
det:àt eCllige l\oodfcho()t~n n lar den kant van Utree", eu
fiak een groot vuur vau RiJS aan op den Irans VIU den Teo·
ren der Groote Kerk. waar door de hooge Spits afbralldde.
Eenige brandende balken vielen op bet dak der Kerke en
del!J~n ook dit Gebouw verteeren. Verfcheiucn Huilen in
WJ.I dIJn wicrden door de overl/liegende vonken in b,:lOd
geltukcr.. De Frantchen kreegen bij (land van Volk uit
Utreclll, w:!ar door hct Kwartier vall den Heere VAN ZU!LESTEIN wierdt a:lngetast en overmeesterd; zo dat het Vo!k van
den Prinfe VAN ORANJE vaD Jf'oerdm aftrok, en de Slad
nog, tot op (len zevcl:d"n November des Jaar~ 1673, in de
magt der vljnnden bl~tf, wanneer Zij ze verlielell; !JU het
vordereD ee!!cr b r "nJlcilauing van vijftiendu:zl:nd Guld';flS,
die den Franfchell b~laalJ wlerdt.
In or,zl: dagen is 11 '0 rden zecr vcrmurd geworden, a!s
he:)h'nl;e ,ll-,'ZdIS I~~ a,,:1 gediend Ier verLhjfplJ:llze van
e{'\);.;e St:la!slcden. door de Edele Grool Mogende Heen:11
l>,a~kil v.ln /Jol/fm" cn l-Vestfrkslfl11(J benotm J, om go:!dUl.irCl'.l.~ ée burgcrl.Jke onlusten, vóór de O'I,wentclÎr,g.
in U"II Jnre 1787 voorgevallen, een waakend oog te houjen
op de verdl!edl~iog der Pr.:>vlncie Holland en het Sticnt vau
U/rafll,
Een verhaal vin de verrigtingcn cn' den tlLop
dier COffimldi.! tot b\!t zo gl:caamde Difer.jic'JIeezctJ, behol.lIt
l;Î:!t lOt OllS

plau.

" Lust ons hlcr nog [! luten volgen, eene lijst der ge.
btuncr.ÏS(en, Woe,.den belrelf.:nde, Wil eer gefteld op een
l.fercel. hangende in lIe Lutllerfche Kerk, van woord tot
woord aldu~ luidende.
Ao.
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1070.

Liep den Rbijn nog bier door lJa Leijden
CalwiJk in Zee.

JIJ?

Quam Bagoude (nu Bodegraven) onder Woer.
oeD.

SJ 60.

Om deze tiJt wort 'er een Caateel ge!llgbt, door
Godefrljd den 28 Bi.f\:hop.

U16. Quam 'r onder Holland, al.
Holland.

leD

fleutel van beel

U96. Regeerde beer Herman VlD Woerden deze zij ..
SUUI nog.
137+ Door de Utt.gtfe belegert en bij ontfet weder
verllteD.

1488. Door beer Jan, Burggraaf VaD Montfoort, v. .
nét en Ingenomen.

J490. Gaf beer Jin 't Slot van Woerden aan den

H~

log vin :iufen.
'$SlO.

Leerde Jan vin Woerden bier de Leer der
b\U&fcbe Confe.fie.

AQ~

'SIS. Wordt bij om de Leer dezer Confe,fi~ in de~
Hage verbrandt ("'.p' " plIpislil, ibidem i,.
Ilo, le",plo .,ltI". eft ,j141 ;,.111') op den IS
September.
I,U.

Leerde Comell. vu der Lllr d'Augsburgfche
Coofeafio= In de publijke Kerk. HIJ liet de lJeeI"
4eD w'I••sen ca 'e alIar bleer

a.an.

AA.
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Aa. 1572. Is de Slaj, opgdfagen aan den Pd'lce vao Or~(J·
gien en Heeren Slalcn, m~t belofte dat zij bij
de Augsbu:glèbe Car.fe.fie zuu blijven.

1575. Door de Sp2ngiaam belegert, en na 50 weken
Inno 157ó verlaten.
JS8,. Door Koning Pnilippus van Splngien in pande

gt:gcveu aao tricu.
zjjue verdicl,!len.

H~rto&h

V. Brun,wijk om

1590. Leerde Jan Legui de Auglburgfche Confedie in

de pubhk;) Kerk.
J 591.

Sloegen zij de Kerk open (tegen wil V:IO Bnrge·
mee"eren) ende fielden een gereformeert pred:kant.

1646. Werd dezc Kerk gehouw, voor de Leer der
Äugsburgfche Conf~fi.:.
167 2 • Sonder bel~g 110 de Franfchen overgegaan, den
23 Juni! belet, den I1 JUlii zonder ooot weder verlaten. 18 September op Zondag we.:!r
met veel volken overlast en bezet.
25 dito wert deze Kerk op Zondagh tOC eene
boijfchuur gemaakt.
JI

OétJber door Prir.çe Wilhelm den 1JI belegert; door ontzet den u dito verlaten.

J1

Dito verbrandfSJ de grote Kerk out omtrent
400 i2ren. He, fchoone Proveolcrshuijs lUS
den Franfchen glarhuijs. Het Stadthuijs, cut
177 jaren, wort vaD hun vuijl misbruij1:t.

C 4
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A.o. 1673. Deo 7 November, dingsdag tegen u uuren zon.
der Doot verlaten, na dat ze 'er r~stlen maanden en vijftien dagen iu geweest. en twee Iqajoor$ io geilorven waren.

Den I~ December i. " hoij nijt deze Kerke
gedaan.
Den 11 dito door D. Mlchael Mosch weer ia
gepredikt.

lts,...

Den II Malj begonnen de ,ereformeerde kier in
te ZlJDeD te prediktD.
Den 10 lulii hielden zij fijnodul in deze Kerk
veenlen dagen langh.

1675. 6 November preekteD zij bet leste hier in, achtien maanden lUiD vier dagen.

7 dito vierde elk den verlaatdagb der Franfcben
in zijn eijge hertlelde Kerk. I Sam. 7 12.
TOl hi~r toe heeft ons dl /Jeere geholpe••
Ge/oGft zij de Heere.
Tot eene meer bijzondere befchrijving der Stad zelve zuIlen wij DU overgaan.
Woerden, reeds van ouds, met Wallen en Torens, veto'
Uerkt, 1', ten aanzien vin zijne VeIlingwerKen , zlnts deR
II11vang der tegenwoordige Eeuwe, in eenc andere, meer
Ilcócodaagfche gedaante gebragt. Zij beftaan in een Hoofdwal, met vier nolw~rken en drie Halve Maanen , voor we.
ke eene breede naue Graft ligt, en voons in een Comrcfeharp, in.gelijks van eene naue Graft omringd. Men tele
'er niet meèr dan twee Poorten: de Rietvelder- of Leidfche
Poort, en de Hof- of Utrechtfebe Poort. In het lot van
Ytrfckliden andut kleine HoUandfche Sleden keef, W"rd,,,
rilil-
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rijklijk gedeeld. Het getal der Huizen, en, naar evenredig.
held. de bloei en welvaart der Plaatze. i. aanmerkelijk verminderd. In den Jllre 1632 bleek, bij eene geJaa"e tell.DJ,
het getal der Huizen, In d~ Stad. te bedraagen , vi,fl1ollderd
ach.ël1twintig, en in de VoorIlad, bonderdvielëuvemig.
Honderd jaaren latter was dit getll gedund, binDen, tot op
drü:bonderdzevenëDtacbtig, eD bulten, tot op hODderdachtl!Dtwintig. Onder de laatlle zijn mede begreepeD de Panncbak.
kerijcn en Steenplaltzen.
Een der voornllmfte Gebouwen is bet Slolof Kafteel, in
het Oo.t1ljklt gedeelte der Stad, ui, eene der Graften op {etrokken. aet beèfc, door zijne oudhe'id. en verm;rs bet
wel onderbouden wordt, een defdg aaDzien. D~ gc..Ja.l1 re
is vierkant, hebbende, op ieder der boeken, eenen ror·den
uitipringende Toren. Van binDen ontmoet wen vClfch ... id,'n
fraaie en ruime Vertrekken. De meesten be'>~en bUil U.IZlgt
op een ruim DinnenpJeln. zommigcn. daarenboven. over de
landen, rondom de Stad gelegen. De Burger GelaslÏgJCIl
tot het Defer.{jeweezen van de Provincie van /iolland en
het Sticht van UlTe,"I, boven vermelct. hielden io dit Kaaeel hun verblijf. - Het Slads"uis ma ..kt geene ona30zicn.
lijke vertoon!ng. De Voorgevel ia vin tweederlei bouworde;
het gedeelte van den grond tot aan het Dak. ia jon~er dan
bet bovenl\ak.. Ter zijde. en eenlgzlns agterwaarl'. alle
een achtkante Toren, gedekt met een Spits en een LalJtaarn
van de zelfde gedaante. Hier in hangt de Klok. die van
Stede wegen wordt geluid. In het Slad.bal. vindt men de
noodige Kamers en Vertrekken, ten beboeve der ooderrchet.
dene Kollegiën, die bier bunne Vergaderingen bouden. Eene
\'ler Bovenkamers pronke mee fraai gefcbilderde glaZen. ver.
beeldende de voornilmlle gefchiedenlafen der Stad. zin. de
affcbudding van het juk der Spaaofche overheerfchmge
Niet meer dan ééne Kerk bebben de Hervormden te Woertic". Zij l\~t met de Koorzijde, of bet Oosllijke gedeelte,
tegen eenen der Zijmuuren van het Stads bul.. Nu d~D
brand. door de Frflnfihen. in den Jatre 1672. alddr ver.
oorzaakt. wleuu het gewijde geftigt herbouwd, in den Jure
~67S. De Tora, dlt Illet verre bovea hel Dak der Kerke
C t::
uit..
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uitt1eekt, is mer een Jaagen Kap of Spits gedekt. Voorbeen
pronkte bet gebouw met twee Orgels. In den gemelden
hWp zijn ze bei jen vernield. Het geml. daar van heeft
men, z' deer, ril~c berfteld. Twee Predikanten verrlgten hier
het gewiJd! .Jienstwerk.
De L'II 11l·.Jclwl, die, gelijk wij, In onze HItloriefche beo
riglCll W:,!ens Wouden, vernaaid bebben, bier ter Stede,
weleer, de heerfchcnde Gezinte uitmaakten, bebben, 'er,
Ze.l. rl, lOt beden toe, eene Kerk behouden. Zij wierdt In
den J.are 1646 geltigt. Eén Leeraar fiigt hier de Gemeente.
Van het Tafereel, daar in hangende, waar op de meest meIc!en~ waardige b j lOnderheden, Woerden betreffende. naan opgeler kend, hCJben wij, voorheen, den Inhoud opgegeeven,
Vall de Remol1flranten, welke, doch Insgelijks te vooren
door ors vermrU is, al vroeg te Woerden oOlilaan zijn, is
D' 'g beden een overfchot, In eene kleine Gemeente, die door
é':!!.'n Leeraar word, bediend.
Eindelil'- O!1lm wt m~n hier nog eene Statie vin Roomscbt;.: I .Ien, oilder welke een Mindel br Jeder het gewijde diensttII ~r k waarneemt.
V ouJs badt men hier eene Kapel, ••n de H. BARIlAU
r"~_l' ~lÎj.
Du<!tve dient tegenwoordig tot een Gasthuis.
(jiJ"', rloO'cl kinderen van vreemdelinien, als mede verlaatene
11I"ot:~ell, worden bkr in opgenomen. Voor zo veel, daarenU\) ';'_11. bet gt:lligt ter bulsvestinge en verzorginge van be.
h"eHi~e "ude lieden, zo van het Minlijk als vin hec Vrou1I>dJk GeOagt, wo:dt gebezigd, draagt het ook den naam
vaD Oude- M'mDen· en Vrouwen- buis.
Oe R('g~er;"g vin Woerden beftut uIt den Baljuw, die
leve!'s Kastelein vin het Sjot is en daar op zijne woonlng
bed'. en dOt'r de Stilten van Holla"d en Wesf[ries/a"iJ
vel k%zen wordt; voorts uit den Schout, welken Gecommltt~ràC Rliaden vcr kiezen, uit een drietil , door Burgemeester.
en Regeerders der Stad aan bun overhandigd; wijders twee
Uurgernt!esteren. die, op den eenëndertlgfien Oétober, door
S' n"p"neo tn Vroedfchappen verkoozen worden; vervolgens,
f.CVI:D SCh~pI!DeU, wier verkiezing geCthiedt door den Stadj,

boa-
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bouder, uit de Nomillatle Vin een dubbel getal, door But..
gemeeltereo en Vroedfcbappen overgeleverJ; en ciodc:liJIc.
twaalf Vroedfch.ppea. bij welke eene open gevaUene p!aau,
door de zameugevoegde Vergadering van Burglmet.steren ea
Vroedfcbappen, wordt aangevuld. Boven dit a'Jes heet( mea
oer twee Wee.meelteren. Niet meer dao é~neo Sekretaris
Ileefc men te W.e,de.. di. aUe deeze Kollegien WIlIrr.cemt.
Onder de Voortegcen VlD Woe,de. ma, wel genoemd worden, bet regt, om, beuneliDg. , met de nabuudge StaJ 011"
eenlD BlIrful of VoedIterIlog in hN. dus geoumde, Stucen KolJegie van 't Hoogefehaal te Leide. • te moge
zenden.
Daar W.e,d,,,, eenigermatte de gedaante Vin eeDe Vesting
of vertlerllte Stad heeft, ontmoet men, ter hauer IRl!erdere
verfierkinge, in baare nabuurfcbap en op Stad. grond, twee
Schaozeo. Zij liggen ongeveer een kwarlier uurS boven de
Stad. Niet lang voor het midden der thanl loopende Eeuws
wierden zij aangelegd: de eene in deo J2ue 17~7, en de
andere là het dur aan volgende jaar. De eer(le di!!r SC:'lnzen ligt op GeeJ/do,p, aan de Noordzijde vaD drp khilll,
bij de Klmerljk.r Uitwatering, ter plRltze alwaar
tIjds Je
Schenkenkhanl pllgt ce liggen. De andere Schan~, veel
.rooter dan de voorgunde, en, ter eere van den S,adhouder, d, O,".j'klu~.t gena.md, I1 gebouwd aan de Zuidzijde van den Rhijn, recht tegeDover de anderen. De 1.and.
of Wagenwe, , loopt door deezo Schans.

/k""lt",
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Hiflor;!c" Yc"',aal;
NederL H!P. J. waOEN A A a., Yad"I. Hi/lorie; Tegen-
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W'OQDIII,
Wilierft"", "".) i. een ander Regt..
,ebied dm bet Baljuwfcbap en heeft hec Opp~rbeltier over
de Dijken, laden, W"ea, Wactren, Slu1&en, Molenl ell
_,eUIk"
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Het begrijpt nier alleen het gcheele llaljawrehap van Woer •
.!en, met eenige andere BaljuwfChappen of Ambagten, maar
bellaat. daarenboven, Ollltrent voor de helft in Landen onder
de Pro ... incie van U/Heht; en ftrekt zich aldus uit tCf we.
derzijde van den Rhijn; doch het oudlle gedeelte van het
zelve legt meest aan de Noordzijde ... :m dil Rivier. De Landcn ~an dil Z.lidzijd:! zijn voor een grooe gedeelte in laatere
tijden in het Grvot Waterfch"p van Woerden ingenomen,
om d:1t zij liiet langer bekwaämlljk op dcn 'l~fel konden uitWatCi<!l1. Dit is oorzaak dat Jeeze LanJen niet alleen het
Wocrüfche Hoog- M'orgellgcLl mocten betaalen , maar ook
hè.t Jlhijnlands uf Spaarer.dams geld, her zij geheel of ten
deele, nur maate zij deswege!' s hehb~n kunnen overeenkomen. Om deeze reJen is a~n Dijkr;ruJ en Hoogheemraaden
van RhiJliland de Narehouw gege~ve:J over den Ring deezer
i;;ge·.omer.1l Polders,. Het verdere bewind, tcn aanzien van
het H~emregt, is gehleeven a:\n den Dijkgraaf en Hoogheemnaden van bee Groot Warerf.:h2p van Woerden, die ook dit
Regt oe\r~nen over de Polders in Kamerijk, Harmelen en
Zegvelti, volgers uitfpraak van GeKommitteerde Raaden en
de Gemagligden ule de Staaten '8 Lands van U/recht; door
wederzijdCche Staaten bekragtigd op den achttien den Augusrus
des jaars 16' 2. Det'z'! Ring en Schouwe gaat, in gevolge
deezer uitfpraake, meede do\)r de Stede Oudewater, volgens
overeenkomst geOooren in den Jme 17'9, tUsfchen Diik~
graavcn en Heemraaden • zo van R.hijnland als Woerden en
Dijkr,ra',lf, Burgemeesterell en Scnrpellen der Stede Oudewfloo
Seq waarom ook twee Puntdeuren Ran de Romein- Brugge
der laatstgemelde Stede zijn gemaakt, die bij het Watcrfchap
word<!n onderhoujen en volgens ze k~re peil gellooten. Het
Groot Waterfchap van Woerden heef!, naa de verminderingen, zo door het leggen van de WIerikker Sehaazen, de
Vestingwerken Jer Stede, als nu het maken van de kleine
Schans op Gecudorp, nog achttienduIzend negenhonderd acht
Morgen, drie Hont en achtëntwintig Roeden Landi bebouden.
Het oudlle bekende Handvest, welke wegens dit Water.
fchap door de Graaveo van Ho/llmrJ verleend is, wierde ge.

geo-
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geeven door Graaf

WILLEM

VAN

HENEGOUWEN,

bljgenaatr.d

dm Goeden, in den Jaare 1322. Hier in beveelt hij den
Baljuw van WQudetl, die toen was of namaals weezen zou;
V/Jve We/geboren H,emrtlildm te kie/én. om zijn La~dt
"oor!z. mede Ie bedr;v~, eerst Zeedi;k, Midde/diJk, ZijdlIIil1g, Walering, SI/Jyfen, Hooien ende den MaTTendIJk ,
ende "tin den frlarrennijk lotie Swadenhu1·chdalll loC. Dee·

ze Handvest wierdt door Keizerlnne MARGARlf:T bevestigd in
den Jaare 1346. Uit deeze Brieven blijkt niet wcrwaart b&
Land van Woerden zijnen W.1t~gang gehad hebbe; doch uLt
een volgende Handvest van ALBRI':CHT VAN BEIEREN, gegee~ell
ilJ den Jure 1363s kan men duidelijk ontdekken. dat ge·
noegzaam alle de Polders, onder het WBlcr[chap behoorende.
hunne Uitwatering op den Rhijn eD door Spaarendatn gthad
hebben. In dit jaar wierdt 'cr, door den Hertog, ceJ fcheidi!lge tocge!l:aan tm[chen hen, die aan de Zllldzijd<! \!en Watergang op den 'lSIel hadden, en die. welke uitwaterden
door SpaarendtIm. A1n deeze 12atllen ~ergunde bij teVCl\S
twee Sluizen in Spaa,.el1dam te waaken, met den luiden van
den Gellichte, die mede hier uitwlUeren zouden; welke ge.
zamenlijk allen Waterg~ng cn Werk zouden bewaarcn en be.
honden. Van deeze Sluizen aan ,'paarer;daTn vindt men 'er
tegenwoordi~ uiet meer dan éé~, die Zècr goed is: de andere
wierdt in laater tijd door het Groot Waterfchllp van Woerde,.
uilgekofr. Herrog I\LDRECHT gaf, in den J.are 1366, aan
den Lande van ?Voerden en de gecueD. die met h·.!t zelve in
den Rhijn wuere!!, nog drie Sluizen, met drie Wateringen,
uit den Rhijn gaande in den y~rel. tién te Lindfo"(Jlm uit
en door Oudewater en tw~e boven of l,eneden dezelve, daar
bet den Heemraad nUlse en oorblarst zou dunken te weezen.
Uit kragt van deeze Handve~~ wierdt deswegctS , in den
volgenden Jure J :;67, een ovrreenltomsl met de Slede Oudewater gemaakt, db zich zd'le heeft vtrbonden denzelvcQ
W:lCcrglng te graat/en en te ond~rhouden ter Schouwe es
Kel.lre v~n het Groot WareTfchap van Woerden. welke overeenkomst nog in haare vol:e kT;.gt biijfc. Het GrorJt \Vate\'fc!Jnp heeft, volgers deezt! Il.JllJvcst, nog het g\!,.O( va!1
twee andere Watergangen, ruilll een half uur g:lans beneJl!ll
Oud~

4~

WOERDEN. (Or,,'

W"'''felt", ,,"")

Oudewater, wlar vin de een de Groote Wierikke eD de 1111tier de Kleine Wierllrke wordt genaamd.
Raallende het beflier van het Groot Waterfchap van Wi,rden, beeft ALBRECBT VAN iEIERtN, in den Jure 1388, voor
hem en zijDe NUkomeliDgen, beloofd de Heemruden niee
te zullen doen afzetten door zijnen Baljuw, ofte door iotIIlnd Inders dan door hem en zijne NaakomeliDgen; 't welk
niet gef::bieden zoude, ten zij hem of hun dunken zoude
dat zij den l.ande niet nut of oorbalr waren. Hier bIj wierde
den Heemruden van Wotrtim ook belast het Heemraadfcbap
te bewaaren en bedrijven, tot zijnen en '. Gemeeneulands
oorbaar, gelijk dat zijne Heemraaden in Rhij"lanti doen. In
clen Jalie 1395. heeft ook de Hertog nog eene nadere Hand.
vest gegeeven. Het behieldt bet getal vIn vijf Heemruden,
gelijk bet door Graave WILLBM VAN HENEGOUWI!.N WIS heftelJ; mur bepHlde, dat 'er drie uit den Lande van Woer.
d,n eD drie uit deo Ge(llchte Vin Ulrecht moesten wordett
.el koor en , leder In den Watergang ge~rfd en gegoed tot
twintig Morgen Lands toe. De Verkiezing fc~ijnt hij aan
zich zdven bebouden te bebben. Deeze zouden, bij het
aanleggen van groote Werken, moeten ralldpleegtn met tien
Waard&luIJen, twee uit ieder Kerspel, te kiezen bij de
LandgenoOlen en Buuren, leder in bet zijne. Aln de Waard.lUIden zou ook jaarliJks rekening gedaan worden. Hertog
JAN VAN BUEaEN, verkooren Bisfcbop van Luilt en Heer van
W"e,den. maakte, In den JaaTe 1410, nog eene andere he-;
paallng omtrent her verkiezen der Heemraaden, volgens welke hij. behalven de tWlOtig Morgen Lands of meer, dlo zij
in het Warerfchap moellen bezItren , vurUelde, dar dezelve
van jaar tot jaar op meuws door den Dijkgraaf zonden moeten verkoorllll wordeu en zonderling een in ZegveJd of ia
KlImt. iJk. De Heemraaden , die een jaar bet Ampt badden
'Waar!!;enomen, zou.len in vier juren niet weder aange!1eld
'Wordeil. In den Jaare 150l. heeft DIRK VA N ZWIETSN. alJ
DIjkgraaf v:m den t..and~ van Woerden, aan Burgemeesreren
en (;pm1i;!ll:den cl 'f Srede en des Lands, voor den Hove
var. HIJ'fand. btloof<i en oVt'rgegeeven voorIalIn geen H~em.
naJen aid aar te fitllen, dan die In bilt Waterfcblp gezeren
I.
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en woonlgtig zijn, met bunne tli/nge I/"Je! flad, ge~oed en
,eërfd. naar inboud der Handvesten. Deez·,! bepa.hllg vin
cIe Wooul1ede der HeemrIaden • welke in de Hlr.dvcSlen der
Graaven niee gevonden wordt, Ils mede dit de Dijllgulf
omlreDt den Jure 1643 eenigen gekoorel hadt. die gl'cu
twintig Morgen gegoed waren, fchijnt in dien tijd ~efchil
gebalrd te hebben. Men vorderde vin den Dijkgua f , dat
hij de a,nftelling doen zoude volgens de Handveslen 1!Il w~.
de hem teven. bepaaten de Verki~ûag te doen, uit Pe-foonen in bet WIterfchip woonlgtig, en bijzonder uit de Kl!1'spelen vIn Ztlfleltl en KlImerijlt , hij jllrlijkfche beurlen, et!
vIn H.r""lell afr den Ge(lÎcÏ1re van Utrecht, lis mede uit
de Stede I!'''frde. en bet Ambzgt van Rodecrlllllle. Hier
legen beweerde hij, dat de HlDdvesten niet waren uvereen
Ie brengen I met de Kosrumen zeJert veele juren in ~e.bruit.
Dit geding wierde, in den gemelden Jaare 1643, dOlJr dea
Hove vIn Holland ulrgefproken tegen den DIjkgraaf, die de
zaak in booger beroep voor den Hooge Road~ nok. doch,
a1voorens het Vonnis If te w2gten, wierdt 'er in d~ll Jure
1645. voor dit Gerechtshof een Verdrag getrolf-.!o. \lat de
Dijkgraaf jalrlijks in 't ElelJen eo verkiezen VlD de H~mrn
den zjch zal bebben te richeen naar de 11rivileglen, Hand.
vesten en Keuren vin het Wlterfchap, 'en uit dien hoofde
verkiezen vijf bevoegde lIeemraaden in bet WalerCchap eg
gegoed tot Iwlncig Morgen L2nd. toe; al, drie uit den Lande van IYoerden en Iwee uit dca Gefilchte van U/recht. Op
den grondOa, VIn dit Verdrag voor den Hooge Ralde. of
.an bee meergemelde Handve.t van Hertog ALBR1CHT VAlt
JE!&REN van den Jaare '395, rusten de Artikelen vall llader
overeenkomften op dit auk, ten overnaaD van Heeren uic de
Stillen der Provinclen vin Hol/flnd en van Uil echl, Ce.lIkt, gelijk dezelve tegeowoofdig nog in krlgt ZijD.
De Dijkgraaf bekleedt derbllveD die Ampc voor zijn g:aa.
febe leven. llIj verkielt jaarlijk. op den eerllen Mlij, Yijl'
tloogheemrudeo, onder welke de Heeren, die mau een jaar
bo Ämpt hebben waargenomen. gemeenlijk nOl( eéD jaar IJl
bedietlinge worden gehouden. De Hoogh~ml ..den zijn 8ID
,eQ", "IJUt woovplaat1ell vl:rbOl1deg. en ha wor1lt VOOl'

.v..
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\VOERDEN,

CGrm

lPaltrfçlznfJ van) e"l2z.

evtneenl Behouden of zij hanne twlotlg Morgen Lands in
het Nieuwe of io het Oud~ Gedeelte van het Waterfcb~p
bezitten. Het Groot Wa:erfcbmp heeft doorgaans maar één
Sekretld.. Hoewel bet Rentmeesterfcbap eigenlijk aan den
Voorzittenden Heere der Hoogheemraden beboort, wordt
het altijd door den Sekreuris waargenomen. De mindere
bedienden zijn een Fabrijk, twee Bodens, en verfcbeiden
Stui~wagters; ala te Spaarendam , Oudewater, BodegrQalle,
lID Goe Jan- J'erwclie-jlll;; en elders.
Het Kollegie van Dijkgralf en Hoogheemraaden vergadert
gewooalijk de. Vrijdags naa de bijzondere Scbotlwdagen,
zo van des Gemeenelaods Kaden, als van de Kanaalen in hel:
Groot Waterrchap.
WOERDEN;

(IIEUL\N VAN)

zie

HI!.RMAN VAN WOUDEN;

Deel XX. bi. 565.
WOERT. Onder deeze algemeene benaaming WIS eertijds
bekend, ~ker ridderlijk goed, toebeboorende ~an het GeOagt
.an dien naam, 't welk zich naar het landgoed liet noemen,
of zijnen naam daar aan heeft gegeeven. Woert bellondt uit
twee Ridderlijke Honteden, de eene Hoogewoel"t, de andere
Laagcwoert gebeeten. Zij lagen in Delfl{md, onder \le Heerlijkbeid van Naald"'iJk. Naar het verbaal der t lifloriefcbri}o
ver:.. welke den tiJd beleefd hebben, dit 'er nog eenlge
ollcrblijfzel. der alvude geftigten In weezen waren, befioD-ó
clen dezelve in flerke Sloten of Kalleelen, voorzien, nur d.1
bouworde des tijds, van hooge en zwaare torens. omringd
van wijde en diepe graften en uitgebreide plantaadlen. VIN)
bet Slut de Laagewoerl Ilondt DOg, in den Jure 1680, een
hooge zware toren. Beide Kalleelen wierden genaderd langs
tireede Lunen. Die van Hoogewouot kwam uit op den wl!g
tusfcben Honsho/redijlt en Naallwijlt. De Laan van Laage1Poe, t firekle ZIch tot aan den Maasdijk in Zant· Amha;"t.
Nog lang be~ft dceze den naam van RidderIaan van de LaQ.
lewoerJ gedraageu.
Zie s. VAN LEItUW.u~, BQtQV;Q /iluftr.

Wo aRT ,

WOERT.

C't'AN DER.)

..11

WOERT. (VAN DEK) Op de lijst der aloude HollandR::htl
tdele GeOagtcn, di" weleer ecne zeer BInzienlijke vertoaning maakten, doch ou al voor IIDg uitgettorveo. of ook wet
In mln aanzJenlijken ttand zijn verdweencn, mc:1et ook wo~.
den ••DgerchreveD hee geOagt, welk wij 011 genoemd bebbeDf
Volgen. de aloude KroDIjken , moet het omtreoe het middeb
der rwulfde Eeuwe, en dus voor meer dan zeshonderd ja••
ren. reeds gebloeid hebben. Op het jaar IJS7 Vinden wij als
Stamvader, Immers die da.r voor ~kend a••t, Ilenoemd no.
lUS VAN DEK WOUT, Ridder, Heer
der W'oer, en Delf..
hlJr. Hij hadt na.tomelingen, doch 10 welker aaneenketeDiD&
wIJ fchakels mis~J1. Nice vroeger dao in den jaare 1!l74 ont":
moeten wij eenen .mammeling van Heere 'LORIS, In den pertoon VlD GEkRIT VA. DER wonT, Ridder, Heere 'Pan Jer"
/Poe", hij liet eitje kinderen a.l, te weeten :
J. WILLEM VAN on WOlllT, die volgt.
2. MACHTBLT VAN DER WOUT, welke, Jn den jure 1310, zich In " huwelijk begar mee WILUM VAN DIEPEN""
JURG, Ridder.
•
3. HENDRJK VAN DER WOUT, Kn2~p. Hij lecfd3
lVorde vermeld op her jJlr 1289, 11. hebbende. vin Graave
WILLEM VAN HENEGOUWE.N, eenige Leengoed~ren re N ..~JI;'
wij* onrvlngen. Il.j verwekte bij N. N. eenen Zoon,
WILtEM VAN DER. WOIlRT, dIe aiet gerrouwd geweest
ia, althans geeDe aaakomelingeo heefr D.Igelalren.
WILLEM VAN DtB. WeI!llT. Ge"ilS'oon, bovengenoemd. afd.
dér, Heere V'1n der /Voert, vermeld in den Jaare 1314, waf
61j jonkvrouwe N. N. V.Jer van

"IJ"

HENURIIt VAN DER WOERT.

Ridder,

Heere """ ddr lYoertj

ait kragr vin eenen Verlijbrieve vaD MAt'BTItLT, Vrouwe v:z12
YaJlredlirl en Yo'rn. Burggrll1inae vm ZeelanJ, gegeeve3
Ie YIJ, •• de. Zondags al. Paasch VlD den jure J354- Hij
lIam ren Vrouwe, 10 den jaare 1383, Jonkvroow SOFIA, Zos·
rer vin ono VAN ARKEr., H~ere vll'n Heukelom, volget".
buwelijk. voorwurden, bezegeld op St. Matten.dag In
den bovengemelden jaare J383. :Bij erve1lis wierdt Heet
RENDRIA Heer van LI"tldtJ, all mede vau E,UJsbri" ëJi
XXXIII. D,ut.
D
....

WOERT.

S·

(TAN DER)

vervolgen. IlO den Da:lm vin ElMSIlERK en
Hij liet na
I. Eene dogt. N. N. gehuwd met HENDRIK

l12tU

LIESLELD.

DIRKSZOON

TAN D&N DOORTQGE.

gezegJ VAN LIESVEI.D,
Heere Vin Lielveld, als zijnde in den jure 1431 daar

!2. HENDIUIt VAN DER WOERT,

Rid~er,

mede verlijd.
Bebalven de nu gemelden, ontmoeten wij. in de aloude
Krocijken. verfcheiden leden van dat Geflagt. wier bctrekkeJljk~ bloc:iverwantfdl~p niet l-epaald wordt.
Aldu. vinden
wij. op het jur 1364, vermeld m:nrtlT VAN DER WOERT. die
ler Vrouwe nam N. N. eu bij baar verwekte DJUDEWIJN VAN
DUl WOI::D.T, Scbout vao Delfl en Hoogheemraad van DelfItJtld.

In deo jme 1413 tradt hij in het huwelijk met Jonkvrouw
Vrouwe van A!,IJCI'iÓroelt. lIeer
BOllD.EWIJN verwekte bij decze zijne Echtgenoote, kinderen ~
die wt:derom afllan;meling~n hebben nageiaalen, weIkIl den
loenaam en h~t W.ipen V9n Abhell!;rne!l ..nDamen, 't welk zij
met dat van WorTt en &harrc7lbe, g quanilleerden. VoorJs
werdt, op het jaar 133... gl.·noemd MAIIIA VAN DUl WOERT,
als zijl'àe, in dat jaar, de Echtgel>o,>te geworden van MUil!!
VAN VELDE, Zoolle van nOliDEW1JN VJlN VELDE en vin KATH"lUNA VAN "oo.\'. Tot dit Geflagt be hoolt ook "KNOR IK VAlf
DER WOt.RT. op het jaar 1410 vermeld, lis bekleedende het
12nzl::nbJk amtJt van H,)utvcster van de provincie Holland.
:BIj ziJre Echtg!'noOle N. N. verwekte bij twee Zoor.en,
.ADRlAAN VAN Dn WOEHT, op bel jaar 1436 vermeld, co
DIKK VAN DI!.R WOUT. welke, bij N. N. eeneD Zoon hadr.
l'iET R VAN DI!R WvEHT gcr.aamd.
Deeze Dim Ier hoisvrou'We SIIlYLI.A VAN SART, co vC~·.9~kle bij dezelve WiLLliM VAN
DER WOERT. Hij w'10ndc te Delft t en heeft aldaar am.mmelIDgen nar,eJaarcn, wetker r.ramen. egt er , wij, bij de aloude
Kronijlt- eD HIlloriefc.!rijven, niet vermeld vinden.
J[ATHARIl\;A VAN AIlBE!,;B!lO" K.

Zie s.

VAN :UEUWl'".

GoUTHoaVEN,

Kronijlt

Batav;a Illupralll r
"IJIS Holland.
WOG-

WOGMEIR. (Htl)

§i

WOGIIEIR, (I/el) ook wel bet OlHJlJtnme,. MeI,. geJ1umd;
telegen In het NoordlIjk gedeelte der Provincie Hollan., dê
Pier· Noorder. KfJCsefJ geheeten.
Het is een dun plckked
gronds, welke de nijvere en eerlIjken wfn.tzoekcnde liollanders, door vernurt en taai gedold, un het water ontrukt hebben. De droogmaaking gerchledde in bet begin der naastvoorgaande Eeuwe, en wel bepaaldlIjk , volgens daar Vin uit':
Raande aanteekeningen, ia den jure 1607. Naa het vol"rag;
te werk der droogmaakinge, en eelle IlAlluwkeurl:(e opnecmin&,
van den ultgemuleD waterplu • bevondt mCIl do: ultgen.-ektheid van vtug!be/oovend land te bedraagcll zeventlenbol1de"d
drieëndertfg Morgens. tweebonderd dertig Roe.~ell. Het W:gfilet,. behoort, gedeeltelijk onder Obdalll, van welk dorll, ale
het voornaam!le der deelbebberen, het den bovengemeld:n
1Ialm om/eent, gedeeltelijk onder Hensbroe!t, gedeelreliJk on·
der 1I'lIlhel1J. Door de Regtsba:1oen deezer drie dorpelI
wordt de Bedijking ingenooteD. De huizen Ilaan h!'.!r t'D d~.\'
gerfpreid. Voor 'c overige heeft het If'"ogmeir ziine:: -l,etl
Dijkgraaf, Heemraaden en Pcnnlngme(·(ler. Alle deez( "\ ft':
den door di!n Heer VAN OHD"'" aangelleid.

Zie Tegf#;lvoordige Stllflt.
'\V()ÇNUM. e~ Bln, of Regrgebled, en Dorp, in bet zelfd:î
l)Hlri"t, als het lI'ogmeir, te weer en , de Vier. Noorder.:
Koggen gelege:J. len Noorden der Stad Ho"". Eene aanzien.;
fljke uit"~~(lrekthcid trronds bdlJat dit Ambagt, en fs bet
tr00lfle der RegISbannen , we:ke ID-,n in deezen oord ontmoet. Niee minder dan bet a=nzleDlijk getal van vfertlenhonderd vljfrien Morgens et! driehonderd vIjf eD zeventig Roederi
rcbattlng fcbuldig Land v'ndt men, voor deezen Ban. in di
QI!obleten van Verpondinge aangefchreev/!'n. Van hee nadeelfg
verloop der tiiden. en den tcn agler gaanden (bae der logeZeelel'en, OtllmO~t men ook hier een voorbeeld. in het alle:1gsken!' Ifne~mend g~tnl van huizen. eD dien./olgens ook
v~n menfeilen.
Bij eene algeolee'le telling in den jAare 16327
aUllr äantacia Hou.nd te werk gefteld, blvondt mtl] het geD:r
cd

WOGNUM.

Sl

cal der buizen te bedraagen honderd vier en tacbtig, Honderd
jaaten daar nu teJde men 'cr zesenveertig minder. Nog viet
was dit getal verminderd In den jure 1749. Men bevondt
toenma.l. bet geheele getal, door den gamrchen nan , Ilegts
booderdvierendeftig hulzen te bedraageo. VaD het Dorp,
welk den zelfden Jlaam als het Ambagt draagt, vindt mea
reeds gewag gemukt, in zeker Verdrag va:! de Ulrechtfche
Kerke met die van Eptenlf1ch, gedagteek'end iD den jaare
1063. Het ligt. na genoeg, op den antand van een balf uur
aaanl, in het Noorden vin de Stad Hoorn. Reeds in bet
begin der Elfde Eeuwe hldt men 'er een Kapel, zedert in een
Parochie- Kerk veranderd, die aan den H. HIER.OJIIYMVS gewijd Wil. In den ja81e 1574 wierdl bier de eerlle Leerau
beroepen, die. Sliar de begrippeIl der Hel vormden, eeno
meer gezuiverde Leer v(:rkondigde. Zincs dat tijdftip ,. toC
in den jure 1659, vertigtte de Leeraaf van Wognau insp.
lijks bet gewijde dienst werk in het Dabuurlg Wo/weide. Zedert bet laatstgemelde jaar hebben de wederzijdf<:he dorpellQ&tll bunnen eigen afzondellijken Leclur gehal1. De koomsciJ..
leziDden hebben hier insgelijks eene Statie.
Zie TegetlU'oord;ge SllIat
HALMA,

lVOLDSlND;

zie

YfI"

Holla"d;

TOQ"eeL

WOlJD~INP.

WWOLF I (JAcoa DE) geen onbevallil kunllenaar, doch co
lelijk een fpreekend voorbeeld vaD de heilloole (lrekkinglJ
VIn de jaloer&beid en van een afgunllig gellel, Ulet gemeli~
ken hoogmoed gepaard. Zijne geboorceplaalS Wil de Rlid Cro.
nirrgu,. waarfchijnelijk nog voor het middtJl der !oogltvedo()o
pene Eeuwe. Hij was een man, welken de Niluur met ulr,
mDDlende vermogens van vernuft en ÛDl3k bidt begiftigd.
fIIlct ll~gts ab liefhebber, maar ook als beodfenur, maakte hij
veel werk vin de Dichtkunde • doch alleen tot zijn vermaak
CD uirfptnning. Tot zijn beilaan, en als lijD boofdwerk , l~

.Ie hij

~ich

,loe op een bedrijf, met de Poëzlj zeer naan,.
ver~

WOLF. (JACOB M)
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vermugfcbapc, ce Weetin, de Scbilderkunde. De UislOrlell
hadt hij, lil de hebande1lng van het penreel , tot ziin bijz'Jnder Vlk '1erkoozen. Niet ongelukkig th3gde bij lil die behandeUng. Ook /londt hem de kans op een goed beftun niet onvoo~ dee·
lig. indien hIJ oe IInloekers. door zijne ougelllkkige gcnrtbeid J
niet met eetle rOOft van afkeer legen bem vervulJ udde. DI.
WOLF. Dllmeliik. badt eenen Stad· en Kunatgenoor. J0HAI'f
.TJR1lF.NBIRG gen•• md.
Deeze, welbefprukt van long en
van eeD iODeemend voorkomen, wil' zich bij leder eenen
bemind te muken; tt welk len gevolge hadt, d:1t de hoog.
agting, welke men den mlaker loedroeg. op deszelfs kunst.
gewrogten nederdlaltfe; zodat men, un zijne ftu~ken. boe·
wel niet zo bevallig al. die VlD zijnen Kunstbroeder, veelal
de voorkeuze gaf. DE wou. daarentegen, fom her en
nnursch van aart, en, gevolglijk, weinig vIn fpreeken, In
dîen onmen.cbkundlgen waln, dit bet werk zijnen meester
zou unbeveelen, lelde zich in 'e geheel niet toe, om door
gelijke hlndgreepen. all ITAlLREI'fBEIlO. den aftrek zijner
penfeelkunlt Ie bevorderen. 't Gevolg dalr van was. dat de
penreelgewrogren van Indere Meealers, hoewel bij de zijne
niet te vergelijken, gretig gezoet wierden, en men bem met
(len toebereiden voorraad liet ritten. Zo hoog klom bier
door het misnoegen en de rpijt in zijn gemoed. dit ze, ten
langen l..tne, in raazernlj verwIndeiden, en hem bet ramp.
zalig beRult deeden neem.en, om aan zijn eigen lee ven de
hand der gewelddaadlgbeid re Oun. U~t heilloos opzet vol.
voerde hij op de volgende wijze. Eenen Degen, in cenen
hoek van zijne kamer, in eene fchuinfche rigting, met de
punt na boven, hebbende vurgl'zer, liet bij zich, me, zijnen
rug, met zo veel geweld. op de punl van het moorJtuig
valien, dat het hem zijn lic';aum doorboorde, en hij alZG
zieltoogende ter aarde ftortte. In den Jure 1685 kW~U1 al.
dus de biilterzinnige gemelijke KUDatfchilder .::n ZiJD einde.
Zie HOUBRAKEN , Croot SchoulI'h"rc
Jer ~&",/clers en Schi,derct/en.

D3
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WOLlAARTSDYK, gemeenlijk ook lYolfersd11t genaamd, i.
een klem t;iland, behoorende onder de Provincie v;Jn Ze,.
land. B~Welltell. Schr.Ide. Het heef~, ten Noorden, hec Ei.
land NODI ri6eJ'dIJnd, cen Zuiden, hec Eiland ZuidbeYlland,
of bet Land "alJ Ier Goes. Van bet eerstttenoemde Eilan4
wordt Wol/f1orlSdy/: geCehciden door lut Diep of de Zuid.
,,/iel, van bet la'lSrgl'melde door "el Sdengtn; beiden zeer
fPt"lIlroomcnde lakken van de rivier de ScheUe. Niet alleeQ
teu builligen dlge, mier reed. in overoude tijden. zijn, door
dit fehuuren vin den flroom, op het Eiland fchroomwekkende Grondbrak.n ontllaall, en hetzelve daar door zeer zw..,
re, dikmaals unh,~r(l:!lha:are, nadeelen togeebragt. Reeds teq
Jijde van den Zeeuwfclien Kronijkfehrijver RKYGBRSBl!aG hadt
JDen. op dien todlaDd van zaaken alande, dit rijmpjen iq
c!en mond:

" Zuy'vliet el1de Scbengen
" Loopen beyde om nrengen,
.' Hebben batr vermeeten ,
Willen Wolfaamdijk noch opeeteD'~.

t,

Volgens zommlgen zou de bedi;king dcezes Ellands reed.
.... dell Jaare 800, of dur omtrent, gefcbied ~Ijn; hoewel
'tr nog vlit " . )Oderd jlaren, zinrs dien rijd, zouden zijn verlo:>pen, eer het onder zijnen tl'g~nwoordigen naam zou zijn
bekend geworden.
Van èenen Heere WOLF "UT, uit den
doorluchugo!n en adelijken Huize Yin HOSSELEN, zou het
dien naam ODlleend hebben.
D\! u'tgeflrektbE',d des gebeelen Eilands vinden wij op
vlerduizl.!;,·t z~sendeHi!{ Gemeten, tweehonderd vijfenveertig
en eel;': balve IlJede rchot~ur Land begroot.
Veel digl\.'I", dao huiden ten dage, plagt Wolf(larts~'JIt, in
pveroude tiju.·n. bewoond te worden. Dus ontdekte men
~er. weleer, eene Plaats, de Piet, of Muiden, gen.amd, bij
:z:omwi~en voor een aanzienlijk Dorp, of wel voor een klein
Sler:.'ken IIcg"zien, doei. bij anderen in geen hooger rang.
~In in dien van een Kasteel of Sterkte, geplaatst.
De laa,n.
~oq de .a.re gellalte der P l"Ue .eweelt zijn, indien. Daar
~eç

wor

FAATlT~ny!{.

Ii)

HALMA. de ;lfl)eeIJÏil~ daarvan, ban~,·n.jt! Lt
de Kcrkenkamer VaD Z,'e!and, te jl{dddbt4rl(. voor echt
mag gehouden worden. Hoe 't zi!, de Plet, " zij dan eeD
Dorp, Stedeken of Kaateel. lag ia bet \Ve~llijke gedeelte de.
Eilaods, welk, hoewel thans, voor lsndbouw cn veeboedt!r:j,
genoegzaam nutteloos. nog heden onder den naam van de
Piet bekend is. Reed. voor meer dali vierhonderd jlllred
wierdt de Polder een prooi der golven, .lthans zodanig wil
gezet, dat Dien. zeden, aleoo. zwaarigheid beef, gemaakt,t
eene bedijking en droogmaaking, in de wmfchijnlijke verwagting van een goeden uitOag, te durven onderoeemcD. De
Toren van de Piel llondt overeinde , tot ln den j.are J 512.
Een zwaare Ilorm deedl denzelven ter aarde (lorten.
Het Dorp Sdinge, insgelijks op dit Eiland gelegeon, i.
'YIn aloude berkom(l~. Die, iOlusfchen. is het eenige, 'l welk .in 't algemeen, d;lr omlrent bekend Is. Want van de eerfie
lligtillg hccrscht. bij dt: RlouJe KroDijkfchrijvers, een diep
lliIz wij gen. M~lI vindt 'er eer;e Kerk, ten dienlle der H~r.
vormden, docb geene PredikaDtswooning; gelijk wij frrak,
n.ader zullen m~ldeD.
Nûg vonde men, op Il7oJfa.rlstlylt, ia vroegere dagen.
twee Dorpen, liongertdyt, waarvan de HOKge,.dY!ifclte Pot.
de,. zijDen naam ontleent, en Wesllterlt. of tr~slet land:,
doch belde P1aatzen hebben voor het geweld der unfpoelen.
de wateren moelen bezwijken. Gelukkiger, als door zijne
ligging, Il1idlko io het Eiland, meer beveiligd. is, tot lIog
[0;:, geweest het Dorp Oosl.:erlt, of Oosterland.
Hiel!
woont de Leeraar , d~ eenig' op hu geheele Eiland, di~
ir.sg,.:lijks de Gemeente Ie Sabi"le bedient. Hij is lid del'
Klasfis van Zuidbeveland. De drie rJu genoemde Parocblen.
te weelen die vin SrJbinge, Oosle'/(Ind en W,)urland. hl!bben CfKleD gemeenen Regtb.nk over het geheeJe Eiland.

bet verhaal van

Zie RETGl!RSB!RGEN en SMALLEGANGI, K,,·
r.ijken V';" Zeeland; en Teg,.w"rdigl
Slaal 'Van Zel/flnll.
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WOUBllT VAN BOalIlLEN. In bet Zevende Deel onze.
y"dcrll"uJfo"", II'Dorde,,6Dlit de GeOagulfels der oudadelijke
VAN BOR&&UIIS hebbende medegedeeld, gaven wij, met een.
eeaig berigt a.oaaaDde zommlgen van deszeJfs leden, onder
lDdere VIII den nu genoemden Heere WOLFItRT. Van wegena
!a Mans vermaardheid in de vroegere gefchiedenilfen onze.
lIaderlaDds. hebben wij Doodig t Immers niet ondienRig geoor.
deeld, zijne voornaamfte JeeveD.bijzonderbeden [een weinIg
qitvoeriger, ~.n ,er aapce.eezene plaatze I. gefc:hied, te

vcrbaaleo.

Heer WOLFlltT YA!V BOJlIEL&N wu de Zoon Vin FRANK,
Tienden Heere van BDrfele". ~enig misnoegen tegen Graaf
fLORIS DIN V hebbende opgevat, en daarnaa ten Lande zijnde
ultge.e~ken • kee,de hij, egcer, eerlang, te rug, en vertoonde zit:lI, eens en andermaal, met den Graave, In wel
Inzonderbeid zeer plegdglijk, op den eerften Mal des Jaars
1296. ~iet zeer opregt, intusfcben, 110 de zijde van Heere
~QLFI!RT. moet deeze Verzoening geweest zijn. Want als
lIeer JAB VAN ICVIl[, een bijzonder mi.lloegen tegeu Graaf
FLORIS opgevat. en een VISt beO uit , 0111 hem te bederven,
hebbeDde opgevat, ter volvoeringe van zijn ontwerp verfchelden Eaelon des Lands tot zijn ontwerp zogt over te
haaleu. leende Heer WOLFItIlT gretige ooren un dit verzoek ~
zelf zoude bij een der hoofden der Zameogezworenen ge·
weelt zijD. Of hij bij bet vllrmoorden van Graave ,Loal.
tegenwoordig geweelt zij, vinden wij niet vermeld. nae
lai; Gaar Uil D1et handdaadig gewee.t 15, dunkt on. onwaarkbljnlijt, ourclien wij elder. vinden aaDgeteekend, dat bij,
Jinra het i- 1289. zich meestal bulten ·sLand •• Immers
niet dm tri ,lilte blDDeo deeze Linden hee:t oDtbouden. Iq
ei. onderR:beidene bijeenkomften der Edelen. Ie Blrgtf'l. DI
~
en te /{",.tr,i gebouden , rer bera.mlnge .an het
,~ des moord,. zou hij verfcbeenen zijn. en aldaar zljneD
pad ~beD medegedeeld.
Mau 10, rI~ WU Graaf FLORIS niet in begteni. genomen,
In de maare dal" .an hem ter ooren gekomen, of Heer
",OLrIRT keerde te rug van zijne uirlandigheld, met oogDIerIr. oai liet d. onlusten. .elke Hol/"". en Z,,14.tJ,
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~eigden, zijn voordeel te doen. Terwijl hij zich nog bul.
t~n 's Lands onthleldt, hadt bij, meermaalen , om zijne
heerscbzuclllige oogmerken te bereiken, zich van de hulp
d~ Graven yan J.'l4a,,,J,r,,, bediend. Met eene gelijke bedoeling wilde hij nu het zelfde hulpmiddel te bute neem :n.
I#/j vervoegde zich te DIrfJ~ed/.. Hier den Stedelingen heb.
bende dieta cemaakt, hoe er ZIch zeer veel wlarfchijtllljl[.
h,eid. vertooDde, dit de Y"'.i"l,rs eenen vijandiijken kv,1
zoudCJl willen onderDeemeD, zogt hij hen eerst te overruip!en
vin de noodzaaklIjkbeid , om met .lIen mogelijkeD fpoed dit
opzet, immen de uitvoering daar van, te verhinderen. Aan
zijne redenen vondt hij bij de Dordrechterllrs ~eop"Ddll
ooren, celljk ook aan zijnen voorllag , om twee i~ CJ;~en
uit te rDsten, van mlnfchap, krijglnoodwendigheden en
JpondbehoefteD rijkIljk voorzien, en het bewind da'r v!er
~n hem op te draagen.
Met deeze magt nik hij 0 Jcr 111
ele ftad Yi:,re, in het Zeeuwfche Eiland W'a'd",n. In (Ie
eer
pilat. wu zijn oogmerk, om zich, Dlet de verzlmdJe
1IJ8gt, tegen de aanhangers vin Graave FLOU. Jo Zee'an1,
en, dienvolgen. , tegen zijn eigen vijanden, In veil'gheid ce
nellen. Lijfsbehopdenls, In zijn Vaderland, Wil, intu'leh '" t
niet het eepig doelwit van Heere WOLFBRT VAN .'J'tH.L!N.
Veel wijder ftrekten zijne bedoelingen. Doch om uet:le IJ
volvoeren, badt llij meer magts noodig. Om deeze te b~
)(oomen, begaf hij zich, eerlang, na Ylaa"ti",,,. met oOI(.
merk om bij Qraave GUY aanzoek te doen om den verllogden onder1land.
Vemeemende dat de Grallr da.rtoe nier oncenegen wal, ging Heer WOLPI!.~T Ilog verder. Hij be.oog
den Vlaming tOt het doeq va~ eenen inval In het Eiland
Wil/d,r,,,, ww omtrent hij, onlangs, te Do,ti,tdll, dea
fchijn VlD zo grQOCe bekommering hadt vertoond. Er is 'I!r.
die van meening zijn, dat deeze onderneemlog , met overleg
ea goedviD~en VlD den E",lIfcMtJ Koalng &OUARD, ontwor.
pen en benoOten WI.. Hoe 't zij, het leedt riet lang. nu
de gemulue afTpnak, of1le Gra.fvlD Ylna,.tier,,, ftall, in
eigen perfoon , na bet Eiland Wa/ch,r,n over. Hier (Jo.:g
bij heE bcleC Oll MiJti,""'rl. liter .OLFElT VUf loaSE-
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LRN bvodt bem daar ro:! de behulpzame band t door bet leg.
geR van eellen Dam in de Arl'le, bij de Sterkte M,r/;e,. t
dá: dier~ om tie Srad te benaauwen, en den belegerden 11·
l~D toevoer van mondbehoeften en krijglnoodwer digbeden af
te mijden. Van el,lo!r. is bekend. dit BORSI!LI!1'IS ontwerp
tbans geelJtD voorfga' g hadt. Door de komst van JAN VAN
A"ZJ\jlfU wierde bet bdeg van Mid1elburg opgebroken.
Onder die aU':-1 btvondt zich JAN DK 1, Zoon en Opvolger
Wil dca vermoorden Graave FLORIS D!N V, In Er/gela"d,
~wur bij met ecne vaD "Konings dogrer~n In bet huwel11k
Wil ,eueedeD.
Niet laug nu de tijding van zijIJs Vader.
dood tbt lIii herwaarts over; docb landde te ,.,re; van
weHte Stad, al. meda der naastgelegene landerijen, JIORSILaN
11wl. Hee. Wit.
Hij bevondt zich, bij 's GraU'e~ aan.
~, tMllDeIl die Stad.
Deeze, om zijne jor.gheld, tlog
CIIIbe....... 1t zijnde tot bet vaathourlen der teug!!1t van bel
Gr.aflIjk bewind, diendo de Voogdijfc't:rp tbans rot een veel
I«uqc IllUkenden twistappel. JAN VAN AVENNEI, ouder InderC!\1'. .oat zich dezelve toe re eigeaen. W\JLPItIlT VAN
_IlILUl. IDrusrcben, zag zich zo dra geen en meester VIn
d. D ~ Ra jongen Grlafs. en van de Engelfelle Scheep••
JDagl. welb hem hldt overgevoerd_ of hij frelde alle zljno
pIOgingen re werk, om zich van de Voogdilrdl~ te ver~
k.:ren, en AVDI.es het Llnd re doen rnimon, (jr, indien
zic:lt dllfcoe e.ue voegzaame gcle~enheld mOit aanbidden, in
~.gleois te ueemen. Tot dh l.a1(1e fcheen bem, eerTsn" de
niet ongunllig te aun. AVItNNES, tcr oilt1lFljkinge van
b.et .'1121, wett hem dreigde. belJootea heb'Jeniflt, zicb na
""''8,uwe" te. b~,eeveD, waar van hij Graaf wa., Ilot vooraf dea jongeu Gralft verzoeten om bij bem te koomen.
op .tat bij bem rekellfchap nu zijn bewInd doen moge.
In I1Itwoord hier op olltboodc bem de Gnaf, of Oever 1I01t.SF.LI.ff op 's Guaven ti"', bij zich op het Eilaad Sd,.we",
lilt J, het Ielelde, welk Bem verzeide , leene hODderd mIJl
zou bednagen. Door _ tijdig vertrek ODtWeek A VENNE6
de geleide laageu. Men vindt aanieteekend, dat Heer wor...
fRT I om JAN VAl! AtlN"" bet OI1tkoomeD onlOèDJijk ce
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masken, wel vijfduizend guldens badt gefpild, om de wegea
lI:omme met m3l1fcbap, en de ftroomen met vaartuigen te ba..
zetten, welke op hem moesten pl~fen.
De Henegouwer Wil niet vertrokken, of Heer WOLl!ItIlT.
DU de banden ruim hebbende, wilt alles lIur zijnen zin te
febikken. 'Er wierden, inderdaad. eenige Hollandfche GIl
Zeeuwfcbe Edelen, en ook eenige Engelfche Heeren, tot
's Guaven Raaden benoemd; doch de klem des bewind. bleef
10 handen van VAN BOR'aLEN. die al Wit hij begeerde t ia
den Raad wil' door te drijven.
Ten blijke van den overheerfcbendea invloed, welken hij
op den geelt VlD deo jongen Greave offfende, kan, onder
Indere, dienen, zeker Gefçilrifc, welk hij vin hem wist tO
verkrijgen. Men zo~de het ~ne Ái/e "an Konfule"tftlrap.
kunnen noemen. PlegtJg en onder eede verhonde zich Graaf
JAN bij dat Gefchrifc, " in lUes den raa::! van Heere wor." FERT te zullen opvolgen, en hem te befchermen, indi~1l
hem hierom, of oOldat hij zich tegen de Moordl'f8 VI"
" Grane FLORIS &:lnkantte, eenlg leed o ...erkwlm; mld. Heer
" WOLfI!.llT, van zijnen kant, beloof,ie, den Grllve altoos
., naar zijne besle kenni. te zullen raa.!eJl. Dit zouJe ddD" ren, tot op den tijd dat de Gruf den ouderdom VlO
" volle vijfentwintig jaaren zou bereikt hebben."
Dit Ge.
fchrift t 't welk nog In weezen , en door den HoogleerJu
l\I4TTH~US, in zijDe A"aJeé1a, is in 't licht gegee.en, \IlU
ceteekend op den dertlgtlen VlD April de. Jaars 1297, op
het Slot N,enrode , nog heden bekeJJd en in weelen, aan de
rivier de Vegl, bij het Sticbtfcbe do~p /Jrlll~'hI.
Met zulk eeoe veelvermo,çnde hulp gedekt. fte!de 011
Heer WOLFERT VAN BORSELE. zijner hoerschzucht geeoe paeJen. Niet Oeg" wierp bij zich op tot de' boogltgeduchtl
m8gt van boofd van 'I Grilven Raad; maar 'hij ledrorg zich.
eerlang, ... of 'er bulten hem geene leden van den Grnflij_
ken Raad aanweezig wueu. Zo geheel en volkomen vlo~
de JODIe Graf zelve van zijne hud, dal hij hem, door ~,
gl,Dtfcbé Land, met zich heenen voerde, en deedt beveelen"
ttekenen CD zcCelen, al wat hIj aoed.vondt. Om daar toe
4ie hand. clia ce ruimer ti ~M1, ~e hij _
UIlTaD'
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Ylng, met ou den eenen. din den anderen Edelmln bulteb
de gewigtlgfle ol1derhlJldelingen te Ouiten. en voleindigde zijn
eerzuchtig ontwerp, door deu eellen na. den anderen Heer
ltnt-eu '. Gruven R,ad te zetten. Edellieden van geen mInder alnzien en vermogen. als Jonkheer DIRK VAN BRF.DEROD~
eo JAN VÁN RENl!.m:. Baljuw vla ZuidlroJland, beboorden
eueler de geeDeu. welken Heer WOLHRT aldus den voet
wilt te Ii~~en. Den laatstgemelden vin eenen unOag tegen
den perfoon van Grave JAlf hebbende weeten verda«t te
JIlliken, bewerkte hij, vervolgens, dat tegen hem een vonal. wierdt geveld, 't welk hem het Land onrzeide.
Neven. de heersehzucht paarde Heer WOLFERT de «eldtierigheid. Nu den geheel en klem dcr Regeeringe un zich
ce hebben getrokken, wist hij d~r van zic!t meesrerlljk te
be<lieten, om zich zelven en zijn ge nagt met fchauen te ver_
rijken. Aldus verzon hij het middel, door eene huwelijks•
..erb n'eni., welke hij zelve .anglng met de Vrouwe VlD
YuO' ;'(1, en door eelle andere eehtverbintenls, welke hij tuSfcben zijne Dogter uit een voorgaand huwelijk en den Zoon
der Vrouwe vin Yoorne bewerkt.. die Heerlijkheid In zIjn
Geno.,;t o ...er te brengen. Naa alvooren. den Graave het
yor.ui, van vemeordverkluriDg te hebben doen vellen over
~eui:"pidene Idelfjlre goederen. deedt bij, vervolgens, een~
een dl!'r goedereu Iin zich zeI ven opdr.a,en. De aanzien·
lijke L,ndu van Woer"en en Btnskoop behoorden onder de
dus .:logewonnene bezlnlngen. Om zich ~n bet bezit der
eersrgenoemde Heerlijkheid te bandbaaven, deedt Heer WOLPUT, len Noorden van den Rhljn, tusrcben Woerden en
Rar",elt". een'D Burgt of Kaneel I,n leggen. Volgen. zom.
migeD zoo mer, nog beden ten dage, vla de Graf~n cJeezes
Kasteel. nog de overblIjfzeIs vinden.
,
Van de zeer verderfhjke ultwerk~elen eens onbepulden in.tocds v.n eenen GUb~Ii!lg op het bart VlD den Vorst en
op de b.langen van den StaRt, lçveren de Gefchledeuiafen
eeu ..ntal der onlocbenburfte yoorbeelden. De jonge en
OIIerVllrene Graaf vermeederde • door zIjn eigen, het getll
deezer. voorbeelden. PmLlPI, Koning VlD Frankrijk, voerde
dams den oorlog telen GDY van yr.ande"n. Bijual gelljk~
tij.
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tijdig deeden belden ..nzoek bij den Gnar, om zich met i&oder nn hun te verbinden. Hadde men Iin bet gevoelen der
meeste aaaden bet oor geJeeud. ZOII bet Il!Jzoek van 'UtLIP. de oyerhand gebad hebIJeu; als meest llrookellde met
de bellDgen Yin den Lande. Ongelukkig hadt Heer WOLFlRT, regen den F,."nr,lz,n Koning, eenig mi.noegen opgevat. Tb'DI den kan. febaan ziende om zijnen wrukl.. t (e
koelen, bewoog hij deD Graaf, om de zijde van den YlIJD,..
[til,,, Graave te kiezen, en, in eigen perfoon , rer zIjner
hulpe, den rogt na YIa"nJ'r',. aaa te neemen. Door de
cu.fchenkomlt vaD '. Graaven Scboonvader I Konieg EDUAltD'
YIO Eng,llInd, wierdt, eerlang. de pel. getrolTen ..
Geduurende de Ir",eezigbeid yan Grave JAl'f, badt Heer
WOLFERT, met den Bilfcbop VlD UI",kt f een Verdrag vall
Vrede getroffen; 'r welk, nu de wederkolUC van del!' Gr....
ve uit den Plnamfchtn krijg I door deezen wierdt belcngtigcL
VAN BORiEUN hadt niet verzuimd. dRlr bij zijn eigen bij.
zonder voordeel tlt behartigen. Docb deeae vrede wal VIS
konen duur. De Bisrcbop bajt berouw VIIII 't geen hij hldt
lJeIoofJ. en lIIt.k~e zich gereed om de Hollander., va.
Jlleuov., Ie beoorloogeu. lIeer WOLFER.T badt bier yan aw
tie Illc:Jt gektl't".!l'ell, of bit wilt een verdrag re bewerkeD
met DI1<1[ VAN HERLA.\R t lIu,.e "an Al/ltlde, W2l1' bij dec"..
ze zlc:h verboDdt, Graave Jl.N, t.gen deo Ulrecm;"cr.eu Bi..
fcbop. te lullen bijlbin. D:nrenboven rledt BOPSELEN den
Grave I dat men zicb v.n h~t Siol Ie Tsfoiflri". op" de grenzen van UI'ttltt gele?NI. behoorde te verzeker~a. Ntet
vrugtlOO! WIS deeze raad.
('~d:lf J&N deede terftond 1-1 ••
vaan befchrlj·"en, en bet Slot bele,eren. Door de Illoekmoeodlgheld van Vrouwe DMUIt, de dappere e:1 kundige Eehtleooote van GY~.R!C"T VAN YSS&L~T&lN, welken het Slot
toebehoorde. doch die zieb tblus aidur bevoDdt, wlerdt bet
Slot eeD jaar Iing verJeedlgd. Naa verloop vrn hetzelve
('e WIl In den Jaare 1298) vleI bet den Graave hl han(lltl];
die bet VJOrll, op deul.>lr. verzoek, un Heere WOLFU'I'
opdroJg.
WRllkelende en OIIvut Is altoos Ik! a.nd des GUDlleliog..
'111 eelleo Vom. Voelent die hem omriD.-:en. zOlll,ijd. niet
eer-
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eerlijker vin hart din hij ~elve, zijnen geluk !lalt met eeD
jlloerach oog bofclsouwende, befpieden zijn gedrlg met duizend oo,en, en varluimen niet, 't geen zij daar in berispelijks ontmoeIen, aaD den dag re brengen, en zomtijds bij
~ergroodDg uit te meelen.
Niet onwaarfcbijnlljk zlI iet
diergelIjka, ten aanzien vin Heere WOLFI!RT. hebben ['taats
_ehld. om zijn verderf te bewerken. Daarenboven hebben
wij reed. gezien. hoe hij. ollurent de middelen ter vermeetoeringe YIn zijn alnzien en vermogen, niet zeer nlauwgezet
WIS.

De Koophandel vin Hollil"d en Zeeland, hoewel in zijlieD leeftijd op verre na niet zo uitgebreid als In laatere
tijden, begon, nogtblo8, mede zeer aanmerkelijk te bloeien.
Jn een handeldrijvend Gewest i. de vaste waarde der Geldfpeclen een fiuk van dè hoogfie aangelegenheid. In het flulen vin koop en verkoop ligt 'er den hindelaar grootlijks
lID gelegen, dat de geboodene of bedongene prIjs worde
afgemeeten nalr eenen maatfiok, welke zekere befiendigheid
bezit, en niet, naar het grillig goeddunken. langer of korter
Dn gemaakt worden, r.aar gellnge de perfoon, welke zich
daartoe het vermogen aanmatigt, zulks mag geruden vinden.
Heer WOLfI!.RT, ItllUlfchen, veelligt op den vasten grondflag d!!r gunfle, In welke bij bij den Graaf nondt, zIch ver·
wtende, hldt, op zijn gezag, zich vl'rflout. merkelijke verandering la de MUDt te mnken. Groot nadeelleeden hier
door zeer veele bIndeidrijvende I"gezeetenen, en omRondt
hier uit, in verfcheiden Steden, tegen hem een zo hooggaand
iIli.I04tlIerl; dit men bem, tot loon zijner eu"eldaaden en
wederregtclijkbeden, eenen wreeden dood waardig oordeelde.
Men verkreeg, len langen batlle, blerln zijnen wensch.
De gelej!enbeid en de omtlandigbeden. welke Heere WOL.
~ERT VAN BOaSI!LRN ten val en aan eeo rampzalig einde brlg.
tcn, vinden wij ddu5 verhllnld:
Dordrrcht bsdt, zo wel lis andere Steden. bij Brievea
nn Koning WILLEM, Grlave van HlJlland. bet Voorregt ver..
kreegen "dal re misduadan, Ild.~r heg'2~o, nergO:>Ds an ~ers,
,. en door uil'mant, dan door Scht'penen der Stld. beregt
,. mogteu worden." Mi.i is niel bekend, dat 'er ergen.
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Brieven, in welken dit, met zo veele woorden, geleeleG
wordt, voorbanden aijn; doch in een Handvest, door QClII
zelf-ien KonÎJ21 WILL/i:M, In J t J2I1' 1252 gegeeven, wordea
geene andere dan Scnepenet. genoemd. c.m, aelft ?(J"d",. hlJ{Iger hn"oep, ,,(mnis Ie "ellell. Ook wordt 'er duidelijk in
verklaard, ., dat Schepenen blljllen zouden in het RPgt,
u W~:1rln hunne ·VoorZUlCn plagten re zjjn:" welk Reogr,
naar aUe wllrfcbijnliJltheid. geen Dnder I:C\Vef!t is, dan het
Regt, om miadaaden, te Dordrechl begaan, oo~ aneen .1da.r, door Schepenen, Ie doen berel'\ten. ALOUD, 8Iliuw
ZU;dhDllanJ, aangezet door H('ere WOLF&RT, ol:dcmlm.
in 't Jaar 1299, eene inhreuk O;J dit Voorrelt te doen. Men
ha~t, IC DOl Jrecnl, ccnige Mi.daadigen in heglenla. over
welken de Baljuw eelle pitJe ",,,.,.lleid. gelijk men toen
1P~ak, bezit/en wiJde.
De Sc~epens, o()rdee'eD~, dat hUil
dit Reg! alleen roekwl!D, wilden 'cr zIch ook vin Mdienen:
gelijk zij deeden. Naderhand belVeerden zij, dat èe Btljuw
zdf zijne toeaemmin~ geg"elleu hadt lot het geeae zij ~e.
dano hadden; hoewel deeze zulk. ontkende. Terwijl de
Schepen. met de Reguvcrderlng bozig waren. kwam WOLnRD, van den Gralve vcrzeld, te DQrdr,dl.
Hij eischre
rerlll1Dd, dat hem de liu:'l",n \'In " geding behand'gj w:e:-deo, vo')rweDdend~, dat de znak lot '. GraaveD Rcg[b:1tk
behoorde. En indien dl! misdaad hoog Verraad geweest riJ.
gelijk zommigeD willen, fcheen W()Ll"I!RTS voorgeeven zo on·
gegrond niet, .Is lBen te Dortl,.echl waande. Doch waarin
de mi5daad der gevangenen benaan hebbe, blijkt niet Idur.
Z~ker i. 't, dar de Schepens de Iluk ken weigcrd,'n ov.?r
leveren, ertficlijlt beweerende. dat zelfu met hunne Voorreglen nreeàt. WOLFtRT, hier over gettoord. èteiJde de'
SChepf:D' met de Glj'Clinjr, eD bev!1 een;gen vlln hun del(
Graave te volgen. die, terflo1H\ bier cp, over IJt.IfI M'
"en Haage vertrok. Die Schepen•• welken \\"OU'&RT gebOD"'
den h,dt rc D~ifl te komen, Iiep~n, om het voorfban hUDn'~r Voorreglcn, meest bij hpm iu 'e oog. M('D oot,iel'lde.
b;crom, te Dordr, dl, dit zij niet onverzeld veurekk'"l1
m\:,.6ten. Hon wi.:rden, derh,lvell, een ~oed l!cul van Ge••,tildoD ait 6Ic Wdbouderfchap toegevoegd, ZI) dat zij, bi
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't g'heel, tieD of twaalf !lerk waren. JAN DE MOLENAAB. eD
zoort tijn de eenig!len deezer Gem 19tigden, welkeu men met Daam en bijnaam genoemd vindt.
~og drie aJldereD, 14101, 1tslM en PAUWELS, worden, naaf
het eenvoudig gebrnik dier tijden. alleenlijk bij haDne voor·
lIaamen befchreeven; VlD welken drie, de twee laadlen meeR
..oor de Voorregten geyverd hadden. Ooit bleeven zij ti)
Delfl, terwijl eenigen der anderen den Graave in tien HaaBe, k "amen fpreekeD. Naa dat zij bier eeuigen tijd vertoefd
hadden, alw Graaf JAN, buiteu WOl.FERT. dIe eerst Diet ten
Hove wal, geen befIuit kon Deemen, vtoeg men hun naar
de andere AfgevaardIgden. in 't bijzonder naar RIJN en PAU'
WIU, die nog te D'/ft waren.
Dlt deedt ben vermoeden,
dat men iet args met deezen twee voorhadl; die, hier van
gewaalfchuwd, terllond na huis keerdeu. De Graaf eu
WOLFERT be,aven ziclr ook, kort bier op, na Delft, waarI'chifrlljk met oogmerk, om de twee ijveraars te doen vattert.
Docb lOen DIen vernam, dat zij vertrokken waren, wierdt
'er, voor de Delftfche Welbouderfchap, oyer 'I gefchil ge:'
handeld, niet zonder veel hevigheid van wederzijde. De Bar.
juw ALOUD boodt aan, In een Kampgevegt te willen treedeó
tegen elk, die 'I met de Schepens hleldt. Doch dCe van
Delft oordeelden, dat men der Steden Voorregten, ian den
uhflag vin een Kampgc'legr, niet beb'oorde te waagen. Tc>en
wendde men 't over eenen anderen boeg. HI!.IN en PAUWI!.LS
wierden in 't ongelijk ge(leld, om dat zij den Graave niet
hadden durven afwagten. Men kreet dit voor wederfpantlrgheld uit, en nam het zo euvel, dat de Graaf de Stad Dormet Zijne hooglle ongenade drergdé, en vetllootd na
Huge keerde.
De Afi:evaardigden der laatstgenoemde Slld wederom t'buis
,ekomen zijnde, en veraag gedun hebbende VIn ',Gruvel1
bedreiglngt:n. nam meu dezelven zo zeer ter barte, dat men
beRoot. zich in aUt vin tegenweer te ftellen. Terftolld wIer.
den 'er vier Burger. Hopluiden gekooren. M~n vaardigde
Brieven Ir, .an a!le de goede Sleden van HlJilan" en Zeeland, di.., gebeden werden, zlcb de zaak VlD J)~rd,''''f, ala
etne gemeene zaak, te willen untrekkeo.
K'Ortom, men
PIE-TEa HEUlEN TIELI!MA1'IS
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verzuimde niets, om 'ieh tcgen den Grlne, of liever tegeli
Heere Wt·LFERD en den Baljuw ALOUD, tlerk te muken.
't Leedt niet laug, of de Slad wlerdt belegerd. WOLlERIJ
hadt voor, haar den toevoer af te fnijden, en daar door
tot onderwerpiD~ te brengen. WITTE VAN HAAMSTEDIt wierdt,
tegen zijnen dank, op 'c Huis vin PUIIe" gelegd. Nllto.
LAAS VAII KAT. lag btIJedcn de Srad, te A''''as!erJam, en
hieldt Uitleg"er. op de Jlferwt, die de Vaart naar de Slad
beletteden. De Baljuw ALOUD, wien 't Huil Krallijt!1tin •
te Slijdredt, boven Dord,.echt gelegen. aanbevolen WIS,
hldt den Ilroom met plalwerk belemDlerd. Eene enkel.
Kogge j onder zijn bevel tlaande, bij nagt, ondernomEn bebbende de Stad te naderen, verwekte zo veei opfchuddlng ouder de Burgerije. dat elk re wapen liep, en zo wel re wao
ter al. Ie lande, rer Stad ule, na K,.afl;,4iei" toog. ALOUD;
die loen Diet op 't Hui. wa., mengde zich bedektelijk onder
den hoop. en badt bet geluk van onbekend Ie blijven, tOl
dat bij, voor 't Hui. gekomen, lich omwendde, en md
eenigen der z.ijnen, op de Burgers aanviel. AI wljkend~ ga.
raakte hij over de Va/brug binnen 'e S/ot: bij welke gelegeno
heid, HIIN, de dappere voorvegter der Dordrechtfehe Vrij.
heden, in 't water gedrongen wierdt. Eer men heUl gered
ludt, was de Valbrug wederom opgehaald. De Burgeu,
geeD vooroeemen hf'bbende, om 't Slot te winnen, keerden.
feh/er zonder vezlil!s, te rug. Doch Vin ALOUDI zijde wa.
reil 'er eenigen gef.. euveld. Die viel in " la~lIt van ]ulij
voor.
ALOUt! vaft ft gebeurde taU Heere ....OLFl!RD Ircmni, ,eg~
ven hebbende, bef)oot deeze, met den Grallle, na Zee/antl
te vertrekken, en aldaar Heirvaart teien Dordrecht te befchriiveo. De Hollanders, hier de lucht van krijgende , e.
den Graaf ong.arne willende mi.feu, fioegcn aan 't morreD
tegen WOLFERD. Zijn Sc:hoonzoon, OERARD VAN VOOa.~B.
bsdc, zo men wil, de koenbeid Vin bfm de vriendfc:hlp op
(e zt:ggen, IDdlen bij d~n Graaf vervoerde. WOU'ERD, onclertD.fcheo bevroedende, hoe zeer bij bij de Hullauder. in
den hUl geraakt WIS, aglte zich niet langer veilig in dea
lIfllIg. Hij begaf zich. derhalven , op eelleo ua,t, VlD dur.
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den Graa!, dien bij in lUes naar zijne bind Zeleen kon,
Dlede"oerer.d~. Om niee Iigtelijk Igterhllld te worden, deedc
"1; alle de br0lgell .,!er zich afbreeken • rennende te pOSE
.. Schiedam. vin waar bij !la Zeel""d over1leekeu wilde.
Doch bet vervoeren des Gralveu •• zodra niet rugrbatr
lewordeJI. of 't Hof en 't ganrfche Dorp 's G"(I(I"enn,,~e
"". in oproer. De jonge Gra.vln kermde over 'c verlies van
hllren Eebrg!floot, en verwekte zo veel medelij jen in de
Gemeen!e, dat veelen zich gereed ma.kten. om de vltlgtcntien te vervolg~n. In weil.ige uuren, walen zij te Vlaurdinen bier vernomen hebbende. dat de Grl.f wel van land
genoken was; doch, door de flille, weinig vorderen kon.
"ragten zij II Wit volk voeren kou, tot Booten en VischCc:builen toe, re war er • en roeiden hem, met alle kragt, agIer laD: terwijl zij de lucht, met luid roepen om hunneD
Grl",e, vervulden. llaast lIadt men bem ingehaald, en nog
fpoediger bewoogen, om te rug te keeren. WOLFEllD, die
bij hem WIS, moest zich gevangen geeven, en wierdt, nevens. ziJne Huisvrouw, lla Delft gevoerd, en op 't SteeDbuis
gelegd. Zijn Scnoonzool1, GI RARD VAN VOOkNIt, dien bij ~
met geweld, uit den Hoge mede genomen badt, verkreeg
DU zijDe vrijheid weder, Ilie bij reeds verlooren rekende.
Gruf JAN badt zien rerflond na den Hage begeeven, zon.
.ier liela, zo \ier men weet, om WOLrEltD meer te beltummer~n. De Delftfche G.. m~ente. met eenen bitteren hllt tegen nem In[enomen. was ondenosfcben op de been gerllakt~
eD voor 't S'eenhuis Z:1men gefchooJd. Stuks dlar n3a, ging
' . een kreet op: L~vert 01:S dm 1'e,."atJe,.. " 'Wij fteeie.
',Stetnhilis in tl8Ji brand. Die van binnen, 't zij ze, zowel alS " volk, WI.1LFI!ROS dood zogten , of t gelijk zij voor"ven, voor 's volks woede, bedugt "Iren , beflooten hem.
ontbarnlllt, ter deure uit re flooten: dalr hij, voor de ral.
sero!) eer verbitterde menigte blooc gefteld, in een' o9geab!ik. door dUlzt'od wonden, van 'c leeven wierdt beroofd.
Lutere Schriivcr~ melden. dit bij. uil de vennen vin 't
SCeenhU'. geworp.:o zijnde. op pieken geVlogen, eo vervolgens 81~emallkt wierde. Doch die Yln~t men Dier bij de oud.
!len. Ovk verbaalen zommlgeu, dat Gra.r JAlf VAN DEN.·
eou-
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toUWEN. WOl1l&RDS dood bewerkt zou bebben: waar vlIn
egter geen bewijS is. Meer blijk is 'er. dat 'er eenige voofo
Daame Edelen, uit de buizen van Dllivent'fJorde. Zandnorst ;
Haarlem en anderen, baDddaadig aan zijD geweest. Zij vief
voor op den eer!ten Augustus des Jaars 1299.
Op het Ardkel BORBELEN, in ona Acbtlte Deel hèbben wij
's Mans naakoomelingfchap ~ermeld.

Zie de ParlerlandJche Krotl;jk:' en
florlefchrijvers van dien lijd.

ik

Zoon van HENDRIK VAN DORsaHeere 'V(I,J ree,.e. enz. C!l van eene Moeder UH d·~n
oudadelijken Huize van ELLÈwouTSDYK. was een Edelman
'-n zeer aanzienlijk vermogen, en eigenaar van verfcheid-!n
Héerlijltheden: zodat hij geene zwaaTigheid maakte. ommnt
het doen van een huwelijksaanzoek bij celle Konings dogter :
en in dee~e aanzienlijke en hoogstvereerende vcrblmen!sf~
tijn doelwit te bereiken. Op of omlrt!ut het midden der
Vijftiende Eeuwe moet dit zijn voorgevallen, en wierde tu-n
zijDe Gemaalin MARIA, GraalJln van Boc/:ane, 1ogtt-r v;.n
SAKOB 'lIN i, Koning van Sc/:otland. lu àen Jarr.: 145 (
baarde ziJ hem eenen Zoon, welke door KAREL, Graaf '!all
Ch'aro1ois, Zoon van Htrtog PHILIPS VAN nOVRG':.'l\I[.'l~ wa.
ten Doop gehouden. en. nur zijnen DIa me , K.\R ~.L p'enoeilld
~ierJt. 't Blijkt Diet, dat Heet WOLFERT, gt!duurtnde het
GraatLjk bewind, wdk de gemelde KABEL, eerlang, in ban.
den kreeg. eenige magt of aanzien heeft &enoot<:n. boveI1
andere Edelen des Lands, welke nevens hem een zeilden
rlll1g bekleedden. Ridder zijnde van het Gtdden Vlies, en.
daarenboven, gelijk wij reeds áanmerkten, HI!t:r van verf::hei.
den Heerlijkheden. aJs van Peere, PlisflngnJ, Westkapelle
en Domó"rg, zal hij. hoogstwnarfchijnlijk. zittiu~ i;} 's Graa.
ven Raad, en alzo .antieel In 's Lauds bewind r,ehtld h,:>bl.J~n.
Veel booger !teeg zIjn gezag onder de rcgt:\'n:'1{ va:1 KARELS
c10gter en opvolgfler, Vrouwe MARIA VAN BoURGONOl!. Meer
werka maakende van het handhaaven der Voorrcgt<!D, den in·
E :z
se.
WOLIERT VAN BORSELEN,
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gt'zeetenen grondweuig toebt!hooreutle, verliet zij d'.'n Sladhouder lIan HolIlIl/d en Zeeland van zijn ampt, en droeg
hetzelve .ervolg~Ds op aan Hiere WOL Fr:Il.T, al8 zIjnde ~I:n,n
inboorling des Land., hot'danil( een, vulgens den aart ner
zaa!(e. en ook Uit k, a~t \ an ',Land~ bc~w' ,rer.e regten , didl
post moe5t bddeel1eD. ZIjne aal,llc:llln, v.el voor in oen Jola.
re 1477.
DI: Hoekfc:he en Kal,. lia:lllW~c:le onlUHcn (leld.!n, omm;TC
deez~D lijd, het Land in r,p en roer~. Gel)~ dikmaals el.
ders. onllionden hi~r Uil, Ie lJall.lem, in den Jaare 1479,
v~IÎcbeiden or geregdJbeden.
Om J~n volorrgang dur Vlin te
lluiccm, "e ~dt ll\!er WOLFF.h T, in bet Voor jaar des ~emdden
j!aTS, cellen algcmcenen D.gvaart der Edden en Steden te
ROliertJam befcnnjven. HIJ zelJe kw"m 'er hinnen, mct een
kldo gevolg. Doch de Baljuw, JAN VAN REIMt:IUWALIt, ytr'
DOmen b.:bbendc dat 'er meer volks verwa~1 wlerd!. IIatle
een vermoeden op, dat de II ,eksgczirden, m. t wd!(e nct de
Stad bouder VAN BonHLt.N bieh:t. onder voorwend zei van
DagIIaArt te willen houjen , zicb van dit mhldel zoUden ""11·
len bedienen, om zich van d~ S:ad re vtfl.ekeren , als welke
den Kabeljuuwsgel.inJen aanhang W s toegedaan. Hierom
bragt biJ de SchULterij in de wapen.!n. de.:Jt cezel .. e do
Poorten bezeilen, cn bie/dt alz\) de Afgevll8rdif,den builen,
van wegen Dordrec/zt. (;ouda en andere Hoekfche StcJen
ler D g "aart g~zonden. Nog !louter wa. de {hp. dien hij
vervolger,s de~d·. Aan den S·adhouder VAN BJR~ELEN zonde
bij bevel, om de Stad Ie ruimen. Hoewcl deltl.e aan tafd
zat, gUlide bij bem den lijd niet om den maaltijd 16voh:i,.(\i5 eD.
De S,adhoujer gchoorz.aûlde, begaf zich te fcb~ep. en Hak
nA Peue ~ In Zee/a na , ovcr.
Van dit'n tijd af groeide :lIlengskens. de verbittering lUSfcheu VAN BJR:EI.EN en de Kllbeljaauwfchen. Die IIlIn den
}allutgemelJen a:·nhang thans bet onderfpit delvende. warel1
veel en hunner vIn hunne nmp en cn goederen oLtzet, en
voorts ten Land,~ uit gedreeven. Aan eenige Regenten van
Dordrecht. GOl/da. SdIOol,hoven. Oudewater, en mistcblen
nog uit andere Ste.len, W1S zulks wedervaaren. Vergeefs
hielde men bij den Staduouder aan, om her11el der verdreevoDeo.
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tien. Zo flerk t"ok hij den Ilrenl[ der Hoeksgezinde pmlj,
dat hij a~D t:eencrhande aanzoeken h.!t oor wilJe lee: C'l.
Ligt W3S het te voorZien, dllt Uit deez.e geftel,lh,.ld vaa
.z:lak~n een i~e dllldlijllh<!den zouden vooflfp' uilen. Eene zeer
fChadeliJlte ondervindJllg bier "an hadt de S Idhou<ler zelve,
omtrent het midden van d~n Z.lmer des bC)lengenoeOluen
Ja'lrlo 14ï9. Eenlt(en ziJn~r D·enBaren neven. anderen van
KabelJaau.vlèhe Eaelen, in eencn herberg ziuende til drin_
ken. waren in woorden gekoorr.cn. die wel haast ln verwij.
IÏl,gea en fC'Ieldrlaamen ver wal dd,~en; wor j~nde voorl. ge.
volgd van Ilua en anJere claadlijkheden In 'sll'ge b~zac
tbans de ~tadhouder VAl'< D 1I!St.LEN een zeer IInzJenl.jk Hul.
of H'Jf, zo al~ wij in het Acntlle Deel deezes \\' oorden.
boeks, (lP bladZIjde achthonderd drieë.'1 wIntig en de vvlgende vdmeJd heb:J~n. 't Gc:beurde dat de Valkeniers van den
Sladhouder. 'I eenlgen ti/Je, uit dit Hof. met hakbusf~n en
ar,der fcbielgf'weer, op de KabeJja&uwfchen vuur PI :.oen. VlJor
het tegeowIJordJge booJcn de laatstgemelden aeenen, althdDS
gHID~eh regerlht,d.
Misfchlen bevonden zij ZIch tbans te
onOlaglig, om op eenen goeden uhOag vin wedcrkeerlge ge.
wc:JJpJc:c(,iI ge te kunnt:n boopen Althus vindt men ;angeIe kcr.d, dat zij, Il't de SleJell Haa'/em, /Je:ft, Leid/n
en ,A",perd.. m. e.~n a;lIlitlcnli'll g,-tal Poorter. ter burDer bulft o·"bo\.iden. Met deete v,.rlterkt, trokken z j • in geregelden opwgt, na bC:I Hof van den Stadhouder, belegerden heczelve, cn muklcn 'er zich, hiJ verdr:J~, meelIer vaD Than.
btgon d:: wrJakluBt te wo~den, e'l aan des StadhouJers gocdtrC:D de gew;;lddaadi6 e band te f)aan. De plondergeest rUStte niet, vour dat de beile hl ve en hUÏ6geraadeD eeD prooi
der verr.ielc:nde hand was geworden. Hoewel, "eelligt. lieden van Diee veel aanz.icns de oDmiddelljke uitvoerders vla
dit werk zullen geweest zijn. Villdt men, Dogtbill'. perfoonen vao d.:n hoollllcm rang geDoemd, 81~ de aandtlj Iers deeZer wederwraake, Helr JAN VAN fG»OND. en de Hceren
JAN eD PHILlPS VAN WASSIH"At\R ZoUden. volgen. zomwillen,
daar van de voornlllOllle hoofJen geweest Zlln.
De S·adhuuder VIIN n ,RSELEN bevond, I'ch. onder dit alles, te rUI e. Ald::al hadt bij het ,era,t van den ramp ..
I:: 3
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zijner woonin~e en heziuingl'o in 's Hoge wenervanren ~ niet
vefl.omen, of hij was llr~k9 op mid leien h7J·gt, Qm tien
daar viln te wreekeu, en zijn Huf te herwir.nen. l'en diell
einu'! vertrok hij I in al;"rijl, na HIJlland, en verzamelde al.
daar, uit de Hodfclze S'eden, onder wt.'1ke wij Dordrecht,
Gouda en Schoonhovrm. genoemd vinden, gelijk oIJk uit het
S:JCJt van U:techt, een aaoziellliji{ leger, 't welk wij op
wel zevcnouilcod man begroot vinden. ROllerdam vooraf
lreobende bernagtigd, fielde hij die Stad tOt eene algemeene
vcu\fl1eiplllutS. Van da:!r trok hij, met zijn Leger, door
lJeiji :.:1 'SI;raavenhage, aiWII3! h.:t hem gelukte niet flegts
zijn Hof te heroveren I maar hij, daarenboven, de huiz;cn
der ;;1llzlcnlijkfien vlln den aanhang der Kabeljaanwfchen deedt
}'lol1cerell. Dit verrigt hebbende, keerde V,\N BORSELEl'iI te
rug na Rotterdam. Doch op de bewaaring der rmle en
openbaare veil~gheid in '5 !Jage badt hij geeue behoorlijke
fCllil\kingen bWlaIlld. Wan Ildfluwlijks bade hij die Plaats
ver:~~t.:lI, of d" Kab.ljaauwfchen vertoondell zich op nieuw,
cn lL',;-,';D, ut w\!derwJ~ake, hlJlille vl':rderveode handen aan
Qç lLü:cll van v,:rfcheid,n Hoeksg€zinde Heeren.
UuJer dit alh. hoe vceli! blIJlien van zwakheid Heer WOLl'ERT, van tijd tot tiJd, ook mo~t verwonen, ligt begreep
h;j, ilO;;; n:t'1S, dat het ret~t mo?st gehandhaafd worden, cn
oa. 's (JTMn'enhoge, in de te~en\Voordige gelll':ldheid van
x:!:tlh'n, daar toe geenzins de be loegde plaats was. Hieroll\
wi~r';;t hiJ te U:lde, het qerlglóhof van daar na Rotterdam
over te br~;lgen. Ook verzameldel/ zich aldaar eenige Hoeks.
ge~inde lbaJshceren, lIan het boofd van welke de Stadhouder, geuuureude eentgen tij,j, te regt zat, uitfpraak doende
over Z~"I><~I1, welke uit H,)tkfche SLeden voor zijnen Regtbat!> .;W'okken wierden. ûnJatlks dien maatregel was hij
niet in 1!aat, om rust en goede orde te kunnen h:llldhllaven.
Hij zelve gt!vodJe zijne zwakheid. Nu derhalven de bewlI~rü:g der Stad Rotterdam te hebben lIar.bevoien aan Jonk.
heere JURIS, Ba$ftlard 'I'an Hrederode, verliet hij Heiland.
om in zijne Stad Veere, verwijderd van het tooneel van zo
veele opièhudctingen en partijfcbappen, in gemak en veiligheid zijne Dutleloo~e dlgen te Gijlen. Niet lang bleef hij.
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zeden, in bet bewilld. Want de Herro~ M,\X lIlLIAAN, gehuwd I3n de CrllvlnDe MARIA, in aeeze LandelJ &ijnJe over.
gekoomen, om 'er de lUst en goede orJe te her {lellen • r 81dat hem. door de Klbbelj21uwfcue Edelen. zeer '4IIzie::li)ke
Beden waren toeg~flaln, olf.:rde H~er WOLFlRT VAN BOR~&
LKN un hon op. door hem vao zijn Slldbouderfchap te verlaalen. In zijDe Heerlijkheden tl.!et b!j. zeden, zijnen leeftijd. tot in den Jaare 14117, Wlnueer de dood hem wegnam.
Naa het overlijden zijner eerne Gem~alinne AIARIA STUA8.T,
wiens Zc>on jo::g overleedt, he"trouwde Heer WOLFZRT met
CHAKLOTTK VAN MONTP&:lS/!R. welke hem drie du.;ters baarde; eene vsn welke de GemaalÎn wierdt van PlllLIPS VAM
DOUKGONDlE, en eene Inde re VlD W:\LRAVEN VAN BREDERODB.
Wij mcld~n deeze ecbtverblnteni,ren. om hel ••nzien en den
luister des Gt11~gts van VAN BORSI!.LBN, in dien lijd, onzeIl
Leczcren te doen opmerken.
Zie

REIGERSBERG , Ch,QtJijk flan Zu.
lantl, en ando!re Ylllieriandji:he Ri.
/IQ,.,eji:hrijvers.

Bisfchop van Seffs, in C~artlPQgnt!, Wil, fn
d::r Achtlle Eeuwe. een der eerlle Apostelen of
Gcl'JcLvcrkvnulgers van den Cbnstlijken Gudsdienst in F,iesland, Vcrnom~n hebbende dae de Fricrche Kor,lng aADBOU!),
lot nog toe in de Heider.fcbe begrippen gdlaao hebbenJe,
ze:: t·ad.: V<'r~onden om het Christlijk gel:lOf te omhelzen,
b~ ;~Î h'i z;ch Ie fchecp, in den mond der SelJit!, met oogmerk om na P,i,s/mld over re fleekco. om In cIC gew;:sr,
aaa den vel maarden ApOHCl WILLIBlloaD, in het verkondigen
der EUlngelit'ieere, volgens de b~grippen Vin dien tijd, d.
hand te bicdt:n. Zeer veel opgar.bS militie hij in dit godvrugtÏg werk. E?o goed ge'.1
omhelsde hel Geloof,
eu ii~t zich doopen. M.:n Jioemc, onder deeze Geloof~ ..n~uor.Jclin~en, eenen e:~en Zoon vin Koning RADBOUIJ. D,
Vorst zel~e fronde op het pant, om zich, door dIen KerkvOu8d , den Cnristlijken Doop re Illten toedieneu, in gevolge
E 4
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WOLFRAN, WOLSUM.

lijnen belofte bij het verbond, welk hij, onlang., met zij.
nen overwinnaar, den Franfchen Groothofmeester KAREl,
~AIlTEr,., badt geOooten. Een onvoorzigtig woord van wor...
wederhleidt qe volvoering der plegtigheid. Te Hoogst"Wou de , een Dorp in We$lf,.;esla"d, of, gelijk andere Kro.
llijkfchrijver. verhulen, te MuJenblilt. hadt men eene Doop·
vont gereed gemukt. Het gantfche hofgezÏD was verzameld.
OJD getuige fe zijn van de gewijde verriglinge. Met zijnen
eeuen voet fiondt Koning RADBOUD reeds in de Doopvont.
Vianneer bij ztch tot den Biarchop gewend hebbende, hem de
,.raag voorllelde : " Van mijne Voorouders, mijn lieve Biat' fchop. wat gevoelen hebt gij? Zijn de meesten derzelven
" in het Paradij. , of in de Helle? tI WOLFRAfi, even all
vóór en nu he'll. veel. Godgeleerden, hier op zo on voorzigtig al. liefdl!loos geantwoord hebbende, " dat zekerlij~
" alle ongedoopten in de Helle waren," trolt de Vont zijnen voet te rug, zeggende "liever met de menigte zijner
t' Voorouderen In de Hel1e te willen zijn, dan met den ar" men hoop der Christenen In het Paradijs." Gelukkiger
tlaagde de Kerkvoogd, vervolgens, bij veele Friezen, die.
naar de begrippen van dien tijd, Chri.tenen wierden, en,
JI. een blijk van hunne Godsdienstij Ier, veele werktuigen
per Afgoderije, ten dien tijde hier te Lande nog zeer alge.
,neen, om verre hulden en verniel Jen. WOLi'RAN keerde t
~I~g J na zjjn Sticht te rug.

,,.A1'I

Zie

UBB') EMMIUS,

R.ttu", Frif.çarulII

Lib, IV.

WOLSUM, een der achtl!ntwintig Dorpen van de Frierche
Grietenij Wijmb1It:uradee/, in het Kwartier vin Westergo.
lIee lilt niet verre vin de Vaut, welke van de Stad Bolsward na de Niru'II1edj I, en vervolgens, door TIsI, nl S,.eelt
loopt. Het Durpje is klein; in de a/gemeene belangen der
Orietenije brengt het twintig Stemmen uit. Vijf Buurtjes be~oor~ 'cr onder Wol[rHII.
Nevens die van hoc nabuorig
Dorll
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Dorp Westh,., worden 'er de Hervormde OpgezeeteneD
door eenen zelfden Leeraar bediend.

Zie Te:en.",r.l:e
IlInd.

S,.", "",. 'rles-

wal de dogter van
beroemd' Hillorie-- en Pooruetfcbilder
te AlnperdIl",. Op dea vijfden December del Jaar. 169A
wlerdt zij, in de gemelde SI ad , gebooren. Onder bet oog
vaD haaren V.der wierdt zij tot de Schilderkonde opgeleid.
In die edele kunst maakle zij zeer aanmerkelijke vorderingen.
Her fcbilderen In miniatuur, of in het klein, wu de tak,
9P welken zij zich voornaaml!jk toeleide, ea zo groote vor.
deringen maakte. dat zij onder de voorallmlle Kunltfcbilderesf=n balrer Eenwe geenen onvermaarden naam verworf.
Hoaren nalm WOLTEllS ontleende zij van baare ecbtverbiDteDisCe met HERMAN WOLTER.S. ZIj b=leefde den ouderdom VlD
l>ljkan. ne&enënveerdg juren; li. zijnde op den derden oao.
~er de, Jaar. 1741, hier ter Stede, overleedeo.
WOLTUS,

(HENRIltTTE VAN PElt)

'fIiEODORUS VAN P!iE,

Zie

VAN GOOL,

Deel IL

WOLV2GA, een fraai Dorp. In Friesland. in bet Kwartier
de Zeven",ouden, onder de Grietenij StIlling"'''!' Weslei".
ie, alwaar het, in rang van fic:mminge, de negende plal"
bekleed, en tweeënvijfdg Stemmen uitbrengt. Het Dorp ligt
zeer vermaaklijk , in eenen oord, alwlar men DD een. weU,
groeiend geboomte. dan vrugtbllre koornveldeoJ elder. goede
wei. en hooilanden aanueft. De weg uit Fr/,stand na OVI"'.
,;fel loopt door WoJ.,elflo De Kerk der Hervormdea is eeD
ruim en fraai gebouW'. pronkende met een boogen fpirzeo
Toren. Van binnen ontmoet men eea fraai Orgel, deftige
gefioelten ea eenen reeb van Wapenborden, vooral UIl bec
gudadelijk Gefllgt vin VAN HAREN bebooreade. De Leer.
aar, welke ~Ier, lID dlenlle der Hervormdea, het gewijde
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--------------------~-,-_._.-----------dlen.twark .errlgt, bedient tevens cfie Gezinte in de nabuuri~e Dorpjes Soml'lll, Ni;e- Lemmer en Nije- Holl"Nolde.
(\1~n oDtmuet 'er ook eene StIltie van Roomschgezlnden. Het
Dllrp is Zt"er «eregeld aangl'Il'gd, zijr.de ge~ouwd in een dubbele relj Huizen. Men ontmoet 'er, onder dezelve, welke
de blijken vertoon en vin den welvaart der bewoaneren. lJe
Kelk aa" ten Noorden van deeze buurt. Ni~t verre van
dezelve, ten Zuiden van dcn Rijdweg, ftllt de frule Huiling, toebeboorende Iin het bO'lenge1JJel.:e Gelligt vin VAN
JlAltEN, in het welk de waardi~heid van Grietmlll van SteJ..
lI"Iwe'/- Westeinde , geduurende een en llngcn reeks vin junn, geween Is. Van eenen zwaren brand, welke, voor
eeuige jllren, een goed gedeelle van het Gebouw in de
fche leide, hebben wij elders gewag gemaakt, Men heeft de
Huizing, zedert, veel fraal~r, en in den hedendaagfchen
fmaak, opgetimmerd, en door het uitbreIden der plantaadjen,
den luiner en het aan zieD merkelijk vergroot. In het Oosten
V_i, Wolvel" pllgt, weleer, een niet min aanzienliJk, oud.
a.'elljk geiUgt te liggen, Lljk/"ma. SIIII, genaamd, nlar deszeUl ftigter. "l!1U VAN LYKLAMA. len dien tijde Grietmln
Vin dit Deel, Het lig rondom in eene diepe Graft, en wierdt
Vlr. uitgebreide bepllnrlngen omringd. Voor onltcveer zestig
jureD beefE men het gelligt, om deszelf. bouwvall;gheid, tot
eene afbreuk verkogt.
Zie ~CHOTANUS, Rt[,h,.ijv;"g van
Ft'ies/nnti i Ttgenw. Slaal VIlN

1'-

Frieslanrl.
WOLZOGltN, (LUDOVICUI) een vermaard G~leerde der
IIlutvvorgllnde Ecuwe, afkomfllg Uil cen bultenllnd.cb Iin.
zienlijk Genlgt, 'e welk. om de veryolgingen, lef zaake vin
dell üod.dienst, te ontwijken, in deen Linden, en wel met
raaIDe te Am,rsfoort, eene febuIIplaats bidt gezolt. In die
Stad wierdt Ol:ze WOLZOGIN gebooren; doch In welk jUf,
vind'!n wIj niet nngeteekend. Gewhfelijk zal dIt 'ICIfcheidell
juren vóór bet midden der ZevenlieDde Eeqwe zijn voorge'lallen, verulid. hij. iD deD Jure 1664. voor de ttreedemule
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aandpl ••IS verwl.felde. Door zijnen Vader rot den predikditmIl zijnde opgeleid, Ot'lfende hij zich nalra ghjll in de
Godgeleerdheid en dllr mede vermaagfcbapre wel'ter::c:Jlppeq.
Naadar bij lot Propenene was bevorderd. deedt WOI.ZOG~·N.
naar de gewoonte dier tijden. eene reize door verlc"eld~D
Gl!westen vin Eurapl. om ook de Ultlar:dfcbe Hoogt:fchoolen te bezoeken. de beroemdLle Geleerde Mannen VlD Zllnen
leeftijd iD perfooD te leeren kennt'D. en mer bUDLIe 1~5f.:o
Jljo .,oordeel te doen. Du. bezogt bij [i; IId,.;i~. knie.
D~ilse"lII"d en ZW;I.e,.lIIn~. 10 ber Ilautj!em"lde Gewtlt.
aaD her vermllrde Hoogefchool te Ge.eve. ver·oef1e bij langer. dlD op eenlg andere plaats. door bo!m bezoet.
Nu zijDe bulteDlandfche reize vûlbrlgt t~ beo ben • en In
het Vaderland te rug gekeerd te zijn. wierde WOLZ.)o.N b!.
roepen tot Leerllr in de Wa/fche Gemeente te G, Q"''''g"n.
Hoe lang hij lidaar den gewijden dienlC behbe w.. r~elJomeD
vinden wij niet vermeld. Vin G,.o"i"Ken wierdt bIj. in de
zelfde hoedlnigheid. verplalrst na IJ-IidtJelju"8, ID Zee/ald/.
In deeze Stad verroefde WOLZOOEl'f. tot lu den Jaare I ( 64,
wanneer hem de gelegetoheid wler.:!t aanj!tbooden l om nug
",an eenen anderen leerlloeI, dan van den gew·jJe KdOtel,
fijne verkreegene kundigheden zijnen natuurgenoOlea mede te
deeien. De Opzi~ner. der W{~tfo"e Gemel!nte Ie U.I"tdt
verkoozeo hem niet Oegl' tot hunnen Leerllr • miJl do! V. r:j:orgers VlO het Hoogefchool. 10 die zelf.te Srad, beno~lIJ
den bem, daarenboven. tot Buitengewoon' Hougll!eraar In oe
Kerkelijke Gefcbledeni.feD. Ze. jlaren, of dllr Omlrf'rr,
bekleedde WOLZOGI" dee~eD dubbelen post. Jutu.fc'1f'IJ wa.
de roem zijner welfpreekelldheid en kunde overgewuld na
Ámpe,.tJatll, CID wierden Burgemee5teren dier Stld, als Verzorgers van het Doorluchrig Scbool, In deD Jurd 1670, te
rilde, WOLZOGIU'I te verzoeken, om lis gewolln H.,o~leer
ur, even lis te U/,.ee"t, de KerkeliJke Gt:fchledeDi~feli te
onderwijzen. Tevens bt:klom hij hier, even als in d~ drie
voorgaande fttndplaatzen, den predIktloei In de Walfche Ge.
meente. Twintig jaaren bekleedde WOLZOGEN , met vee I lof,
deezeo dubbelea pOlC, re Amp"t14",. Hij 0 lerleedl op dlld
denicnde Novealler de. Jur. ' . . eG wjelde II Uil et/tl
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begralven. Hij beeft verCch .. idcn Gd.-erde Werken geCcbree.
ver. Zijn O,all,. Sucer behelst ve/fcltt:ldcn 'Ulre onderr'elÏnge,
raakeude dl: welfpreekendhl:I'1 op d.!11 predlkllod. Voor 'e
overige wal bij een Ijverig voo·Il~I,der der W1150egeerle van
DIUltART&I, en geraakte hij d •• , n~er in l'en hevigen penneftlijd. m~t den verma.rJ ...n F'lcCcht:n HooKl .. eralr JOHANNES
VAN DER IVAAlJPN.
Under Ile hItte In hct g,Ccbrlvoeren,
liet bij z;cb ee/lige fiel'ingen ont~IJleD, welke VlD z ,mm'ge
heethuofJit.e Godgelct-raen wIerden OPK.-VII, all riek/en dezelve Dur de SJCtnllltJrI/cl,e Kelleril. Zdf wierden h.m daar
Oller onaargel'lImltellen I.nl!~d aD.
Tot de k<!nnis der GOJg' l~erdbeid en de Kerkelijke GefchieJeni.Cen mo~t WOLZOHl'i zijr.e Ot fLningelJ met bepaald
hebben, maar zijne kuu Je zicn d9areDboveD beb"en ultgeftrekt tot zaaken, welke met het werlt zijner rOlpmge niee
in on"liddeliJk veri)and Ilonden. O,k mut'ten zijne vorderin,en In de algemeene wacr .. ldwi's·l=id verre boven het gewoone peil verDelen geweest z,jn. WIj meen en 't een en
aader ce mogen af! id':l1 uit !Jet verhaal van den Utrec'''/'''tN
Hoogleeraar BURMAN, vetZ~k\·rt!nde. hoe hem, vin goeJer
bind, was gebl~l'keo, dat Bur~emeesteren vin A""lerd,,'",
meermalen. bij WOLZOG!N bidden alnl!edroogen, um zIjne
po.ten VlD HtJo~leeraar aan hd OoorILlch,i" :ichuul en lIan
Leeraar ~er WaUèhe Gemeente neder Ie I:-gg.-n; met be,vfte
van bet gewig'ig ampt. van P':f.fionaris hu.,r.er ~tld, aan
h~m te willen opdra~gl!n; doch dit hll reiken. dceze vereerende aanbieding op tene bt'ufche wilze hadt van de hand
geweezen. De aantijging van S -cÎnianer1j, WOLZJGf!N langewreeven, moet, derhlllleD, op de Amtlerdamrch.: lIu gem,> ._
teren. teD zijnelI opzlgte. geen Dadt ellgtn IOllruk gemaakt
hebben.
Zie CASPARI BUR.UNNI r,.aj,llul1I
E,.udllulII.

WOMMELS. een Dorp
In F,.{ellantJ. in bit Kwarlier van
W,s/e"go, in de Griet, Di) H_"n_'1QrtJ,rl4/Jeel, VBD welke het.
hoewel bader het twulfw van DgrptD J llegcs het zevende
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In rang zijnde, en ook nift bet groolfte, a 8 het Hoofddorp
mag worden aangemerkt, vermlds de Regtdag bier W(!f kliJlts wordt gebouJen, W~","'e's ligt UIJ den Trek vaan , welke van Leeuwarde" na Ro/~w'lf'd loopt. Het is ecn tamelijk
poot J)urp, vooral waneeer m n daar oneier beYlt de verfchc:iden uitbuurten , we ke wild en zijd verfp/eh.l lig~e": onder anuere eenc dl'rzdven op deo amand van wel vierbon·
derd Roeden yan de Ktrkouuu In overoude tijden Jag iJa
en onder Wommell een .aanzlenlijk geral Slalen, of a.!ehjke
Huitco, doch die nu, 1I voor hog, hunnen luister en lar.zien brbo.!n ~erlooren in de j!cdaar te yan meer ol' min aanzi.mlljlle BOt'rd:rrjen. Eene enkt Je, van het grIJot getal. I.
'er I.og in weezen , in bel Do'p, ten Oosten van de Kerk.
De Gr !ltlDan van deczen Deelt! houdt 'cr, geNoonlj'k, zijn
vcrbl'Jt~ In d~n Jure J49l leedt WIJ",mels een zeer Lwaar
vell,cs, door eeneD gewdJlgen ',rand. WI1'4~IM!VS verhaaic,
boe, tlln Z'lOen h:efujde. ODder de hijgeloo'l'ge Opgezeetenen
zelt ·re overlevering Ilog gt>loof vond" inh, >U lende, dat de
ramp, twee juren voor dat dez,;lve g.:llt'ur ie, va ,zj·n Wal
door de Huisli"dl'n, in wier oog her geDeele Durp zicl! ver·
toonde. albof het In vollen \,j~m fioMt. Hct l\oord, rlicht,
of eellige Indere verhevelilJg, zal de onkundige m"nigte den
bij,dlJovlgen waan hebben d,)",n opvatten N0 6 lang daar
naa b~ lben fOOrlllt'lijke vooneek"n~, me, rmaalen, g.!loof gevonden. Voor het overige bevat trommels eeoënvcertig Stem.
gerc:grig,je Bo'!rderiICD. De Her"ormde Leerta! dcezer Plaat·
ze ht eau insgel'Jk. Jn het nabuuri~ Hij/Qo,d den predikdieosc
waar. Hij b lid der Kla fis va" Bq/slllo,.d eD IJ"ltrI",. V66r
de verlnd, ring van G 'dsdiel'sc hier te Lande, behoorde Wo,,,meJl o',dt.r bet Dcl.e f':',QP VIA BofslIla,d. en blldt de P:lSlorij laarllJks bO'Hierd, het Vlkalierc~ap zeventig GJu l/:u .Jens
inkoom.'D. D~art!Db()ven was 'er eene Prehellde, welke ~.
CeliJks JaarlIjks honcterd GouJguldeu. opbragc.

ZIe ICilOTAlWS en WIN'I!MIU'; en
&enW, S."tli YII" F"es/and.
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WOMMELS. (CYPRIANVS STAPERT

VAr~)

WOMMltLS, (CYPRIÁNVS STAPERT VA.) nalt de plaats ziJIler gl!tJuorle, of, volg~lls het gebruik onder de Geleerde
ManneD van zijnen leeftijd, met een verlalijnden uitgang
.UMELIVS genaamd, aat.fchouwde het eerlle leevenalicht in,
of lIc ...er, nabij het zo a.r.llond. befchreeven Dorp, op de
Slate SlIJper" nu reed. voorlang, neven. andere adelijke
gelligten. ten aanzien van de aloude gedaame, in eene gewoone Boerderij verdweenCD. doch toenmaals de eigendom
en biwoond van het aanzienlijk Ge~gt van dien naam. Zijne
,.-boorte viel voor in den Jaare J 5.5. De Pastoor der Phatze onderwees bem in de gronden der Latljnfcne taaIe. De
jaaren der jongt Iingfebap bereikt hebbende, bezogt hij, van
lijd tot lijd. de Leerfcboolen van GlJud", Haa,-Iem, Snetft
en Grl)niflBen. Onder dit aUes openbaarde zich iu VOMELIUS,
tI vroeg. eene ongemeene gefchiktbeld tot de Latijnfcbe
Dichrkunde, en maakte hij, in de beoeff>!ning daar van, zo'
ongemeene vorderingen, dat hij, van tijd tot tijd, Dichtllukkeo vervaaraigde, doorzuid van trekken van edel vernuft en
Kla~{irch~ fiernden.
UI; Reg<sgeleerdheid was, Intmfchen, de hoofdzaak, tot
welke bij wi~(dt opg~leid. Tot in de dieplle gebelmenisftn
dkr wiJdllrf kIrende weeter fchap willende doordringen. bezo.;t bIj VI"> fcheiden Hoogefehooien , al. die van Wittenbe,-g,
E· JM', K,-u/en en eindelijk Leupe". Zijnen langfien tijd
verlo~fde bi) ter l~alatgemelde Stede, als welker Hooge.
fchool, in dle:n tijd, en nog lang daar naa, in vermaardheid
en aantal van beroc:mde Onderwijzers, boven de meeste
Ho('ge1choolen uilmu\ltte. Hier beklom hij. eerlang. den trap
v." Ll'eraar in de Regten ; waar nll hem de Keurvorst van
M·,.,z dt n vere ... re:!den post opdtoe~, om aan het Hooge.
icbool dier S·.d. IIls gewoon Hoogleerau, de Regrsgelf-"rd.
heid te ondt:rwijz{'n. Daarenbovt!D verkreeg hij, te" bliJke
van zij. e org(mee:'e ku!)de en bekwumbeden, .Is AsJt's/or,
of Brjz'tter, ecne p/allts in de Keizerlijke Rijkskamer te
Spi,.,.s. Met geen geringen lof en teil algemeenen lIutle bekl,>ectdc ':lIj di~n dubbelen pon, p,eduurende den tijd V~II vijf.
lien J~2ren. Behdlveu dien van groncljge ervarelli~fe in vee·
kruande Wee,enfch=pptln, ging ollzen Hoogleeraar de lof nae
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tan Ongemeene gefprukzllmbeid en uitgebreide goedwilligheid. VAN WOIllMP.LS overleedt te .fp;,r" op dltn vijfolen

Maart de. Jaara 1573, io het achlënvhfdglle jur zij u oUI.ln..
dom., eD wierdt iJl de Sint-lans-Kerk begrIlven. Op zijn
Graf leest mlD een Opfcbrlft, door hem zeJveo gelle1d. Wel
lang vóór zijn overlijden.

" Hoc Frijius condor I1lmulo CYPIUANVS Ivfta
" VOMELIDVM á ~TAPERT genre domoque Ûtus.
" Aonla Jauri Iicet :me mertbar hanorem.
" Ell A1lr:!:a timen plDS dea eultl mibi.
" Tefiis erit magni pr:rclara Aeldc:mi2. qUI: me
.. Tradentem audivit civiel jura frequent.
" Tellis erlt cImera fimul Imperiale tribuOlI.
" Quod eolui ASr~bfur per Iria lullra Spiril.
" At hie. Cbri:le, wum Cupremum expeéto tribIJnaJ 'I
u Tu wlhl non cer,Cur, fed plus ellu pater."
Of de Hoogleerur VOM LJUS over de Regllgeleerdbeid
eenig geCcbnft hebbe in 't licht gegt!even. i. OB' Diet gebleeken. Zijne dichtkur.dige Werken waren de volgende, ....
len in zijnen vroegeren Jeefrijd vervaardigd. De volgeBtW
zijn daar van de titel,;
Sylvarum Libri 111. Erphord. 1540.
Ode .d Deuill Optimum Maximum pro tnnquilJiando
Chri'Ullnl Orbis nltu. 1546.
Sylvlrum Liber Quartu •• E,phord. 1547.
Epitaphia celebrium aJiquot Virorum Civitatis Mldebur..
genfis.
Epicedium ad Carolum Quir.tum.

Daarenboven fchreef hij nog een Werkje van gemengden •
lIond, onder den ,itel:
Mifccllllleorum liber unus. .A -gent. 1543.
Zie ZWEEII.TII .Alllln6

Belg;'''''.
WON'

8Cf

\VONS.

WON, van oud. ook Wolden' geheelen, is een Dorp Ir!
Frie.land, In het Welletk wartier , onder de Grleteni) van
Wona,rtlM,I. welke vin dit Dorp haar en naam ontleend hecft~
waarfchijDlljk, om reden, meent men, dat in of liever eelJ
weinig tea Zuiden vin dit Dorp. in overoude tijden. het
regt, ouder den blaauwen hemel pl:tgt gehandhaafd te WOl'.
den, op eeDe pla:m, welke nog hedee. bij den naam van
Wona,rwe".jI,,,, of. zo als de Opgezeelene dezel ve heden,
bij verkortiDg noemen, de Weer,n. bekend is. Wons ligt,
ongeveer een half uur guns ten Noorden van het Vlek MI.!":
ltlm, Diet onvermaaklljk. IIln den Rijdweg • w!.lke vau daar
DI de Sleden Bolswerd , Fran,!,r. en, gelijk men 't noemt,
binnen door, na Harling,n loopt. Het Uorp ligt op eene vrij aallmerkelijke hoogte, w..arfcbljnlljk eeDe dier verhevenhedeo, hoe.danige men, bij ouds, toen de Dijken io F, iesland nog mine
der gemeen waren, iD ,rootea getale plagt op te werpen,
vooril op plulzea, niet verre '1110 de Zee gelegen. hoedanIg
het gevil VlD Won, is, om daar door. tegen overllroomingerr
of hooge watervloeden zicb eenigt'rmaate te beveiligen. Aan
den Oostmt i. deeze verhevenheid inzonderbeld aaomerke·
lijk. Voor 't overige ia Il'ons een klein Dorp; hogtbans
draagc bet. VlO wegen verfcheiden kleine bourtjes, Gojem.
H4j'lIJ, Hitidem, Doinw;er, en anderen. dur onder behoorende , in de IJgemeene belangen der Grietenije, met
eenëndertig Stemmen. De Kerk, hoewel kIeill, hebbende de
gedaante van eenen Koepel, met eeu torentje voorzien, en
ftllDde op de grood1e hoogte. ruatkt geene oDlJIIlzlenlijke
vertooning. De Predikant der PIII,ze lieert, teo Welten vaa
het gewijde Gelligt, eene niet onvermalklijl:e wooning. Deeze vertigt eeven. het heill~e dienstwetk t~ Engwier , eell
klein Dorpje, een weinig, in het Zuidw::Sten. van daar gele.
gen. In 't Zuiden van dit Dorp ligt eene aanzienlijke Boer·
derij. zijnde eertijds geween ecne adelijke State. Eindelijk
merken wij nog aal1. dat de Kerk vin dit Dorpje, in dè
RoomCcbe tijde!], ecne Parochiekerk geweest is, van welke
de Proolt der Kerke van ST. JAN, te Utrecht t jaarlijks Ze&"
ûen Schilden uok.
Zie SCIlOTAlIIUS, Btj,ltr. ""n Fri,s/tlnd.
WON-o
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WOl'lZERADtEL, eere GrierelllJ, Jn bee Kwartier Vin F';el';
land, !I'erurgo gebeeten, mlar het firaks befcbreevene Dorp
Wons, ge/ijk wij boven aanmerkten, aldus genaamd. lndiert
'er, In de Provlnci~ F, iesJanti eenlge Grietenij ziJ, welke
lIaar In l1irgellrektheld, of in getaJ van Dorpen oVènrefc, Id
vermogen moeten alle de andere voor haar onderdoen, langs
den Zeekant gerekend. ligt zij, na genoeg, In het midden
aer ProvincIe. lIaue greuen mogen aldus bepaald wor den.
Ten Nourden fiooe zij tegen de Grletfnijen F"lIndteTfltieel en
Bar TIltieei; ten Oo~ten aan de Grietenijen Wi;enlzeJzeTlldeel
èn HfnnafJTtieradtèl; ren Zuiden ln,gelij~s aan de eerfie der
twee IlIlsrgemelde Grietenijen en oan het Regls?ebied der
SlId H1J r kUIII; eD ten 'Veiten aan de ZUIUl'Tlee. ln de
breedre beDaat zij dus, langs den Zeekant, rn!fchen de Steden Hdrlingen en H'(JTltulII; eene uitgellrekth~!d v:ln bijkallS
,ijf uuren galU:S. De lengte, van het Oost na het West, I.
niet eenèrl~i. Over de geheelt: opp~rvlakre ontmoet men
leer voom, Ifelijke Wel· en Souwlandcn. Geen' voer droog
lands, bijkans, vindt men 'er, die niet tOt het een of ander
deezet oogmerken kan gebruikt worden, Over'e geheel ge.
nomen zi:il, egrer, de landen, meeSt na het Noorden gele..
gen, de b 'stc en vrugtbaarfle.
WDT.zeradeel wordt in twee deel en verdee!d, Binnendijks.
en lJuire'ltil,ks· U'onzcTad--e/ I'cilaamd, door m'dd:!1 vad
een en blr.neDllndfcht.n Dijk, de S/l"Igte genaomd. Hij reemt
:tilDe!" aanvlir.g bij den let'd,jk, ruim eeD b'3lf uur ga3n~ vaa
de NoordliJke grensfl'heiding, flll dO.Jrtoilpr de Gr,.'t~l!i; met
verfcheldcn bogrC:ll, tot dat bij in de Grieret,ij 1P:,mb"lze.
,adtiCJ v~lr. Van dè zevel'ël'twin'i~ Dorpen, ID welke W(Jnae,.adul verdeeld is, liggen dertien ten Westen, en even zo
veeJe ten Oosten van de Slaglediik; her zeiler ëntwintiglla
Dorp wordt van denzelven doorfneeden
Het eers1r.emeldo
dertlen- drugt den na~m van Buirendijkrche, het loder dat
van llinnendijkfcne Dorpen. Over de IlInl':ldil1g eot bet lig.
gen van deezen Dijk zIjn de .:evoelefls der Oudheidkn"dlqen
verdeeld. Zommigen, in III'1me r kinjt neemende, dat 1IT.m3e.
radeel, eeflljds, door twet! Grietmannen wierde beheerd,
ti}D Vlm oordeel dat deelt Dijk tot eene grensfeheldlng der
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wederzijdfche reglsgebieden diende. Anderen houden het voor
waartebijr.lijker, dat men diën DIjk ~:I~rccrst heefe aangelegd,
om, bij bet indringen vlln hooge vlo;!dcn, althans een gej~él.
te der Gr iCIl~D i je te beveiligen.
Langt deo Zeekant wordt WllrlZ~r(JrJecl tegenwoordig. te..
gen de hooge vloeden der Zuiderzee be'/ciligd door eeo
yoonrelfl!li)ken Zeedijk, aan den bu'(cIJkant g':llcIll.t met rij,n
paaien, welken tUJfchenrulmte met puin- en keilleenen is gi.vuld, om alzo den Dag van het lIanldotzend~ w;tcr te breeken. Het gedeelte van dien Dijk. weik liÎet verre van de
Stad Harli"g~n tot aan het Vlek Ma{/fll1n loopt, wordt de
YiJfdee/e,,· aijlt genalmd, om dat vijf Grietenij!!;] in deszeifl
onderhoud moelen draagen. Het andere gedeelte des Dljks,
ih'ekkende tot nabij de Stad Wor-leum. moet door lJ?fJ"uradeel alleen bekostigd worden. Draag'ijker en minder kostbUl, dan van het ander, Is het vllderboud van dh gedeelte,
om dat de Dijk, bebbende voor zich een breed vo,;rftrand
liggen t aan de aanklotzende zeegol ven minder aan !lOOI'
lijdt.
De menigvuldige Vamen, welke deeze Grietenij doorCnij..
den t maaken de gemeenCchnp tusC~hen de Steden eR Dorpen
zeer gemak"ik Behalven eenige van minder uirgebreidheld,
vindt mell 'er drie vrij uitgellrekte Meiren ; zij zijn, bet
Workulllmer, bet Pa,.,.cgIlQller- en bet 1I1"lr:kutntner • m~ir.
Door zeer kleine Inbammen of lusrchenruimten, zijn voord
de twee laatstgemelde, deeze Meiren van elkander IIfgefchei.
den. Bebalven cat zij den binncnlandfcben Scheepvaart en
Koophandel bevorderen, geeven zij groot voordeel, door demenigte vi~cb, vooral zeer vcomeffelijke Baars, weJ.ke daar
in gevangen wordt, en voor de HolJandfche niet beboeà tewijken.
WQr.aef'lItJeel beVit zevenëntwintig Dorpen, en dllS, op
telle na de meeue vin alle de dertig Grietenijen In de gelaeele Pxovinc:ie. Volgens hunnen rang In bet Hemmen, hoewel g~enzinl van bunne grooHe of vermogen, zijn zij devolgende: Arum, Aller.glllllier, BlJfl!lII,,'d. Cornllle1'd, Deti{Jun:, EXlllo,.rQ, En&lIIier, Gaast, T,,.lIIoutie, C1';oellte,.p.
HichlUfIJ, Herlwerd ~ U;erlutll, /tizega!ul;aln, Kirmwerd.

1.01-

WONZERAO!EL, enz.

83

LoIIU11l, Longe, hou, M'I.UII"', Pingjum, p". rtgd, Pi/a"""
8c1teueT.s, SIlrich. Sc". nard. Tje~l-we,tI; Wilma,ru", eJl
Hó,-s; als mede rwee zo genaam.le KI'Jost~ra, OutJttloosler
en Oegclrloo
Met de Kloo'ters. die leder viJf S.emmed
hel>b .. n, brengtn .de: deeze Dorpen, in de gfmeenfC:baplljke
behandelingen der Grierenlje, zuhonderd aen ~l1veerrig StelDa
men uie.
Door vijfiJen Leeraaren worde de Hervormde OpgeZeeto.
ben deeztr Gtlerenije bediend. Vier Doopsgezinde Vergaderplutzen telt men 'er: te MakA-."', Pinggum , Ar.III edWil",ar!u",. Men vindr 'er a~grs eene Stltie Vin Room'chgezinden. nl.melijk re Mtlltl-lI111. De Opgezeetenen dier Ge.
zince, welke re verre van dit Vlek \toonen1 om 'er bUDDen
openbtare God.dienst re kunnen verrigten. moeten, ten dieD
einde, zicb na een der n.buorl~e Sleden Har/üIgt", 11'0""
lum of lJolswa,.d begeeven. De laatstgemelde Stad word.
a.n IUe zijden van Wonzt!radul Îngen /olen.
Het WI~n vin Wonu,.adce/ is lIen Springend Hert met
gebroken Hoorn.. De aanleiding dnrtoe zou gegeeven bel1ben. zeker Hert. 'I welk uit de nAbuurige hL sfenen op,rja ••
!en, door de Opgezee' enen dt:et r Grietenije gevlDged
wierdt, n••dal het dier zijne Hoornen hadt gt:broken.

ft,.

WINSI!MIUS, K,.otll;~ """ Fr/u..
land; SCHOTANUS , 8('fcltdjvl"g flan
F,.iesland; Tegenwoo,.dige SIafIl.

Zie
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eene St.d iu F,.;tllaud, wu ouds 'lPoldt,-b",_

WOUDRlêHEIl.

of WtJld,;clrum genaamd. gele~eD in bet W:<s!Jlik gedeehe I
aan de Zuiderzee, rUim een uur guns len Noorden vin do
Stad Hinde/open, en ruim vl~r Duren gRn ten lU·<ien VlO
de Slad Ha' lineen. Onder de elf Frle/ehe Sleden bt-k1eedc
zij. Ier Verga teringe van bet Gewest il) rang de Degende
Bij dea 01l\ibeidkundigen ALTING ontmoeten Wij,
plaats.
F 3
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'Ingaande den Ilouden toeftand van Worltum, het volgende
berigt: "WALDRICHl!.M, dus fch rij ft hij, is eene ftadt in
" Vri,slande, aan den rechter oever van den Ouden VHe..
t i ftroom.
aan Scbil'pelS en Overzeefcbe Handelaars, om de
" nllttjheid des nieuwen boefems, vrij 't meeste bezocht en
" bewoonCo Tot een teken van Oudtbeldt ftrckt de andere
,. Radt van den zeI ven Daam, hoewel met dat onderfcheijdt,
11 dat ze op Qen anderen oon lagb, en uu al van de XlII
"eeuwe ar. ouder de golven onder haar oude benaminge,
" op de zanden niet onbekent. Des naams oorfprongk (dus
" vervolgt ALTl~G) is de zelfde niet IPaldr;chesJe,» aln de
" Merwe. en dau bij een en de zelfde verkortinge, vaD
" Woudrichem in WOTltum of lI'a,lrum. De ftadt is met
" geene muuren bevest, ook kan ze niet bcquaameJijk om" vest worden: Vermits ze zeer wei} nogb breedte, en eeDe
IJ onDlltige lengte beeft.
Zij worde onder de ftcden, aan
"deeze zijde van de Lauwei. gelegen I de IX in rlDg ge" fielt." Tot bier toe ALTINO.
Wegens deu oorfprong of de reden der berraaminge kUilDen
wij niets met zekerheid vetmelden. Gelijk vno de meeste
Plaatzen , fc:huilt ook deeze in het duister. 'Er is 'er, die
van ge~agten ZijD, dat, even gelijk het tegenwoordige Sla!lureil niet op den grond der van ouds dus genaamde Stad ge.
legen i., dit zelfde met opzicht van Wo, kum zoude plaats
hebben. " Is, naamelijk, bekend, dat de uitgebreide waterplas J beden ten dage de Zuid~ee genoemd, in overou je tij.
den. droog en vruitbaar land was; zijnde bedekt met verfcheiden bewoonde Do.lTpell cn Plaat zen , thans onder den
vloed bedolven, ...·elker bewooners , bij het onttlaan van deezen Zeeboezem, meest Oostwa2rls zijn geweeken. W1et opzigt tot eenige Dllrpen, weleer in het Noordwest vin de
Stad Harlingen gelegen, iS) die eene bekende zaak. Even
eens geldt dit 82Dgaande het oude Slavoren , lis zijnde bet.
zelve gubouwd geweest. veel nader aan de Stad Edhu,acn.
op den eenijds vrugtbaare piel, grond., tusfchen die Stad en
het tegenwoordige Sla voren. Van hier dat zOCimige OudheLlkuDdi~en VIi} .mecninlle zijn. dit men bet oude Workura
moet zoeken cp I:~e plaats, meer Westwaarts, op een aan-
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IDcrkelijken aflland van de tegenwoordige vaste kust van
Maar tot welken tijd de aflcheiding moet gebragt
worden. of wanneer de legenwoordlge Stld gebouNd zij,
vinden wij niet vermeld. De aloude gefchiedenis der Stad
ligt alzo in de duilternisfe der eeuwen bedolven. Veel heeft
/I~orkU7ll geleeden , gedIIureIlde de rampzalige iuJandfche verdeeldhedcn tusfçhen de ScMeringer en VeiAaper, welke, even
als de twisten der IJoekfchen en KJbbeljaauwfchen lIolla"d.
't eenigen tijde. Friesland in fep en roere fielden. Toeo
IPor/tUI1I. op het einde der Vijftiende Eeuwe, het met de
re//topers hielde, wier.H zij. door den Edelen JoulAMA en
de zijnen, :ungctlsc en veroverd; waarom de Vl!tllOperfche
hoofden, die zich d~ar binnen bevonden. zich genoodzaakt
vonden, de plaats te ruimen, en elders eene veilige ·verblijfplaats te zoeken. Hoewel de burgerij, door deezen aanval,
zwaare ontllelcenisfen leedt. fchijnt zij, egcer, met den fehrile
vrij geraakt te zijn, immers aan baare perfoonen en goede.
ren, geen merkelijk nadeel te hebben geleeden. Dit wierde
gefpaard tOt in àen Jaaro J5'S. In de maand Maij dien.
jaars kwam de zo genaamde Zwarte Hoop de Stad vijandIiJk
overvallen, en rigeten 'er br:lDdUlgtingen en veelerhande verwoescingeo aan. Gelijken moed wil pleegde 'er, eenlge da.
gen laat er , de Gelderkhe Soldaaren , die, onder Indere, de
Kerk, vin binnen, geheel en al uitbrandden. Men was 'er
naauwlijks een weidg tot rust gek(lomen, of die van dell
BOilcllondilèbe aanhang kwamen, In den volgenden Jure 15 r6.
de Srad overvallen. Doch hon verblijf was van korten duur.
])e befaamde GttOOTE l'II!R. ltedewaarcs gerukt zijnde, deedc
hun, met verhaaste fchreden, de vlugt neem en. In deo Jlllre
]523 keerdeo de Bourgondiesgezinden te rug, verzekerden
zich, van nieuws, vIn de Stad, en broken, onder '"lLfere
verwoestingen, door hen aangerigt, den toren der Kerke, tot
op het vierkant muurwerk, If, die voorheen, om zijne on.
gemeene hoogte, de fellepen zelf tot in de NoorJzee, tOt
eeDe baak plagt te verllrekken. Zints dien tijd levert de
Gtfchledenis der Srad nict veel merkwaardig op, tot in de
Jaale 1787, wanneer zij, door bewerking der aanhangers va
WJLLEM VArt riASS.\t,J, vertlrekte tot eell tooneel van mIJ ... •
Friesland.
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delingen eD plonderlngen, meer dan eenige Stad van
land, en die nog beden menig eenen borger van die Stad
'ID dil vloekwaardig jaar, met afgrijzen doen te rug denken.
De Stad Wo, lum, gelijk wij boven aanmerkten. ligt aan
de Zuiderzee. boewel 71j. dJor een aanmerkelijk voorfirand.
eusfchen de Uijlt en het Vaarwuer der groole fchepen, van
dezelve, el'Digermalle. is afgtfc;'eiden. E.en nllluwe door.
logt, bet Zool genaamd, hehbende. aan de eene zilde, het
Voo {hand, en, .an den anderen kant. den Zeedijk, openc
de gemeenfchap, voor groore fcht'pen en kleine vl2rtui~e'1.
met de ~emtl.le Zlliderz.:e. Alla het begin diens nalluwen
vaarwacers Ujlt een zwaare Sluis, met een dub"elen Valh ug
gedel!.t. De Stad zelve i. in de lengre gebouwd. befiaar,de
Wt eene du"bele rij Hoi&en, ürekkende gel'o~gZlam in eene
rechte IIJII, "ao bel Noordoost na bet 7.udwest, ter Ie gte
VaD bijkar.s el'n vierendeel uur gaans. Alleenli;k onlDlOE'! Ol n
In bet Noordoosr l'en kleinen dwarlheek, ZuidooslWadri
t!rekke(lde, hier ter fiède hij deu naam van het Dlvat s-Noord
bc.11.I:nd. Slnat"n of ultbuur tdl heeft men 'er nIer, dan et!ne
enkele. in bet Zuiden van de Lange Slr{'ek. op de hoogte
van de Markt. Een war er van geringe breeatc doorloopt de
&ohee1e lltad, vin bet een einde lot het ander. Een wIjder
wa:er, de Wijmers gerumd, firt-kt langa de Igterûjde der
but&!!D aan den ZUHlkanr, dieneuae tot een doortog! voor
gloote en klelDere fchepen. door de SJtli. na builen of na
binnen ~aarerde. Voo; 't o\'erise IS de Stad geheel zonder
Wallen of Ve~tingwerken. NIet verre vin de Sluis mt:enC
men, evenwel, eer.ige melkceeltens Ie b,·fpeuren; welke zouden ultw'jzen, dit aldaar, 'I eenigen tijde. een Schans, of
foor:geli]ke Vertlerking, zou gelegen hebl.>en. Misfchien zo\1
men ooit hier mo~cen zoeken tene der twee POOI ten, van
welke. naar het oordeel van zommige, de Stad eertijds voor·
~len

was.
Genoeglum in bet midden van Wor~um verwijdert z:cb
de dullb.:le areek Huilen tot een ruim en zeer aanzierIlIJ"
plein, rondom met Huizen bezet. en op hetwelk de Jaaren Wet!krnarkcen gehouden worden. Aan ber \Vestei, de vaq
Ol, Plc:iq tlaac de GTOfue Kerk, bij hu{e eerfie fil~ÜDg, en
ge.
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geduurcnde de R;omfche tijde. aan de He\li~e G!ERTaUlIf
toegewijd. Het is een zwaar, en, den tijd, in welken het
gefilgt wierdt. in aanmerking zijnde genomen, fraai Kruisgebouw, van aanmerkelijke hoogte. Beha! ven andere GerIlden.
ontmoet men, van binnen, Ct:n fraai Orgel, het gewrogt van
een en FdeCchen Kunllenaar, in den Jaare 1697, naar de plaat.
zijner geboorte, JI\N BARMEN!Z VAN BULIKVK genaa~d. De
Toren i. niet onwldlfelljk met de Kerk verbonden, maar
fiaat van dezelve op eenen amalld van wel zeacig voeten.
Het Is een zwaar en lomp gev:larle, als zijode tamelijk dIk,
en niet meer dan zevellë.;tlchtlg voeten hoog. ID de Hillorie
der Stad bebben wij gezien, dat. door den moedwil der
BOUf'gDnditf's, de hooge SpiCi wierde afgtbroken. Een laage
Spits. in de gedaante vaD eenen Lantaarn. lIeekt tbans ten
platten dake nit. De verbandlleenen , welke nog tegenwoor.
dig op de Oostlijke hoeken des Torens ultlleekeu. doch
zommigen denken, dat meD, 't eenigen tijde, eeD voornee.
men heeft gebad, om de tusfchenruimte, tusfcben den Toren
en de Kerk. aan te vullen; docb dat geldgebrek de voldoe·
Iling van dit voorneemen zou bebben doen liuken. Zelf wil
Blen dat PHILIPS DE Il, Koning van Spanje t door eene bui.
lengewoone vergunning, den opbouw der Kerke bevorderlijk
zou geweest zijn. De Hervormde Gemeente wordt door
twee Leeruren bediend. Zij zijn leden der Klasfi. van BfI',.
wtJrJ en Wo,-b,..
Behal-len de Groote. hadt men hier, eertijds, eene Gast.
huis· Kerk. Tot voor omtrent veertig jaaren wu de Toren
daar van r:o~ in weczen. Tegenwoordig dient bet gebouw
tot een Stads Pakbuis en Werk· of Spinhul. , voor zodanige
onvermogenden • die onderRand behoeven t docb, egter t ia
naRt zijn 0111 eenig werk ce kunnen verrigten. Een derde
gewijd gellig[, weleer de Kapelle genaamd, vertoont nog de
overblIjfzeis zjjner aloude bel\emmloge. in het fpits Torent.
je, we!k ten dake uitlleekt. De Slads School wordt tban.
in dit gebouw gehouden; de Schoolmeester heefe 'er, daarenboven, zijne woouiug.
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Openbaare waereldJljke Gtbouwcn ontmoet men 'er geene,
behalven bet Sladshu;j; het nut in den Zu doostboek valJ
het Marktplein. Het is een defdg vierk2nt gebouw. in deo
~edendalgfcbeD fdlalk getimmerd I van binnen voorzien van
de Doodlge Vertrekken, berekend nalf het oogmerk Vin zul,
eene Iligtlnge. Men beklimt het Stad,hui. Ilogs eene vrij
)loogen T,ap of Op~ang. Het benederfle gedeelte. gelijk••
vloers • dient tot eene niet onaanzienlijke Herberg. Ond~r
de Openbaare Gebouwen mag men ook nog tellen de Stad.
W..g. met den agtermuur met de Groote Kerk onmiddelijk
verbonden. 'Er bloeide, v.n ouds. ter deezer Stede. een
aanzienlijk adelijk Gellagt, rNTIMA of INTHIEMA genaamd, 'e
welk de klem der Regeerlnge in handen hadt. Het bewJonde
een Huls. 't welk, met regt, den naam vin Ka{led moge
draagen, en. 't eenlgen tijde. diende om de Stad in be'dwang
~e houden. Het Gebouw {lond. tèp Zuiden van de Kerk.
ZintS het ultllerveo des Geflagu, en om de bouwvalligheid
nn bet Gelligt. beeft men bet, nu ongeveer zeventig jaaren
,eleeden. afg;;brokom.
B.:hal "en de Hervormde, beefe men. te Worlrum , eene
Gemeente vau Doopsge';ndln; die, hoewel ulet te vergeiij·
kaP bij 't geen ZIJ vQormuls plagt te wee zen , nog beden
vrij tllaljk In leclem2lten is. M<!er aauziens en eene duidelijker in 't 0' g 10. peilde verwoning heeft de Vergaderplaats,
dan de mec~ten vau die GezJDte. EeD weinig biDncmwaarcs
ten Zuiden van dcu gemeenen weg fiaaDde, beeft het Getligt
aldaar twee aeftige iogangeo. Van binneD is het voorzien
VlD twee vaanderijen; iet zeldzaams in de Kerken der Doopslez.inden. Boven de .. eelnl nlct zeer hooge burgenvoonlngen, ziel m<!n bet geWIjd\! gtbouw zijn dak fiutellJk verhef.
fen. Aan éo.!Den Leeraar is bet werk der bedieninge toeveruouwd.
Eandelijk hebben 'er ook de Rootllschgtz;nlf" eene Vergaderplaats, ten Noorden van bet Ooat1ljk gIldeelte der Stad;
)Iet i. een fr..l en zeer aanûenlljk gelligt, voor vljfëetwiQd, jaaren, of dur omtrent, gebouwd.
De Re,eeriDc VlD WorMJ'" beltondt. eenljds, uit acbt
Bur.
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lJurgemee.teren ~n v~ëotwlntig Gemeenslieden of Vroed~
(ehappen. In den ]aare J77~ beeft WILLE'" DE V het gelal
der eerfien op vier, dat der laatstgemelden op tWUll;g verminderd.
GrOOler dan vin eenige Indere ",.;eftlze Stad, is de uitgellrekrbeld vin het Grondgebied van Wo,./tuln; men rekent
dat het wel tweedQÎzend Morgens Lan,js beOaat. llijkiîS
~en vierde gedeelre dau van ligt in b.. t zo genaa..ndc Wo,..
/tummer -Nieu'WlantJ; zijnde een ongedijkle Polder, lo;n Zuiden der Stad, na den kant van Hinde/open. ILewel deeLe
eigendom merkelijke voordeelen aanbrl:nge, is de: Sta,I, óaaeentegen, met J;\"lIre uirgaven belalt, onder andere, met hee
onderhoud van een gedeelte des Zeedljks, ter Wedl.rlIl .. ~n
der Stad, ter lemgte van ieCl meer dan YIJfbonder4jYt\!rug
Roeden. Een drukkende ramp trof den araka genoc:mden
Polder, ber Wo,./rumme,.-NieuwlantJ, door den ge''''e:di,en
aorm en boogen Watervloed valJ de mland NOVC:Uloer ae.
Jurs J776. Om de geleedene fcbade, door dcn doorbraak
In den lJ:ik valJ een aanmerkelijk getal Roeden, re herlldiC:lI,
wierde 'er eene fomme VlD weinIg minder dao rweeUJaalb"D.
derddulzend guldens verelscht. Bij wijze vin glfle witrJt
die febade, uit de gemeeDe kal der Provincie, gedraa6cn
met eene fomme VlD ruim honderdduizend g~ldeo.. Het
overige moeiten de Ingelanden bekostigen.
Hee getal der Huizen binnen WoriUIn worde op ruim zeshonderd, en dae der Inwooneren op ongeveer drieduizend begroor. De Scheepsbouw en Zeevaart was, geruimen rijd,
een aanmerkelijke rak van hee beillan der JngezeereDen. In
den Jaare 1781 wierde hee geral d.,. Koffcbippers I hier wOJDagtig, op zes!azearlg begroo~. Met bet verval van dea
Scbeepvaart. uie eenen zameD/oop van bekende oorzall(en
ondtaan, zal die gerll, hoogsrwlarfcbijnJijk. zinr. dl~n rijd.
det weinig zija verminderd. Daarenboven verfcb .. /f.:D cie
Pouebaltkerijen hier niee welalg verderl: DerJelver gtrll
vladen wij op zeventien begroot. Niet zo veele Ontilloee
lIIen In het overigo ,edeelte van het g8arfebe Gewest.
Hee Wapen der SlId Worium i. een Sehild, bevattende,
ia de cone helft, eea halveD Arend. zware op een BOU lea
F5
"eld,

90

WORKUM, WOR.MER..

---------~-------veld, en In de andere belft, drie Leliëll, twee boven en een

onder, in goud op een Zw~r( veld, boven het Schild een
gekrol>nden Helm J en eene Lellj daar boven.
Zie SCHCTANUS, Bffch,.ii,,;nl """ Fr;ttlanrl; ALTING, N'j/iti.'1 Germani"
InfcriQris; HALMA, Toneel; Tt!l'en",001 digt SIII(l1 "lIn li-;e51I1nd J Deel
XV.

WonSER , een aanzienlijk Dorp In Kennemerlll"d, is gele.
,en I ongeveer een uur gaans len Noorden van het Y, IUSfener. de Zaan en een drooggt!mukt l\1e;r, naar deeze pl:ults
hc:t IV,,· met mttr genumd, til ten Ooaen van delelve gelegen. De Zaan llroomt, op eenige :Itnand daar van, ren
Westen. Het i. een der oUJfte D.:Jrpen van dt'ezen oord.
immers indien het waarheid zij, dat met het Weromtri of
Wero/nt,.t, in den alouden Bblfdart van de Go-;deren d\!r
Vtle'~/r,he Kerke vermeld, O!'S hedendaat!8ch Wormer bedoeld worden. Dat. 't zij bier mede zo als het wil, dit bewijs aan zijDe waarde of onw:!~rde gelaaten zijnde, een ander, 't welk geen e tcgel1fpnak IijJt, is 'er voorhanden. uit
kragt van het\V~lk WOr1llc", niet Ilegls nu meer dan vijfhonderd jaar en geleeden , een IInweezen moet gehad hebben,
mur reeds eeJ1e plaats van aanmerkelijken bloei en welvurt
leweest zijn. Men vindt, naamelijk. aangeteekend, dat die
VIn Wormtr, om hunne d3pperheid, en in vergelding der
hoJpe, aan FLORIS Dit V, Graavc van Hol/anti beweezen, vao
denzelveo, in den Jme 1280. een Handvest ver!:reegen, bij
hetwelk aan dezehen vrljlJeid vin Tollen wlerdt tOEgefiaaD.
's Gruven Zoor., JAN Dit I, bevestigde, zestien jaaren laacer,
dit zelfte voorregt. GerulUieD tijd ftonden de Ingezeeteneo
van dit Dorp. in aUe Heirv~rteo, ten dlentle rlul zesll'en
Riemen. Dit duurde lot In dco Jl8re 1';99, wanne.::r zij,
door welk toeval is ODS niet geblecken , onvermogellde fchijneo geworden te zijn om dien JIU te kunne draa!?co. Z~ker
is het, immen, dat Hertog ALBII.BGT dien onder1land op acht

W:·
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Riemen verminderde, al. mede, crll Hertog
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Echrgenoot vaD Vrouwe jAIWB4. ID den Jaare 14~2,
~.r gew Dogm"', op de belfr daar van getldd beeft. Oen
afneemeode bloei, In die vroege rijden, mogen wij. Uit die
verlJgdng van ondertllnd. nl·:t t'onregt aOelden.
Het Dorp
even gelijk de meelIe pllitzeD in dien
oord, 18 in de Iengle gebou wd, hebbende alleen cene er. kele
Buurt ter zijde. De lengle dt:r areek, welke bet eigenlilk
Dorp nhm..kc. beOlit ongeveer zevenbonderdvijfdg Roejen.
De uirgetlrektheid der Bnurt vinden wij op honderdvijftig
Roed.:n bepaald. Bij de algemeene opneeming, In den Jaar.
"32 ,"(ch/fOd, telde men 'er zeshonderdvlerënvijftig Huizt:n,
die op de Lijsten der Verpondlnge gebragt wierden. HJnderd juren Illter ontdekte men. bij diergelijll eeDe optelling, eeDe vermindering vin hOllderd"er ë'Jzeslig Huizen. doch
'er fronden. behalven dezelve, dr!eë derlig Molens, tot onderfcbeidene oogmerken dienende Z~\'entien juren dalf n.a
ontdekte men. vin nieuws. een:ge vtrmindering. niet alleen
In bilt geral der Huilen, mllr ook in dat der Molens. Het
getal der eerslgenoemden WI. toen op vierhonderdzesëTlvijflig, dit der anderen op eenëndcrtig gedund. Volgen. de opgave VlO den kundigen en na.uwkeurigen Heert: NIC·)LAAS
,T&UYK telde men 'er, in den 133re 1742., in alles. zestienbonllerdeeoënzeallg in"oonerl. zo Mannen en Vrouwen, als
kinderen van beiderlei fexe.
Hee Reglhuis is het eer i~e openbaar waereldlljk Gebouw;
teo zij men dier aeven. ·voege e~nell fraaie Toreo, meI eereD
Ommepng en Klok voorzlc.:n. Raande in het W,steiode VlD
ker Dorp. Hij voere den num vin Be(cbull~ turen. De re.
den dIer benaaminge 1" om dit men, in deo tijd als cie Be,,=. u·tbak.k~rij bier 110g in hlr.r~n bloei was, den Klok op
zeker uur in den a~or.d plagt e;! trrkken, eot een zeln voor
de Ballkera. om naa hc.:lzel'1e. tot in den volgenden mor ~en.
hunne O/efS riet re (looken Uit voorzigtlgheid, en ter ver·
hoedlPge Yin brand. in een Dorp. alwlar vede HOIzen VlO
hout gebouwd zijn. hldt men dit gebruik Ingevoer 1. Hoe·
wel de reden, II voor lang. is opgehouden. heeft, egrer,
tot beden roe. immen tol VOor weinige jllren, óit gebruik
ttaDd &ehOlldea,
De
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Do! Kerk, welke bij de Hervormden wordt gebruikt, waar
van de lijd der llig!inge 011S niet is gebleeken , Is een deftig
gellou IR; het rust op vierentwintig Pilaaren. Bebalven de ge.
paste gelloelten, ziet men 'er een frui Orgel, een nuk van
merkelijke oudheid, naardien het al in den Jure 1661 wierde
herlleld. De Toren, van eene aanmerkelijke hoogte, plagt
vier Omgangen of Tranzen te bebben. Men heeft 'er eene
Gemeente van Waterlandfche Doopsgezinden; zij is met die
van het nabuurig JisP vereenigd, en heelt met baar eenen
Leeraar in gemeenlèhap. Voorts i. 'cr ook eeoe 'sta,ie van
Roomschgezinden.
Te Wormer woonden, eertijds, veele lieden, die zich mee:
den fcheepvaart geneerden, andere, die den landbouw waar.
namen. Doch voornaamlijk was deeze plaats, al van ouds.
om haar~ Befchuitbakkerijen verm~rd. In de aloude Kronij.
ken van dien oord vindt men aangeteekend, dJ! ten tijde van
den groolllen bloei, haar getal niet minder din honderdënvijftig ZOIi bedrlllgen hebbt!n. Doch. reeds voor bijkans
houderdënvijftig juren was dit getal op honderd verminderè.
Volgens geloofwaardige berlg!cn zouden deeze honderd Bakkeu. te zamen, jaarlijks, voor veertigduizend Guldens laD
Melk, en voor dertigduizend Guldens aan Gcst vc:rbezlgd
hebben. De penningen, welke zij voor het Gemeene Middel
vaa bet Gemaal des LlIlds op bragten, bedroeg insgelijk.
eeDe aanmerkelijke, daar aan evenredige fomme. Men telde,
in dien tijd, te Wormer • wel zeventig fcbepcn. Ventfchuiten genaamd, welke de Bcfchuit door aUe de Zeven Vereenigde Provinc:ien, zelf te H~mburg en elders verlierden. Zelf
wierdt zij na de Oost- en de Westi"di!", na IJrnji/ en na
andere afgelegene G;!wcsteu des aardkloots verzonden. Tot
groot nadeel V3n het Dorp, en door bet verloop, waar aan
aUe menschlijke %aaken zijn blootgcllalJ, is deeze bloeiende
Neerieg, allcllgskeDs, dermaate vermln~erd. dat men, ten
laai Re , in het ganlfche Dorp. niet meer dan vier nakkers
telde. welke. om een bellian te hebben. zich genoodzaakt
vonden, ook het bakken van Roggenbrood bij de hand te
neemen. Volgens zommlgen zou bet verval deezer eertijd.
çloeiende en voordeellge Neeripge, iQ de lJlil1dere flDaaklijkheid
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heid der Befchuit, in hitere dan in de vroegfle dagen. moeIen gezegt worden. De ZeiJdoekrcederij, hoewel in.geJijk'
zint. geruimen tijd. in een deerlijk kwijnenden flalt, Iieefc,
leden, de Befchultbakkerij vervangen.
'c Luse ODI; hier nevens te voegen, 'r geen wij bij OPMEER. een' eertijds nier ongeagten Schrijver. ungaande Wormer en ']IIP, welke. gelijk wij araki nader zien zullen,
eertijds ju nllluwe gelBeenfehap tlonden, vinden aangelcekendo
" De Worme,. eD JisIJ (dos fchrljfl hij) Is een oude en
t, magtlge vrijhele vin Kennemerlandt • en worde van den
" vloede de Zaan, en vin drie zeer groote Meeren , als eeu
" eljiandt omringt. Het is gelegen diche bij de Waterlm.
" ders... De Inwoonders zijn melkielers • houden veel VlD
" den arbeidt. zijn fprlllkzum, vernurdg, openhartig in 'c
" fpreeken, en voorfl3nder, vlin de gerechtigheit. Zij be.
., zitten een broekachtlge landsdouwen ; dewelke met veele
" flooten doorfr.eeden is, en eene menigte vin groote hees..
" [en (Koeijen en OlfclD) voedt. Deze landsdouwe weeren
" zij, door eene wonderHjke vernufrigheit, zodaanig toe te
., maaken, dae ze ook fmaakelijk~ tarwe en andere zoorten
"van koren voorlbrengt. Zij b:rggeren het iJiik uit deo
" grondt der flooren, daar doen ze wat miK onder, ea
" !trooijen bet over bet gezaaij Ings de kanten der flooteu.
" In den Zomer bebouwen zij niee aUeen het Land, maat
" ook de Zee: en genecren zich dan met den Haringvangsc.
" Malr 's WilHers houdenze zich t'huljs, en JUaken goedea
,. fier. Tweebak met boter en kaas, daar bij v/8ch mee
" Delftfcbe Moezelaar , Is voor hun banket: hoewel dat zo'
,., ook grooul liefhebbers zijn van ra zijnen , van viigen , VIII'
" appelen. nooten, en diergelijke fnoeperij. Is de boereq'
,. ec:nvouaigbeijl (du. gaat bij voort). en de oude vroom~
n heije nocb ergens In wezen gebleeven , zoo moeten ze ia
" dit boekje van den aarbodem fchuijlen; uit bet welke nlec
" alleeu kloeke mannen, en die groole dienflen aan 'e gen meer.e bese gedaan hebben. maar ook dappere vrQuwluii-.
dCIl voortgekomen zijn."
T\}c hier l~ OPMUR.
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Wor",e,. heeft ecnige voornalme Mannen voortg.. bra~t. 0nder andere worden de volgende genoemd: ANTONJUS HOV~US"
een vermaard Godgeleerde en DIchter, bl"klom den lar zien~
lijken eD voordeeli~en pOIt van Ab! vin Epter"a,II. Hij WI'
een boezemvriend van den vermaarden ItORNItLIUS Musrul.
EeD hO\Jgen rang, in ber Gemeenebest der Letteren, b kh:edden, d;arenboven, twee Indl're inboorlingen vin dit Dorp,
te weeren, HENDRIK VAN WORUU en 'lETER Uilt, met eeD
verlatijnden naam, naar de gewoonte vin zijnen leeftijd, ft..
TRUb UBELIUS geheelen.
Nog heeft Wor",er voorlgebrlgt
ec:oe VrL/uw, niet vermaard door haare geletróheid of ver..
Buft. malr om de veel edeler hoedanigheden van meDaeblievendheid, en onbezweekene 1I:.lrleevlng der begrippen, wel..
te zij, volgens halr beste inzien. oordeelde. op den eenÎgeo
regel vin Geloove. de gewijde Schriften. ten grondflage te
hebben. Haar Olim WIS OURTRUYD ADKIAAIf 'IMONS tlog/e,...
ZIj uadt eellen broeder, die bet PiÏesterampt tot Dog toe
hadt bekleed; doch, omtrent de leerbegripp~n. welke hiJ.
'IlQ eenigeD lijd hldt gepr"dikr teen Inder lilden Jaebbe:ld.,
eekreegen • WIII hij daar door In merkcljke oncelegenbeid gerukt. Hem ontbraken zelf de meest drlnsende tee'lenlnoo,,",
wendigheden. Die toelland kwam ter ooren van zijne ZOSler t
en mer een de pl·au, alwaar hij zlcb onthieldc. Meer wu
'er r,iet noodlg om hllr zusterlIjk bare rut mededogen te
wekken, en op middelen ter bulpbelooninge te doen bedagt
zijn. Van den DOodigen lijftogt voorzien, begeeft GBBRTRUYD
zich op reiIe. Gevorderd zijnde tOl .an geene zijde van het
Y, IIn den kant van M.·I/dm, verviel zij in hinden VlIJ
lene menigte doldriftige en baldlldige boeren. ODllngezleu
Jlaare tedere feze, en den allt van zwal'lgerbeld, waarin
G&ItB.Tl.UYD zich bevolldt t vernomen bet>beDde dit zij des
:IC) genaamde Ketterrche Leere WIS
loegedlln, deeden zit
1laar de fchroomtljklle mishandelillgen ondergun , en hongea
UI' eindelijk, op aan eenen boom, te 'l'peJloo/, een geIlugt IIn den Diemerdijk , een weinig len Noorden vin . . .
je,"da",. Dit viel vqpr op den achtëDCwiDligllen JUDij des

Jaars 1573.
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In den beginne der Zestiende Eeuwe wierde 11 fJrlt.", mee
liet nabuurig 311p tot één ~chou,ampt vereenigd, en. dien ..
volgens, nu de invoering van de Dleer gezuiverde Otloor.begrIppen hier te Lande, d, Gemeente op bfide Dorpen in
%0 verre in een gefmoltcn, dat men haar van eene Lcerur
voorzlg, die op de beide plaat.Zeu hH gew:jde dienHwerl&
moest verrigten. Dit viel voor in den Jaare 1578. Deeze
vereenigtDg duurde eoe in den Jatre 1603, wannter ellt der
genoemde plaltzen hllren eigen afzor.derli]ken Leeraar bekwam. Acht jaaren Illter gefchiedde de afzonderirg ook in
bet waereJdJijke J eB verkreeg elk Dorp zijnen eigen regtbank.
In gevolge deezer Irfcheldlnge benut de Regeering van
Worm" nit Schoue lwee Durgemeeneren , vijf Schl'pene en
zevenden Vrnedfch.ppen, alle welken een Sekretaris is eoegevoegd, die de onderfcoeldene Vergaderlnge waarneemt. De
R.egenten, in den Jure 1729. van de Gra.Sijkheid vin H,tla"d, de Ambagtsheerliik'leid gekagt hebbende. voor eene
famIDe van zestienduizend Guldens, Relltn de gemelde Regenten, lIs Ambagtsheeren. zelve de Regeering , en vervul.
leD de mIndere bedieningeo.
Zie w.
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ber NoordlJjkfIe der vler Zaanllndrcbe dor-

pen, Iin de Westzijde vin de ZII"" gele«en, f}egt. met
eene kleine tuafchenruimte VlD het Dorp Zaa"dijk gefche"
den. Even lis alle de overige Dorpen, t. bet in de lengte
,ebouwd, op eene uilgeftrektbeid vin een klein hllf uar
gaans. De gedaanre van lVor""r"",. verfchilr vin die der
overige belendende dorpen. Deeze benl.n, voor het meer..
eDgedeeJce, ule eene dubbele relj Hulzen, te midden VIII
welke, langs een BInnenweter • de gemeene weg loopt. Te
Wo,mer",er J dIlrollegen , zjet lUeD Oe,t. leDe enkeJe reil.
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ltngs welke de gemeeDe weg. oDmiddelijk langs den board
des Z~a'1nroom,. zich beenen arekr. Hier en daar. aln de
We.'itzlide der Plaatze, vindt men èenlge Paden, met Hulzen
dicht betimmerd.
De naamsoorfprong vin Worme,."etr is Iigtelijk nll te
gaan. In een JTee,. of Overvaart van de Westzijde vin den
Zaan, na bet tegenovergelegen, veel ouder Dorp Wo,.mer,
m'1et llezelve gezagt worden. Reeds in den aanvang der
Zeuiende Eeuwe vinden wij den naam vin Wo,.mer"t',. ver·
meU; men telde 'er toen Degts veertien of vijftien geringe
hui,ies. van Vis!chers bèwoond, die, om de goede gelegenheid, lOt het drijven van die neeringe, zich lidaar hadden'
neergezet. In het Dorp WeslZQQnen gingen deeze hunneo
openblaren Godsdienst verrlgten.
De afgelegenheid dier
Plaatze, gevoegd bij het toeneemend getal der bewooneren ,
WIS oorzaak dat men zich ten Bisfchoplijken Hove te Ulrechl
vervoegde, met her verzoek om bij bunne Huizen eene Kapél te mogen bouwen. De Pastoor van West:&aantn, Inzie! de de redelijkheid der bede. zijn eigen belang tef zijde
ftellendc; onderlleunde dit verzoek. Met bewilliging de.
B:sfcnops FRItDI!.RIK. VAN BADEN. verleende ook de Graaf van'
liol/ar,,; , PIIlLIPS VA ft BOURGONDIE, daar toe verlof. De
,,"ood, op welken. zeden, de Kerk en bet School gefiaan
heb 'Jen , WilS de praats, alwaar men het Bedehuisje bouwde.
Wo,.", er 'If u,· , In getal vin Huizen en bewooneren , allengskets loeneemende, bleef ook niet miabedeeld van de rampen
en verwoestingen, welke de Spaanfche Onlusten, gedunreD~
de, vooral, een ~oe;l gedeelte der lau!te helfe van de Zes~
&I'·nde Eeu we, medeflt!t'pten. Men badt bier van, Inzond'er.
heiJ, cie droevi~e ervarenis, In den Winter des Jaars 1574De SpanjaarJs. van AJ{enrJei/i een en keer nl Wo,.me,. geelaall, eo dat Dorp deer,ijk bebbende uitgeplonderd, koelden,
in "unnen terugtogt, hunnen wreeden euveimoed op 1-Vormer.
"ar. 't wed, zij in de aslene leiden. Naa deezen ramp.
en tOen dl' tijden eenigzins b~durder aanzic:n hadden verkreefoe ;, maakte men wtl h~2H, cenen aanvang met de herbou.l
\Virg der Plaat ze. In deo Jaare 1613 telde men 'er I/itrèn..
De6ett:g Hui'lln, welke, Dal een tijd verloop van vijfentwintig

-----_.91

WORMERVEER.

tig j:aren, rot honder(!zevenrig wlren amgegroeid. Tegen..
vindelI wij, volgens ecbte befch(;)den, het getal der
Huizeu op driehondl!rdtweeë.ldenig b::grv:>t; zij worden he.
woo;:d van vier~wllàerd(!I!C!ëooe~er.tlg huÏ!gel.Ïooen, bellunde, zo jongt!!J a's ouden, in alles uit ongeveer vijftienholJderdvijflÎ~ hoofden, boven d\! vier jaaren oud.
De Gel eflJI ".errde Kel,t is het meelt in 'e oogloopende
gebouw vaD Worme'IINr. Zints het Jaar J638 tot in den
Jaare 1654, hadden de iowooners deezer PiaatZe, de Heryormde l.eere loegejaan. met die van bet naouudg Zoor,dijk, eenen Leeraar la gemcenfchap. Zo om bet toetleemend
getal van bewouuerl::n. ala om den aangroeien den rijkdom_
op de eene en andere pilltze , wÏQrdt men. in het liltstgeDoemde iaar, te raade, met wederzijdsch genoegen de ul(.
\VendJge gémeel,fchnp te breeken, eD voor ieJer Dotp eeneD
Leeraar te beroepen. ln den Jaare 1638 wlerJt vaD de Her'"
vormde Kerke de eerlle ileen gelegd, door eenen JAII ALE"
WYNT. JACOBUS BOltSTIUS, eerfie Leeraat der vereenigde Gemeente, maakie, voor de ecrUe mul, gebruik van het gó:wIjde gelligt, rot een godsdi~n~tig oogmerk. op den ze.!ëa..
cwiutigfien Vin de maand julij des Jaars 1639. Van de drie..
lnoegemig Kerkelijke Ledemaaten • uit welke, ten dien tijde,
de Vereenigde Gemeente beftondt, woor,den 'er achtènderti,
te Wormets"tr. Eene eepte opgll"ll~ vollende, m06en wij,
terwijl wij die febrijven • 'het geral op' ruim vierholJderdvijftIg begrooten. Een lr~ ff~nd bewijs van den toeneemende
bloei der P;~at2!e. llij den eerften aanleg vertoonde de Kerli
een lal\6.verpi6 g~bouw. fi~ande genoegzaam OJJt en West,
hebbenJe den Toren aan bet Wcstei,,'de. Deeze gedaante behieldt hH gewijde getllJt. tot In de~ Jaare 1707, WInDeet
men. om het tocneemeDd, ge'al der Toeboorderen. welke
dikmaals gecDe voegzaame plaats konden vinden, zich genoodzaakt vondt, het gebouw te vergrooten. Dit gefcbieddet
door middel van ecnen vleugel aan do Zuidzijde: w:aardoot
bet Gebonw tbans de gedaante vin eene halve Kruiskerk vertoont. Naar dè oude wiize van Kerkverfleringc, ontmoet
men h:er een goed nmal befchilderde glazen, mee de W'PeJl'
tan aanzienlijke: perfQonen eD l1eden pronke,de.
XX41ll. DEEL.
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Het Raad/IIIII, tt welk nabij de. Kerk fint, en in den
Jure 1735 gebouwd wierdE. hoewel het van binDen de ver·
eisebte gemakken heefe, maakt van buieen lIiet veele verto~
ning. VoortS ontmoet men 'er, in dien zelfden omtrek, het
DorpfchoQl, met eene wooDiDg voor den Schoolmeester, al.
meè. een Huis voor den Leeraar der Hervormden.
Reeds vin vroege lijden hadt men te IVor"",."c,,. twee
Gemeente VlD DoopsgezInden; nog tot beden toe bl'bben zij
aldlU nand gebouden. De eene behoort tot de Wat,r/(ulde. andere lot de Friezen. De Verglderplam der l-r,,·
I,,./4,,,Jftll, Doopsgezinden ftaat ten Noorden, niet verre vao
de Gereformeerde Kerk. Het getal der Ledemallen zal than.
om en bij de bonderdzevcntig bedraagen. Door een bef"i.
cllgdcn Leeraar • van elders beroepen, worden zij thans bediend, tu de plaats VlD zo genaamde Liefde. predikers, wew
Jee voorheen uit hel midden der Broederfebap plagtcn ver1:002:en te worden.
.
De Vergtderplaats der andere, de Friefch, DfJfJpsgez;"d,.
genaamd, naat: een weinig len Zuiden der Gereformeerde
Kerk, omtrent in 'l midden Vin het Dorp. Ia den Jaare
J644 wierdl de predikpluts gebou wd, en, negentig jlareD
dur llU, herbouwd, en in bure tegenwoordige gedaante gebrage. Even 11. in de andere, pbgt inOD bier, in vroegere
lijden, Leeraar. uit bet midden der Broederfebap , te verkiezen. Thlnl wordt de predikdieult waargeuoomea door eenen
befoldigden Leeraar ,. die aan het Kweekfchool der Doops.
aezinden te .AflJperü"" vergadereade biJ dea Toren en het
Lam, zijne bevorderIng heeft ontvangeo. Volgen. eene gee
IJofwllrdlge opgave ZOIl bet getal der Jedemaaten deezet
Gem~eDle tbaDS cweehonderdvljfëntwiadg bednagea.
Tweederlei RfJo""~"ge.lnd", ontmoet meu te Wor"",..,,,_
welke 'er ieder eene Stille bebbea. De eene, uit dus ge.
noemde JanJenisle" heClaaDde, Is zeer gering; zij beauc
uit ilci,ta zes of zeven buisgezinnen. Van bier dat zij geenea
eige Priester hebben, maar door dien YIn het nabuudg Kro",.
nu CD dan. bediend worden. _
Veel talrijker zijD
de andere RHff&sd'getlnden, men telt'er weinig minder daq
zeadg buisgezInnP. eQ onder deeze eelligen Vlll de vermQ.
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cendlfe en aanzienlljJtae Jpwooner. dCC' PlaalZe. Toe fD dea
aanV:lDg des tegenwoordige jaan badden zij geene Kerk;
maar waren genoodzaakt, elders hunnen Openbaared Gods.
dienst Ie gaan waarneemcn. Met bet begin de. yoorgllaoded
jaars maakten zij loeftel , om dit gebrek re vergoeden. la
de maand januarij des regenwoordlge jaars was bet geftigt ia
zo verre VOIIOOid, dat hee, tcr ftalleü)li.e god.dJeIlSt'lCfrig.
tmge, plegtlg wierdr Ingezegend.
Drie Wees- of Arm,,,huiaen rele' men, zedere weinige jai.
ren, te Wor••r""r. Voorbeen, namelijk, plagten de Op.
sienets der onderfebeJdene Gezipth~den, gelijk ook de Armevoogden, bUDDe Weeskinderen en bejalld~ behoeftigen, gindS
en cider., bij de borgers te b,=ft~den. Dit hleldt ftalld rot
fD deD Jure 1783. Diakeoen <!er Gcreformeerde Gemeente
wiërden , In het gemeide jaar, te r:lllde, een afzonderlijk
Hnls IIn Ie leggen, om In het zeI ve hunne Armen, geene
Holsziccenden ziinde, neven. de beho~fdge Weeskinderen te
bnderbouden. Zij buurden daar toe et:n Huls, en dr veg~
het bewilld dur oycr, en vtIl de geouis v~"en, an eenelI.
Binnenvader en een~ Binnenmoeder op. BekrompeD, luru.rcheCl, WIS deeze wOCJnill~ • r.nr gellnge vin ~et gpral der
inwooneren. Dit zag cie Burger P!F:TEIl SALTO!Z, een Mad
Van vermogen, eu Uutgemeeater eer Plaatze. VaD bier dae
~lj un DiakeneD de edl:imoedige unbiedi:1g deed, -vlln eell
Huis en Erve, om het in vollen eigendom l<! bezitten, midi
hetzelve cot een W~snull wierde bekwum gemaakt. In de
maand No ..ember del Jaars 1786 betrokkelJ de Wecskindeted
banne nicuwe wooning.
Het nu verlaatene hili! bleef da,rC'm Diet nutteloos. De
Dezorgers drt zo genaamd .. Gemeene of Dorpsarmen tamen
de vetlaatenc huisvesting over, met oogmerk om 'er bunne
Armeu in te plllltzen. Dit gefebiedde Ilog op den zelfdea
dag, op welken de voorgaande bllll700QerS dit Huis haddea
verlaateu.
De ~iakenen der Walerla"dft"e Dfloprge:-.I"de Cemeetll4,
overtuigd VlD de nlluigbeid van dusdanig eene Stlgtinge voor
4e behoeftigen. tot bunne Gezinte behoorende , volgden hec
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voorbeeld hunner dorpgc:nooten, in den Jure 179'0, door
bet aanleggen vIn een Wees" of Arm~nhuis.
:Bebalven de IlU gemelde, ontmot.:t men nog eere Sligring
te lJ'ormervee,.. lOt een Iid"Jaadig oogmerk beaetnd. Dezell/e draagt den r.aam van het Blaauwh?{jt, naar deEzelfs
fiigrClr, den Burl;cr DlflK DLAAUIV, een l\'lan van grr,ot ver.
mo~etI, en bC'llcmd door zijuc Papicrm~k~riien. Men lelt in
lEt Hofje tweeëntwintig weoningen, welke, voor even zo
vCi'le h\llSl!ezirJr.cn gcîchillt, verhuurd worden.
WOf'mtl"wo". ia de BgnDe van H0'stzrUJIIC11 gel('l!en. hecfc.
in de Regecrjr.~ daar van, met Zamdllk en KIJog. ecn vIer.
de deel, cn daar in, doorgaans, één Schppeu e.1 twee Vroed·
fcblppeu; in hot huishoudelijke van het Dorp worllen zij 21s
:Burgemeesters ailllgemerkt.
Groot wu het getal der Sc'lippers, welke, in voorgaande
dagen, hier plagten re woonen. cn met koop:llanfchlppeu,
dge rekening op Grollirgel"i.mtl, Frie,llil.d , Ct"on;,,_
len, O""r;ijsjèl, Z~eJa'I(J, Br /Jballrl, Plaanticren en andere
gewesten vo':ren. Genoegzaam #!e~el beeft deeze handel opI;!ehouden. Gehuurde fchepen wvrden thans daar roe gebe.
zigd. Sc':loon niet zo menigvuldig, lIs in vrot'j(ere tijden,
vindt mèn 'er, egter, nog heden een vrij aanzienlijk aantal
Moler., , lO' Ollef1~gerljeD, Papiermakerijell. Pelderijen , Verf.
maalerljcn, en andert: nutle oogmerkeu dienende. Ook beef!)
VOOI:

men 'cr ellijk Stijfz;clmakerijen. Terwijl de Koopman daar
mede zijn voordeel doet, b~eft 'e~ de ubeidlman een eerlijlt
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WOI':DIt. (H:J;s Ie) wt'leer eene Riddcrhofttad, in het
Ambagt van Rit!fJerKult, in het gedeelte van ZuitJlzol"md.
de Rit!dcrwllllrrJ genaamd. Van het Huis is thans geen bJljk
of fpoor boven ~en grond mter zjgrbaar. Uit de grond aagen, thans buitensdijks g"legen, en die, over 't kruIs, eer.e
wijdte VIn IUlfcben de veertig en vijftig voJetl!D bellaan, beeft
men kunnen ontdekke!!, dat bet alOude geftigt, e.en genjk
de Burgt te Leiden, van eene ronde gedaante moet g~weeSt
zIjn. HUGO MVTS VAN IDLY, Ridder. AmDIgtslteer van dCl
Ketel en Spaltmd, Scbout, en vervolgen Burgemeester van
Dordrecllt. de Daagedt,!e~i, van bet aloude, vernietigde
HuiJ voor de vergeetelheld wHlende bewauen, deedt, In
den Jure J670, op de fondamenten vaD den voorgaanden ,
eenen Toren VlD louteren DuiffieeD bouwen. D~ landerijen,
tot het Kalteel beboorende. vinden wij op zeventig Morgen.
be;;root. Beh,lven andere geflagten, bebben deeze landerijen.
geruimen tijd. behQord un bet nrak, gelloemde Dordrecht(cbc geGagt r.lUYS VAN IIJLY.

WOUDE, (VAN DEN) weleer een zeer vermaard en vermogend HoUlndsch GcOagt, doch nu, in het mannelijk oir,
reeds zint8 den •• n'llog d~r thans loopende Eeuwe, uitgeftorven. Het nle\Jt zijn verhlijf in Rijnland, in den omlrek
van Leiden. Vei\D:t. bet Wapen deezcs Geflagu bet zelfde
is met dat vaD Wotrden, zijn veele Schrijvers van meent""
ge. dat die V4N DI!.N WOtiDE van de Heerea VAN WOIlRDEN
hUI.nen o,nfprong oni/eend hebben. Allnmerkl'iiJk. hoewel
Diet geheel zODdtr 'lQorbeeld, Is her. du de Heeren van
dIt Geflagt allen dep naam VIII jACOB gevoerd hebben. Elge.IIl1lr. zijnde van bet Dorp EsfeliHerwollrJe, hed, lIetzeJ'l~
dl!n nWIl van 1Qltobswoud~. lI{lgenomcQ.
Al van vroege herkomfte moet dii Gell.gt geweest zijn.
Duidelij& blijkt dit. om dat JAKOB V4N DEN WOUDE, re~rl.
zo vroe!! als in den Jaare 1280 vermeld. de Elfde van dien
Daam geweelt is. Hij bielde zijn verblijf op het Huis re
Woude. ~t eene erfjogter vaD" d~n J-fecre vaD W 4rtnfJlif/
in 't buwelljk zijede getreeden. verliet hij bet voorouderlijk
verblijf, " welk, zedere, geheel verviel, en begaf zicb mie
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lIen woon na fl'1I,,,,o,,d, waar van bii zedeft den lllam naut
ellen zijner Vootzaaten heeft ievoegd. BIj liet eenen Zoon
DU.
JAKOI VAN DI!.N WOUDg I!.N WARMOND,

Ridder. Hij was

medepligtig, immeu medebewust Iln deo Moord van Graave
JLOt:.1S l)~N

V, en WIS, uit dien boofJe, genoodzaakt, nevej,' ten aantal andere Edelen. des lands. den Vaderlandfcheq
bodem te verlalten. Door loegebragte bulp en betoonde dapperheld, tegen den Utrec:btrchen Blsfchop. eenen vijand vaq
llolland, gefchraagd door maglige voorrpr.ak, bernam bij de
verlorene gun.t, en verkreeg verlof OID in zijne bezittingen
ee mogen wederkeeren. Dit viel voor In den Jure 1303.
Niet lang t egler, hadt bij genot van de berkreegene landwin,.
Ding; hij ov~rjeedt nog in het zelfde jaar. Heer JAKOB wa"
senouwd met SCFlA, dogter van GItRRIT VAN EGlIIONT en E{.JJAUTH VAN S'l1lYl!.M, en wlerdt, bij haar. Vader van
JAl:OB VAN DIN WOUDE I!.N WARMOND, Ridder, die eer
Echtgenoot!! haJt ELlZABETH VAN ZUVLEN VArt AANHOLt:.
Deeze, in den Jaare J 365. overleeden , en, nevens baaren
Echtgenoot. te Wa,,,,ona begraaven , badt helJl Vader ge·
maakt van de volgende kinderen:
I. JAKOB VAN DEN WOUDZ t aie volgt.
SI. ELlZABETH. gebuwd aan JAN VAN J.GMOl'fT VAN MUI.ESTEYN. welken zij kinderen gebaard beeft.
3. AL1tlD, getrouwd met lAN VAN ALKEMAD!. SchildkJlaap. wt:lke bij bllU' verrçbeiden kinderen heeft verwekt.
4. BEATRIX, wiens Echtgenoot geweeSt la GERRfT VA~
POSTEllWYK., ~ch\ld"Daap.
}AKOI) VAN IJIN WbUD! IN WAR~f)ND, Ridder, boven gelIoelDd, overleedt In den Jaare 1394, Hij il tweemaalea ge~ouwd geweest. Voor de eerfte rel ze, in den Jlue 1346 t
\1'~llt ~ii in he~ huwelijk IDee J.LIZABltTft VAN DER DO~$, dog\er 'Van Heere DIRK VAN DER 00". Schildknaap, eo VlD
~EMENTI ... VAN ZANDHOB.ST.
Vijftien 'uren duurde deel!
ec:htver llDlenis • doch wlerdt lI1et geene kindereu gezegend.
ADuenyer{ verbon,dt hij zfch in den echt, in den Jure 1379 ~
VroUl4le ~LoaiMlA IUOQI. en verwekte bij deele de
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J. JAKOB VAN DIlII WOUDI, die voor zijnen Vader over-

leede.
2.

3.

JAN

VAN DIN WOUDIt EN WAaMONU, die volgt.
DIRK, geaWDd BOEKEL, overleeden in den

Jllre

1407; hij tnde In 'e huwelijk met Jonkvrouwe N. N. ell
verwekte bij hur,
WILLIMINA, welke de ecbtgenoote
<VAJI HE!MSKBRK VAN nEI!KJt~TEYN.

wierdt van

JAN

4. MABILlA, getrouwd aan JAN VAN IEIIT, uie Gelderland, doch bij hem kinderlooI geftOl'ven.
S. eLa.IMIA. die de buisvrouw wierdt va" NIKOLAA.
VAN I'OORNENIVRG. doch die in.gelijks geene kinderen let
waereld heeft gebrage.
IAN VAN D!. WOUDI. I!N WARMOND, boven vermeld, at.
de lweede Zoon van Jakob van den Woude en Warmond ea
VlD FJorentia 8ugge. wIerde, In den Oorlog legen de Frje:tll, in welken bIj proeven gaf van &Ijoe dapperbeid • Ridder
geQ.'1gen, in den Jaare 1396. To't drie onderfcbeidene reIzen.
nume1ljk in de Juren J371, 1390 en '394, was bIj Hoog.
heemraad Yin Rbijnland. Om de wlarde van het Dorp zijn.
verbJijfs ce vermeerderen. en teven. zijn eigen gezlg te ver·
grooten. aelde hij, in den anvang der Vijftiende Eeuwe,
zijne poogingcn te werk, en {hagde ook da.r in gelukkig,
om WarmDnd lot eene Hooge Heerlijkbeid, eu een on verfterfiijk Erfleen ce doen verheffen. In den Jllfe '410 ftIg:te
en begifdgde hij, te WllrmlJná. een Klooscer voor bl!boefrigo
adelijke Jonkvrouwen t welke volgens den 'derden regel VIII
de Ord~ vin den H. FRANCISCU' leefden. VaD een godsdlenstlgen inbom moel Heer JAKOB geweest zijn. Want. be;, ....
ven bet nu gemelde, fiigtt.: bij nog, drie ju ren daar naa.
eeD Klooster van Reguliere Mounlkeu vin de Orde dl!r Cis'ercienfI!D, Ier plallze, alwaar hee Ou~e Slot van Tey/itl§t IJ
lag, bem. door de Hertogen ALaUT en WILLBM VAN BKYSJlEN. ten dien einde, ten gefchenke gegeevcn. Door koop
wierde hij, in den Jaare 1414. eigenaars van de HeerliJkl'Jeld
.Alle",lId,. Heer JAN was. onzeket In welk jaar. in 'e huwelijk getreeden met AGN!', dogier vin Heere JAN VAl(
KiUV:4INGI!.N, in Zeeltlnd. Zij overleed, lil den Jure 1400 ;
G •
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bij zelve volgde half ten grave. 's jaars naa dat bij eigenaar
van Alkemade was g~worden. Zijne kIDdereIl waren:
1. JAItOn VAN D!N WOUDE. die volgt.
~. AORIAAN, gehuwu :lJn JAN VAN HEEl1STJWE, Baljuw
v,n Ke""emer/and.
jACOB VAN DEN WOUDE, WARMOND EN ALKEMADE, boven
aenoemd. nim Ier hUIsvrouwe 1(.111'1 JlJTJit VAN RRAI{EL, VAn
Dordrecht. Hij overieede in den Jdare 143', nllaatende de
vol~ende kinderen:
I. JAKOB VAN DEN WOODE. die volgt.
l. A.GNJ!S, die de echtgenoote wierde vin ADR.lAAN VAN
NAALTWYK, Zoone van ALBI!.RT VAN NAALTWYK, Heere van
JJergamb~cht.

3-

JOHANNA ,

ilJ den Juren 1497. oni:ehuwd, overlee.

den.
JAI.~a VAN DEN WOUDE. WARMOi"D EN ALKEMADE,

zo aln~

ftood, vermeld. hadt zich in 't JiU welijk bt'geevan lDet JoJiANNA, dogter VIIO He~re 'GERRIT VA'; P lELGi>I!.!T, Ridder,

Heere van Hi}l1lflde. He<!r JAKOB. zijnde bet laatfie m30loir
van ~iin Getla;je. overleedt io den Jure 1503, nalaatende
de vol~ende dogters:
I. RItIi>ioUT]!!. VAN DI!N WOUDE, Vrouwe vIn den Wou.
de en War'moud. Zij wierde. in den Jure J 477, in " hu.
welljk verboLJen met' JAN VAN ROSSUM, Heete van Zoe/en,
in Gelderland, welken zIj gecne kinderen h<!eft gebaard.
2. J"KOBA, naa he' overIijJen van boven gemelde hllre
Zuster, Vrou'We ytnl tien lPoude e" Warmond In den Jatre
1467 wleJdt lij de Echrgenoote van QYSBERT, Zoolle van
..-LBERT VAN llAAPHOIlST. Zij overleedt in deo Jure IS~S,
Jonder kinderen naa te baten.
3. MARIA VAN I)RN WOUDE. Zij wierde, in den Jaare
1484, io den echt verbonden mee PHILlPS VIIN MAl'.INESSE,
Zoon van JAN VAN MilTENES88 en van WILLltMINA VAN ALKE..
JdADIt. IQ den Jaare HS8 overleedt 2.ij in het kraambedde J
Jlalaatende t
.. InoB VAN MATEtU:SSE, in den Jaare JSIS, zo,...
dOf ~indefeD, oveJl~edeQ.

b.1\14-
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b. MARIA VAN MATENES!B. door het overlijden vao
bovengemelde hatre Moei JAK.lIIA VAN !JEN W{ltlDJt. gewor.
den erfgenaame eu Yrouwe 'Y.m den IYoud, ,n Wllr1lUJnrJ.
In den Jl2re 1504 wierdt zij in den eeltt verbonden meI JAN
"'AN DUYVENVCU!WE, derden Zoone van ARRNT VAN DUYVEN·
VOORDE, Ridder, cm van MAROAIllTA VAN ysaELSTItIN. Zij
overh.edt in den Jure 154], nalaatende veertien kiaderea.
wier nukoumellngen de Heerlijkbeden en goederen VIU WOUde en WarfllfJnd bezeeten hebben tot in bet begin der tbans
loopende Eeuwe, wanneer eene Erfdogter van War.o,,,/.
door Àaar huwelijk met FERDllIIAND. Guave van Berlo. de.
zelve jQ een ander GeDage heeft overgebragt.

Zie w.

VAN OOUTBOItVEN,

Ho/Mild; ••

Kro"ijft ",,,,

VAN LItltUWEN, BfJlfJyl.

1/1"lrlll(l.

WOUDEN, of Ros!eh,n, In bet Latijn N'l1Iora, Luc; geflaamd. waren, in overoude tijden, in· de Vereenigde Gewesten. en d..r aln grenzende Landen, veel menigvuldiger, dap
In onze dagen. De menigte van Pllatzen en Dorpen, wier
Slaamen met WIIUrJ beginnen of eindigen, kan dur vaD geluigenis draagen. Naar gelange der gewlgtiger oogmerken. toC
welke, van oud., .d. lPófld,,, of BOI[clt,n dienden, wierden
ze ook, bij onze IIddeofcbe VoOrZitten, in grooter eere en
waarde gehouden. Tweevoudig, naamelijk. WIS dur van
het gebruik. Zij dienden, deels, tOt plaaezen ter verrigtiDge
vin den opcDbaarel1 Godsdienst; deela lot hel houden van
bunne Landdagen of Lanofcnapsvergaderlngen. Bij TACITUS
oótmoeten wij, aangaande het eerstgemelde gebruik. bet vol..
gende berlgt. Handelende over de Zeden der
onder welke benaamlng ook onze BlI,I4l1ff,he Voorouders be,reepen worden, lèbrijft bij aldu.: " Zij wijden de duistere
., Bos/eh,,, en Wouden; en dat vetborgen heiligdom noemen
" zij naar den naam van den eenen of anderen hunner GoJ) den.
Niee dan met de grootfie eerbie41&held befebouweo
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" zij dien gewijde pllltzen." Dicht beplltlte, donkere Wou-

den verllrekcen mot ook den dappere Heideofche Bltlvie.
.en-, ia de plolaca Vitl Kerken. Hoe weinig opgekllud, voor
" overige t de denkbeelden dIer yolken. Ilogaande godsdiens-

tige

~werpen,

ook mogen geweest .zIjD, yertlandig, eg.

Ier, .. betbtil'meude voor .eer yeele dos genalmde Cbrlste.,en, it,· de reden, welke zij "In die ~euze hunner gods4lellstip verpderplluzen gaven.

Zij geloofden " dit de
" Majeftek der Goden van te groote heellijkbeld WIi, dan
" dac. dezelve IUlfchen winden of munten beflooten. of door
-".-bee.Iden en. gelIjkenisfen konde uitgedrukt worden:' Voorl.
wierden deeze Wouden zo- dieht geplant, dat tlUfcben de
ukkeo en bladeren der boomeD bet daglicht zich bezwlullj"
«een doortogt k()bde bl."eo. Dit deeden zij met oogmerk,
4)ID I door mi,ddtl der akelige nihe en zomberbeid. in de ge..
moederen der godsdienstige vereerderen eeDen heiligeD fcbroom
en eerbiedige vreeze Ie vrrwckken. ID deeze .grbaare Wou.
den rlgtten zij Altiaren van groene zoden op, en hielden de
gewijde Gerel!dfch.ppen bij de haod. om bunne Godbeden
SlagtoffeIl toe te brengen. Sierlijk eD, naar zijne gewoonte,
Imgtig, wordt bet een en Inder. door den Ridderlijken
DrOlfllrc PUTER. KOIlNELlSZOON Hoon, In zijDen BIIIO, gokbe18t , in de volgende dichtregel., Ilwaar hij cenen Bataaf~en Priester ~EGEJrIDIIDT aldu. doet fpreekoo.
" Ook ZijD wij oogewoon, "geen d" r.ich niet begrijpen
,. Van al de Wereldt laat, in Tempel. te benijpen I
" Maar wljen wel, tot eer der Heiligbeêo, in te Woudt.
" Een levendige Kerk VlD ongekorvcn bOUl,
" 't Welk met zijn leIgeo, breede en Hellleihoge toppen
.. HCI dartehnakendt licht beft.at den weah te !loppen,

" En aelt VlD bbmeD toe een akellgen dalh.
" Die 't menfcheD hert be!lelpt met ootmoedt en ontzagh."·
Zlebulven het ,ockdienstig gebruik, dienden ook de Wou·

le" tot Waere1dlijken of StaatkUDdi&O oocmerken. Men
hleldt,
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"feldt, numelijk, in dezelve de Landdagen J of zo genoemde
ffagefpraakeu, in welke de vool'lJllm!len of unzieohjkllea.
des Volks vergaderdeu, om gezamentlijk te raadpleegeo over
bet verkiezen van eeneu Overae of Helrvoogd J over de beo
,.ngen van Stilt en Oorlog, over het bijleggen van gereezenc
eefcbilJen J of over bet ahfpreeken VlD gevelde VODnisfeo.
fIoewel, volgen. m.re aiterfle bedoeling, tot wlereldlljke
POgmerken aangelegd, hldden, dikmIlI.. deeze Verglderin~eu een godldienltig IInzien. van wegen de plegtighedeu,
mee welke slj geopend wierden, door bet toebrengen VlD
een offer IIn de Godheid, Iin welke bet Woud gewijd wu.
Om voors bauds den gelukkigen ald)ag van het onderwerp der
rudpleeglnge te kUDnen berekenen. gaf men, daarenboveo,
agt op bet gefcbrel der Vogelen, of op de beweegingen, boc
l09pen, 11110 of briefcbeo van een wit pterd. 't welk voor·
bedagtelljk, zonder dat hetzelve eenige lalt opgelegd, of
ecnl&e arbeid mQ&t gevergd worden, 10 deeze Wouden o~
derhouden wierde.
't Wil op den erond deezer zimenvoeginge YIn her (tut1r~ndlge met de vereering der Goden, dar Keizer CLAUDI US.
in den Jure 43 na. de geboorre VlD" CHIUSTUS, •• n de Hat....
vlereJI niet .Heen bet Illltelijk verrigten VlD bunoe Gods~ien&t in de beilige Wouden deedt verbieden. maar ook be.
vel gar om ee~gen dier gewijde plutzen uit te rooien. De
Keizer. nlamelijk, WU overrnigd, boe de Batlvieren , bet
juk der Romelaen liet ongeduld loreebende, en blukende
van heiligen ijver DI herllel der verloreoe vrijheid, dikmails
in hunne Woudeo z.meolromllen hielden, in fcbijn Ollt "p
hunne wijze de Godheden, die zit unblden, re verheerlijkt' I
doch inderdaad om, ter IffchuddiDge wa bet l\olDelbfcho
chnDgjnk, gepuee IIIIIlregell te benamen.
Voor een overbtijfzel deezer wijle Vin r.adpleegiDge in •
,e"ljde B~f~ea of #FOlld,,., mOlen wij, niet t'onregt.
aaDlDerken het bouden van hec Garigt onder den UPP,JlbfJo. ~
~ welk, ondet andere, en wel aUerlllrst. fehljDt pll.tI ge.
Ia.d te bebben Ie Au,./I, in O.SI/,./,sllI'IfJ, ,. al war meo'"
C'e zijn de woorden VlD den Oodheldkuodigen J. 1.. HAUIIN·
Ju .&ijlt
O,,.I1,,dlljkllN,,,) ,. op eeII

,oorD,

O,SI,r;,""e

ti
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gemeene laDtdagh raadpwegJe Ile p~nl zwaare Zlaken van 't
Gemeent:best, bijzonder om de gcwcene vrijheijt en vrede
te onderbQuden en raadlagcn te ll~emeD, of eenige gezwore lecbters te beClellen ilJ ieder landlcr.ap der zeven, IQen
zoogenaamde , Zeelanden: w.. c hio:r b<!jlu'cn Wiedl, WIlS
in 't al~(m~en op tI! volgen, wordende ·Yln de ouden pril,l•
• ' 111111 fole",,,e geno~mt. dat ia, een pLigtclijk
wtJi!evallea,
.., te weelcn van :11 het Vrie~fche Volk; want onder deeze
,. dlgem~ne Up(lalboomfcbe beOuijten wierdt lelkens gefchre.
" ven: I/a placilut n tp. Alzo is 0'" welgevallen, of daar
" aan hallgende tot meerder b~vestlgilJg; en in ieder Ianrlfcbap
.. wielden lodaniie. beUllijten dan verder bekeut gwtaakl,
\U want
t.

'"
••
.,
"
"

e,

Bic quondam quia juris et reqnt inllituebant
" Omn.es tellUIÎS FIlliicre proceres."
dal is:

" Wac recht en billik

e,

Wil, W ierdt

bier weleer

b~oten,

Van VriesJlndcs gantèhe volk. d-lor klcijnen en door grooten."

Niet eenerlei i. de wijze, op welke dccze U'oude" verGweenen zijn. Hel doordringend licht der keDnlsfe V311 eeaen
beter, dan den HeldeDfcllen Godsdicase , moes! het nalUurliJk
,evolg hebben. dat. met het verzuke n der Af~odl:rij. ook
de plaalzen. aan baar ,ebeiligd in miodere . wlllrde WI~rden
gehoud en, en aUqngsken. vervielen. DJ Yeelvti/dig~ overfiroomingen en hooge watervloeden. van zommlge yan welken onze aloude KrOllljken gewaagen. zullen ook, ter verwoestingen dier Wouden, hel hunne hebben ,roegebrlgl, Ter
plaatze • alwaar eenijd. deeze Bo,fchen gellHn bebtlcl1, wor.
den, nog, heden teD d.ge. diep uit den grond, booUlen, of
ledeelten daar vaD, opgedolven. Ollk mogen .wij , ge,jecltelijk, !!en onder.:.ng van veele Bosfc!1en toefchrl}ven aan den
c.oeueemende bloei vau del Lar.dbouw, waar door men eebct
me-

WOUDEN, WOUDENBERG.

fa,

menigte landen. eeJ:tijd. met boomeu bedekt, io vrugtbaare
Koornakkers of grasrijke Weilanden beeft veran:krd.
Zie

TACITUS,

de Moribus CermatJor.",;
de Populor. Pe/e,.. el

M. BRUUIUS,

Recent.

Adoratfonihus;

CLUV.RI(1~.,

eUTHoF, rURaal der WtIlt1".,'o~e".
til Zo

WOUDEN; (ZEVEN)

zie

ZItVItNWOUDElf.

WOUDENIlERG, is eene aanzienlijke en uitgebreide Heerliift.
lJeid, in het gedeelte de. SichlS van U/rechl, het EemitJl1fl
genaamd, gelegen. Ten Oosten en ten Noorden nO,)! zij hllt
,randgebied der Provir:de Gelderland en regen de HeerJijlL.
heid van RenNf}ude i len Westen, regen de dmer .;fUortfdc
J3ergen; ten Zuidco worde zij. door de Schoor,derbeekrche.
Gruft. gef'cheiden van de Vrije HeerlijkhcJèn van lffilars/Jergen, ZlIiJeflem en Amerongen. De gantrche uitgeoreidhèid'
der HeerJijkh.~id vir,dcu wij begroot op eenenlwintlgbonderd'
zeveu~Duventig Morgens gronds. Volgens de opnceming, te
werk gefield In deo Jaare J 74B, telde men, in den Jaare
J743, io de Heer/!jkheid lVouJenherg, het Dorp VlO dien
Jlaam daar mede onder begreepen zijnde, tweehonderdënviJf
Hulzen.
Zie Teglnwoordlge $J4.1 "fln U/redJ.

WOUDENB!RG,

eeD Dorp

VAD

dien nram, io!ret Zuidwest'-

Ujkn gedeelte der Heerlijkheid vin dien nlam, niet verre VlD

de greosfcheidiog gelegen, anderhalf our gun. ten Zuldeu
vin de Stad .Ame,·sloDrI, liD den weg, welke van U/redt
na bet Gelderlèhe Dorp ScherpemlJeeJ loope. Het Dorp, bet
getal vaD welks Hulzen zeer aanmerkelijk is, ligt zeel' verrtw.klijk. te midden van hoog opgaand geboomte eD uitgebreide boafchaadjeo. Geduurcnde de onfluimige lijden, ia

weJ...
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welke de io«ezeereneu der onderfcbeldeae Ge*elten regen er;
kaodet openlijk deo oorlog voerden, !loodt WIJIlt/",lJe,."
meer dan één.. ren doele Iin deerlijke verwoestingen. Nu
dat aVOOL' VAN DIEPHOLT , Blsfcbop van Ulre,"t, bijgefl:ud
van die van de Provincie Olle,.iJlfe/t en de Steden U/,.et'"
en 4",ersfoo,./, bij welke zlcb de Gruf VAR HoLT gevoegd
hadt t In den aanvaog de. Jaar. J4l7. eenen gewelddaadigen
Inval In de re/uwe badt gedaan, met plonderingen en verwoestingen bet gebeele Land plat loopende , en Waereldlijke
Docb Gcesdijke Gebouwen fpaarende t nim Hertog UNOLD
VAN GELDER des wegen eene geLlrenge wralk. Nevens andere
Dorpen en Plutzen moeit bet ook Wout/enlJtrl ontgelden.
Al Wit geen voorwerp was VlD de plonderzucbtige banden
der Gelderfcbe foldaaten , wierde een prooi der vlammen.
Zeer veel badt ook deeze Plaa" te lijden in den Gelderfchea
en Bourgondifcben Oorlog. voornumlijk In den Jlllre 1543.
wanneer de befaamde Gelderfche Veldover!le MARTEN VAM
:aOSSEIiI, zicb mee zijn leger bij Woudenberg bebbende nedergetlagen, zich een geruimen tijd aldaar onthield!; door
plOllderlng~ en bet beffen vin brlndfchauingen de Dorpelinlen zodanig uitmergelende , dae verre hee grootne geral van
dur. vertrok, om elders Ittbana het leeven in veiligheid te
bergen. De Kerk, welke van de Hervormde wordt gebruikt,
zljntte .:en klein ge (ligt , !laande rondom in het geboomte.
en voorzien VDQ een lugen Toren, met eene fcherpe fFlt.
&edckt, wierde, bij bure iligting, .In de H. ChTHARINA gewijd. Behaillen eene VIkarij , badt men in dezelve ooJk eenè
JSroederfcbap. Het gewijde Geltige hadt, uit verfcheiden
goederen, een jurlijksch Inkoomen van drie!Dze.dg galden.
en Zet ttuiver.. De Leeraar • welke de Hervormde Gemeente bedient, I. Lid der Klufis VlD A.erJjoort. - - Ten
Westen VlD Woutk"berg ontmoet men een ilreek lands, her
Beetveld genoemd, ook op de Kaarten Iingeweezeo Dè
grond dur VlD ia februi, eenig lin. veenagtig. De opgezeetenen jq den omtrek (lilrken 'er plaggen van, om dezelve in
de plaats VlD Turf Ie branden. Ook firooien zij dezelve,
des wir.ters, op hunne beesten1lallen, om doer dit mlddd
een ,rooter voorr..d VlD Mest ee bekoomen.
Zie Uireclll/èl,e jaQr/Jod,,,.
Wol1ol
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WOUD&NUIlO, (ne, HIIII te) WIl, in overoude tijden.;
een UDzienlijk Kaneel; hec Rondt in het Dorp vin dien
Dum, eeD weinig len We.ren van de Kerk. Nog lang heeft
men, in de brokken van mndren eu Torens, dalr va" eeoige
o'erblljfzeJs gezien; doch dezeh'en zijn, reeds zedere eeD
goed geLa) jnren, opgeruimd eo weggeeomen. Het Kasteel
wierdé gebouwd, In den Jare 1313, door JAN, den Twee·
den vin dieu nllDl, zesden Heer VlD K.üenIJtI,.g. Hij gaf
bet ten gefcbenke Iln zijnen ZooDe, in'gelljks JAN genlamd,
die, vervolgen., Daar zijnen eigeDdom. zich JAN VA. wouDBNBBRG deedt noemen.
Niet llllg, IJItulfchen, bleef bij
eigenaar Vin hec SJot; bij verkogc het, in den Jaare 1352,
.an zijnen Neeve, Heer GTIURT VA" AIKOODE. Deeze haldel WIS d~ grond VlD een onnacnurJljken, zeer hevigelJ. tw~
Heer JAN "AN 1fQUDJlNB&RQ, nlamelijlr, hade eenen Zoon.,
wien zijn. Vaderl bedrijf groolJijks m.ishugde. Trotselt va,a
aare, en, daarenboven, door zijnen Neef, JAN VAN KUILEr,BDaG, zijnde opgellooke, verzamelde hij, heimelijk. eeolge ma...
fchap, overviel dur mede, in zekeren DIcht, de Sterlue"
mukte 'er zIch meelter ,an, en lelde rondom dezelve niellwe VerRerklngen aau. lD zijn oOguJerk, evenwel, om bier
mede ZljDS Vader. verkoop te vernietigen, wierde hij ce leur
gefield. Walle Gn.REGT VAN ABKOUDE. mee redeu misnoegt
ovcr dit ontzenen van zijnen eigendom, en, om in zlin rega
berfteld ce worden, den weg der minzaamheid vrugtloos beproeft hebbende, brage zijnen kl_gteu te
een. Bisfcllop..
lijken Hove, en verzoge JAN VAN ARUL om zijnen veelv:rmogeaden bijlland. De Kerkvoogd, an die ver~, bec
oor leeueade, deedt, in dca Jllre J 35 3, een &erke . ._
lega hec KaReel optrekken, en voottl naar de wijn ......
oosIogYoeren vin dien tijd, dezelve mee allerlei ROfm'ulg bafchlOlea. Nla een bele, van Rvatieo .eek~n. geau11reade
welke de belegerden veeterblDde moel.lljltheden hadden door..
cetluu. moeIten zIJ, door geIWet .an leevensmiddelen ceperst, zich overgeeveD. De bezeueJinr-n nven zicb krIjgs,evangen, en wierden lJiet ontn.~. zonder Ilvooren., roe
Losgeld, de peDologen. welke Heer GYS8ttEGT VAN A8KOVD&
voor her Sloc bade bewld. ct bebben Ie rug gejleven. Oe'

U,,,,,,,

BI..
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:bisrchop deedt vervolgens bet Kaneel Ooopen; 't welk, zeden, niet wederom i. opgebouwd. Die nieuegenlblnde bleeven lan de puinhoop en DOg eeDige voorregteD verknogt. LaDgeD l1J~ genoot het GefiJgt VAN RENasSB de vrugten dier
'Voorregten. GEIUUT VAN RE.NES'E wierdt, op den derden
December des Jaars '460, met hee Gemgt, zodanig aJs bel:
" ' , beleend. Niet vroeger dan Daa eetl tljdverloop vlD
ruim twee Eeuwen kwam WlJudenlJerg In een ander Gel1agt f
Jlalmelijk dat van NASSAU; HENDRIK VAN NASSAU, lleer va,.
Ollwerierl, Veldrnurfchalk van den Staat der Vereenigde
Nederlanden, wlcrJr, uit hoofde van hetzelve, in d::n Jure
1674, Ier Verg1deringe vaD de Statlen de. Landfchaps van
Utrt,,,,, wegens het Lid der Ridderfchlp befchreeven; 'nlet~
uceollunde Woudellherg, voor zo veel on. bekend is, nimmer door de Slilten vin Ulre,h, voor eene ltiddermaallge
Hoflhd i. erkend geworden. De Zoon van HKNOR/X VAN
!lA"A" , lORNÈLIS, Graaf van Nos/Iil":t aan wien bel Slot,
door zijnen Vader, was afgenaan, beeft, zeden, den titel
BASSAU WOUDKNBEkG aangenomen, en vervolgen. dieo
aelCden titel op zijne nnnaten doen overgaan..

".n

Zie BUCHItLIUS ad UItDAM; Utre,htse,"
PI"CtltrllJoelt; s. VAN LEEUW&., Bir
lallta l11uflrala.

WotJD$!.ND, 10 Taag bet ze.de onder de :lchtëntwfntig Dof.
peD der Frlefche Grletenije Wijmbritaeratleel. in het Kwar..
tier van H'eSler80' Het outleenc zijnen naam van duzclf.
celegenheld aan bet einde y.n het Meir Fi/eusfon; 'I welk.
so al. de aloude Kronljkeu on. verzekeren. eertIjd. een uitgebreid Woud of B05Ch zou geweest zijn, in 't welk de
Frlefcbe KoniDgen zich mee de Jagt plagten te verlustigen,
doch 't aeen naderhand, onzeker door welk toeval, in eea
uitgebreideD wlterplll zou zijn veraoderJ geworden. H'ouds"uJ ligt t tusfèben het gemelde en bet ~Iooter Meir. In deo
]ure 1337 wierdt hier een Karmehter Klooster geiligc ~ 11111
Pe H. Moedermaagd MARIA gewijd. Volgen. een HiI:Jdfcbrift
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der Utrec:htfc:be Kerke beZit bet gewijde Go!fiigt het rl!gt i
om door eeoen zijner Monniken de Pastorij der Ko!rli:e van
Woudse1Jf} re doen bekleeden , welke honderd Goadguldt'IJ'
jwlijk. opbragt. Eene daar in belielde Prcbtmde hadt een
jaarlijksch inkoomen van zestig gelijke Guldcns.
Bij hec
Klooster fronden twee fierke Stinien. of verL1erlttè Huizen;
zij waren in de tijden der Beroerten getwuwd; het een
door WY8E JARIeH. van AIr,.um, het ander door BolurE HA_
RI~XMA. Uit- deeze huizen deedt men menig eenen aanval
op de fchepen. welke, door If/oudsend, nl de Lemme,.,
~n

vervolgens, over de ZUiderzee, na Holland en elders befiemd waren. In den .laare J 523 deeden de BIJu"goIJfJlers,
oeder bet beleid van JAN VAN WASSENAAR, in het Klooster
een Blokhuis bOllwen, en dur in ecn~ klo~ke bezetting leg.
gen, over welkc het beveilIn Jonkheer.: naUWE VAN Bt/R..
MAN!A was opgedraagen.
Het oogm~rk was, om de Geljer.
fcne Krijgskllegten, die in .'I/ooIen en de Lem",ir bezetting
hielden. hunne fuooperl]en te beletten. Vin den jaiSteD tijd
de. vervals en ondergangs , zo van het KlooSter als vIn de
overj~ Gelligrc-u, ontmoeIen wij feelIe allnt~ekenlng la
'a Lands Kronijken.
In den Jure 1660 wièrdt te Woudrend eene nieuwe Kérlt
gebouwd. De Ingang pronkt m~t de Wapens vall BURIlfANr..
en JUCKEMA. Onder dezelve leest men de vofgende Latijn-'
fcbe dichtregels.
" Cum Duco m~jor Barmania rexerst ahnoj

.. Prreturam tredecim ,
f.

IUDC

faera firu8a domu$."

Filius en Duto Junior, cui quauuor aODi,
" Is primum laterem fundat et aptar opu••

i, Huic EdulIrda [r!ic de ffemmace J:Ickeml mater /

" Progeniem Claram Cambur ab !lrce gereou,"
Volgens deeze regels tou de eerae (leen, un het gcwljcfé
gelegd zijn door DUCO B<JRMANIA, vierjaarigen Zood
van den GCle«nan DUCu lWK~rANIA, die eene Vrouw uit bec
Gellagt van }VCKEMA tot .Echtgenoote badt.
XXXlll. DEEl..
H
Voorttt
~e!lrgl,

Jl4
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Voorts i. Woudsentl, boewel nier zeer groOt in uitlebreid"
beid, een zeer welvurend Oorp. R.eeds VaD ouds woonèe
'er een 1'0ot getll Scbippers, die met Turf en 110ut op Ho;"
Ia",J vo~ren. lIuonderheid i. lf/f}lltlWltI, in ll.tere liJden,.
seer vtrmaord geworden, door de menigte der f~bepen, voe.,.
al Yin, dus genoemde, Frïefel,e [{rf. ft, welke men aldaar
lteeft getimmerd, en die, al. voor een gedeelte ook aldaar
Ier PlaatIe Iin inwooners in eigendOTll toebeboorende, vel!len
bunner aanzienlijke rijkdommen bebhen doen overwinnen;
vooral geduniende den oorlog van Frank,.ijk met E"geJlJnti,
van bet Ja3r ] 756 tot in den Jaare 1764. lDlllsfchen is ooit
het getal niet geti~lJ, welke, in I.atere tijden, door de troUWloosneid der Engeljèlz,n, zeer uDmerkeUjke nldeelen bebbea
aeleeden. Vooral heeft Wuud.",tl,. ten .. uien VlD zijne
Sch~ps- Timmerwerven, mó!t·den alnkleeqe van dien, in de
Jaallle jaare:! gedeeld in het Jot van ladere Steden of Plaatzen , iJl verfcbeidell Gewesten des Llnds. Door de belemmering van den Scbeepvlarc, beem:ht nu eer e dood fene (li'Ie, alwaar men. nog onlangs. een groot gekrioel vernam.
Niet gering Is het getal der ingez,-etenen. welke dl.r door
~ao buo benaan ombl?ot zijn. Met dit IUe. zal WOUtiSelltJ
altoos eene foore van letven behouden door den menigvuldige
doorlogt , zo van bi!'ners'an d. valrende febepen • .ls VlD de~ulken, die uit de meer Noordlijke fireeken van Fric:lll"J,
door de haven van de L~mme,., over de Zuiderzee, na
Overijifel t Gelderland, lIoJkJnd en an4ete Gewe.ten zlja
bellemd. Als een bijzonderheid, Wól4d,entl betreffende, kunlIen wij niet uitlAten I.a r~ teekenen , dat dit Dorp het eenige is, in de Grietenij van Wlj",brlt"".atlert, met het regC
...n Doterwaage begiftigd; als mede dit bier, en op nog tw~e
Dorpen, onder de achlëotwilldg, een. Jwmarkt wordt ge..
Ilouden. Niet meer dan Icht ftemgeregtigde Boerderijen telt
JIlen onder dit Dorp. De Hervormde Leer..r der Pilitze ia
verplIgt , van tijd toc tijd, h~ gewijde dieDStwerk w.ar te
neemen te I1Idijk, TpdlJ"sKil 011 SmaIJl!brul(ge, IUen geringe
Dorp.lel. in den omlrek gelegen. Te WOlldse"d beer. men
€10k I!en Gemeente van DDOf)Jg,,,j,,de,,; zij ia de eenige la
~e meergemelde GrieleQij, en worck door ééne Leer,ar beo.
dicD~
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dfeDd. Eindelijk beeft men 'er eene Statie VlD Roomscii..
cezlnden,

Zie

SCHOTAI'IOS,

BeJchr;jv;"K

110"

Fr/tiJ

land; Tegenwflflrd;ge SllIat 'Van Fr;elJ
land.

\VOODltJCUI!II, ook wel, bij verkorting, W,,.ko"m genumd;
de eenige Stad in het gedeelte van Zuid holland , bet La~á
AJte"a gebeeten, aIn de Zuldzljd~, of den mnker Oevel'"
van de Rivier de }.-[flaze, een weinig beneden de Sterkte
Loe"ejle;", alwaar zich de Irall/ met de {frats gemelde R!.t
.ier vereenigt. Wegens deu oorfprong der benaaminge, even
gelijk ber geval is met opzi!!t tot veele andere Steden, 100pen de Oudheidkundigen zeer wijd uit een Wij hebben geea
nen lust, om ons uvt:r dit <lorre en moeilijk te befllsfen geo
fcbillluk., uit te b~!en. Lie',er Vtrkiezen wij, naa een kort
berigt van de Hiporie van WOlldridtefll te hebben medegedeeld, de voornaamlle metkwaardigheaen der Stad te vermeiden.
De eerlIe I.nleg en oorfprol1g der Stad ligt in de duisternisfe der eeuwen begrailven. Volgens zommlgen zou zit
reeds In den Jaare 1156 bekend, en toen al, nevens bet
omliggende land, de eigendom geweest zijn van het doorluch.
tig Gfn~i{C der Graaven VAN HOORN, tot in den Jaare 1590;
in welk jaar WALBURG VAN NYFNMR, Wedaw van rHILIP!J
'fAN MONTMO~ENCY, Graa?e van Lioo,.n, die, in der jure
1568, tE: BrusfeJ opeolijk onthalsd Wgs. de Stad IrrJudrldem, neven, bet Land van AI/t1la, voor ecne fomme vIU
twecënnegemigduizend Guldens, aan de Slaalen van HoIJand,
beeft v~rkogt. De dichter J. NUY&N vermeldt deezen a10udeD
èigendom in de volgende regel~.

,'Q"

" Dur ligt Un de overzij des Waals, fcbuijn over Gorkom •
" A~\J Brabant e:renzende, en thans buljten HolI:lDds, Workom:
" Maar niet Ie mlD het is :lan HoUandt onderdaan,
;) Waar over eerst de Grllf vat! Horen plagll te llUD."
H2
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Wat 'er zij vIn deeze vroege oudheid, zeker is bet dllC
WOMdrideffl, in den aanvang der Vijftiende Eeuwe, zo veilt

vermaardheid. bezat, dat zij, in den twist, tusfchen Hertog
WILLEM VAl't BEYER.IN en Heer JA'!' VAN ARUL, waardig
wierdt gekeurd, om elkander, over en weder, daar van den
eigendom te betwisten. De aalJhangeJogen des IJatstgenoem.
den, de Slad, bij verrasling, hebbende ingenomen, tJaa alVOQl'CDI de voomaam(te tilbure have tC hebben geplonderd,
leideu dezelve in kooien. Volgens onze aloude Kronijkfchri}a
vers, hadden, in den Jure 1~33, DIRK, Heer van Allenll
en lI-'oudriche1ll, en delzelf, Ntef WILLRllr VAN HOORN, het
hoog (te regt over de Stad en de Heerlijkheid, aan FLORIS
DEN IV. Gruve van Holland, overgedraagen.
Omtrent zestig j;Uetl Inter fchljnt Din K, Graaf van Kiel!, over het
Land vau Áltetta eD de Slad Woudrit:hem regs gehad te heb.
ben. Althans vindt men a:mgeteekend, dat hij, in den Jaare
1~90, in 's Hage zijnde verfchecneD, aaD fLORIS DUt V,
Graa'lle van Hoi/and. zijc:en Neeve, zijD regt over de Stad
en Heerlijkheid opdroeg, en vervolgens aan hem dcn eed
'Vlm getrouwheid deedr. In den J2are 1418 diende Wo,uJ,-i&hem tot eene plaatze VlD onderhandelinge, tusfchen den Herlog van Brabant en Vrouwe JAKOB'" IIn de eene zijde, ea
Hertog JAN VAN BEygYEN aan deA anderen kant. en wierde
aldaar de Vrede getrotlen. Geduurende den Oorlog, tusfchen
de Gelderfehen en Hol/anders, in het begin der Zehtl.ende
Eeuwe, wierde TVo!Jd, idem ~ omtr.ent den afloop des Jaars
1511, of in den a:lQ'Iang van den Jure ISJ2. door de e(!rst&enoemden, bil verrading ingenomen. De Graaf VAN HOORN,
die zich binnen de Stad .bevondt, viel, bij die gelegenheid.
In hunn(! handen. en herlueeJ Zijne vrijheid niet, dllll ten
'koste van een :lIIllzienJijk losgeld, zo voo, bem zelven , all!
voor zijne onderzaaten. Tevens bedong hij, dat de Gelde,.·
I,hen, nu dat hij de pennirgen zoude betaald hebben, zou·
den verr-hgt zijn, de Stad te verhiten; gehjk ook gefchiedde.
De Spunfi:he Va dmaarfchalk CHIAPIN VITELLI, door den
Landvoogd Don LUUÏ. DE lU!QUESENS, na ZuidhoJland gezon&:It!lI. deedt, in den j:ure '575, onder andere op I/-',udri,hem cellell aan val, en naa de Stad, geruimen tijd, te hebbeG
be-
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befchoOlen, noodzaakte hij de Bezetting de plm. re verlaaten, en bragt haar aldus ia de magt der Spanjaarden. Niec
lang, latusfcheu, khijnen zij io de Srad vertoefd te hebben.
Want, gelijk wij boven reeds rer loop. bebben alngeteekend,
in den Jure J 590 wierden de Stilten van Ho/lll1l(l, door
koop, eigenaars van de Heerlij/(heid der Stede WoudricIte", ,
om dezelve vervolgens met Holland te vereerrigen. De overdragt gefchiedde voor Leenmannen der Gnall:jkheid van Ho/.
land. op den tweeden Ott,)ber dl's gemelden jaars, met de
van oud. gebruiklijke plegtlgbeid. bij dusdanige gelegenheden t
van de overleveringe VlD eene Halm. Groot gevHr dreigde
de Stad, negen jaaren daar naa, om in de handen der Span·
jaarden van nieuw., te vervallen. CUVDE LA BARLOTT!,
een wakker Spaanseb Krijgsbevelbebber, WIS de mln. die
het ODtwerp hldt beraamd, om de Stad In eenen nachr, bij
verra3fiDg, te bemagtlgen. Tot geluk der Stld, zammelde
hij een POO$ met beraadflaan over de wijze. om zijn ontwerp
te volvoeren. Eindelijk tot een bepaald bellult zijDde gekoomen, en na eene der Stad. Poorten zicb begeeven hebbende, die open llondt. wlerdt hij /leges een oogenblik voor..
koomen door eenen burger der Sead. Deeze, door den Ta.
reDwagter gewekt, ijlde na de Poort, aoot dezelve voor de
Spanjaarden; en vervolgens de burger. gewekt hebbende,
bragt bij wel halSt de geheele Stad in rep en roere. Men
wil dat LA BARLOTTE ,wel vijftienhonderd maD bij zich hadt,
veele van welken in boerengewut verkleed waren. en kono
roers onder bun gewaat verborgen bielden. Men weet, boe
eene burgerwooniDg te Woud,'ch,m. eenige weinige Dogenblikken. tot eene fcbuilpluts diende, met oogmerk om lIegt'
van gewaat te verwisfelen, voor den vermaarden HUGO Dit
GROOT, naa zijDe berugte ontkooming uit den SllIlskerker
Loevtflein. Niets bijzonder meldenswaardIgs • is de GeCchie..
denis der S:ad, Is ons, zeden, in 'a Land. Jlarboekeu. voorgekoomen.
Thlna gun wij over tot eene meer bijzoDdere befchrijving
van Woudrichem, De gedunre der Stad i. genoegzaam vier.
kant. Zij ligt onmiddelijk un de Rivier tie lIJerwt. Voli enJ de hedendugfche wijze ia zij fUli verfterkt, zijnde
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roorzien \'lil een ••rden Bolwerk, en eene diepe Graft,
,Qndolll ..elke eene goede Koncrefcharp gelegd Is, insgelijkS
van eene Gralt omringd. Mc:n tele 'er drie Poorten. ]:o.;enc
f!erzelven loopt na de Landzijde; de tweede koomt uit op
.tea Musdijk, .an den kant van Lot'Vcflc;,,; de derde heef,
baarep uitgang op het Hoofd, bij de Haven; welk Hoofd,
om reden dat de Rivier voor hetzelve eene onpeUbaare diepIe heefc, met zeer 'waare kOIten moet onddhouden worden.

Indien mDII HIJ bet verbaa\ VlD zommlgen moge geloof
11lan, zou de StaJ, eertijds, eene ongelijk grooter uitgaftrektheid, dan tegenwoordig, gebad hebben. '.Er I. 'er,
numel.jk, die verzekeren, dat men, op eenen artlan4 VlIJ
plee JUlIlder dan twee Snaphaanfchooten van de Stad. middeD
doof het vlakke land, Slooten willende graavea. aldaar one,.
~ekt beeft de grondOagen van bllizen, welke, in voorgaande
djden, biDDl:n de m\lllren der Slad begreepen geweelt waren.
tJi~ de gedaante vin ec:nige huizen, welke men Dll nog biopen Woud,.;t:':e7fI Oblmoet i J. duidelijk af te lelden, dit dezelve, ~I.lItiills. vrij aanzienlijk moeten geweest zijn. Iutusfenen blijllt het }lit <Ie OpteJ!i!1I5Cn, gedaan in de juren 163a
~ 173 1 , dat, ~t:duurellde eelle Eeuw, bet getal der buizen
eer toe- dan af6enomeo WIS. Want, daar men bij de opn~
Iniog, in het eemgemelde ja.r, bonderdze.ënvijfrig buizen
lelde, ..as, honderd jluen laater, dit getll met twee verpteerderd. Doch van deele flonden 'er llegeointwlntlg buitea
de Stad, malr evenwel op derzeJver '"trondgebied.
Uit het een en ander is Jiglelijk na te gaan, dat men te
l"ouJriche. nlee veele Opeobalre Gebouwen .antteft, en d.~
de zUlken, welke '\!l' Dog voorbanden zijn, Dlet veel aan"iens of merkwaudigs vertoon,n. Het Stld.huls is, even
,elijk de Stad zelve, niet zeer groor. Volgens eene aloude
afteekening, pronkte het, eertijd•• mee een vierkant Torentje. Doch het is, reedl zo lang geleeden, weggeoomen, die
pen geenlt lieden meer te Woudriekt", .antref" welke vaD
di~ uinyendig {braad geheoseni. draagen. Van meer .an,ielll
is de Kerk der Hervormden. Indien 'er eenige waarheid zil
ten eeoe oude overteverlDge, moet do d~cl der lUgdnge uu
~
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*,e vroeglte verkondiging vin ien Cbrllllijken Godsdienst.
bier re Lande. worden Ie rug gebr.g", Volgens die Overlevering zou de eere der ftigtinge moeten 'oegew~aen wor.den aln den H. SVIDBItRTVS, die een relsge,el was vin dea
befaamden W1LLI8&.08DV', eo in den Jaare 713 o~r1eedr.
ADderen, inlusfcben, zijn van oordeel, dat aan àlt vl!rhaal,
met reden. geloof mag geweigerd worden. De Kerk is ecn
groot en ruim gebouw. Evenredig aan het gewijde gelUgt
is de Toren. eCR zwaar vierk:lDt gehouw, hoewel, tegenwoordig, Viii een zeer eenvonJlg aanzitn, en dus aanmerkelijk verfchilIende van de aloude gedaante i welke. vol~enl
eene aloude Overlevering. een hoog opgaanden Spits vertoonde, dIe, zo als het berigt verder luidr. door de Sparjaarden wierdt weggefcbooten. Zeker i. het, dit het Gebouw, zeden. een kleine Spits ten dake uitnak. De vcrmaarde aorm van de maand September de. Jaars 17 Jl beroofde den Toren ook van dit fieraad, alzo htlzelve op het
Dik der Kerke nederftorue, en aldaar een groot gat veroorl"
zultte. Onmlgü, zijnde om die fchade ce vergoeden, uie de
Kas der Stad t vervoegde men zich aan het Komptoir der
GeeslJlJke goedereo, en verkreeg van daar eenen onder/tancl
van ecnige honderden Guldelli. Wat 'er van deeze pcniu o
geD geworden zij. Is ons lIiet gebleekeo. Zeker Is hot, dit
men dezelve, gelijk het voorneeuIen luidde, aan het herbou.
wen van den Spits niet befteed heeft. als zijnde de Toren.
eot heden toe, daar VlD ontbloot gebIeeven • en aUc:eulijk Rl.:t
cen p!at Dak dicht gemetzeld. Overeenkomftig met Ile grooh
te vaD Kerk en Toren t is de Klok van oogemeene zwaarre.
docb, door eene groote fcheur, Wit bet ge!uid aangaat.
bedorven, EéD Predikant vertige bier het gewijde dier.stwerk i
bij is Lid der KJa~{j5 van Attenll.
Tot op den lijd der jongfie Omwentelinge, beflondt dl
Regeering uit Baljuw. twee Burgemeeseerell eD ZeVI:D Scbepenen. Alle de ez en was een Sekrelaris roegevoegd. Reeds
van ouds zondt Woud, ,·,Iztm Afgevaardigden [er Vergadcrl!1ge
vao hee Gewest. Door meer dan ~éDe omflandigheid kwalD
dit, alleDgekenl, in onbruik. Noodelool Is het aan re mer·
-ken, dat, zints den gunfiigen keer van zaken, de Staj z:oI\
H 4
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,el'TlJ in de daadUjke ultoeffeniog van baar onvervreemdba..
,egt lu=rfteld heeft. Ten beflulte merken wij nog aan. dal:
Ie 'Wqu(lrielt'lII drie vrije Jaarmarkteo worden gehouden; die,
egter, beden ten dage, van weinig belang zijn. in vetgelijJdlli VIII heJgeer. zij, van oods, plagten te weezen , toen d.
llel'f VI!I dl.' Stad, of Vin den Landt: Yin ,Alle,ul, de Tollel. Jrf l.ro"deren trok. welke van de Markten af en aln ge·
Vllert, wl\;,rden, eQ die, bij wijlen, geeoe onllniienJijke fomme bt:Jroegen.
~le UOXHOII.N, TIz,QI,.um Holla"d. A.
KE'IIP, Ber,h,.;jY;"1
Gor;",Iz,••

SI."
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,tI
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11, de meeste fcbrijven. Woud. met HOOI~

WOf4d - Ha,."as"'. Is eene Amb.gt~heerlljkheid. In Delft.

land. aau de Stad Delft in -eIgendom "ehoorende. In blaren
geheelen pmvIJjg bevat dezelve zelbonderdtweeënzeventig
Morgens en driehonderdzevenëntllclllig Roedell grondl. Ia
deeze lieerlljkheid ligt een Dorpje. het Woudl. of ook wel,
bij uitfteekendbeid, bet Rijl, Woudt geheeten, op den ar1IaJId van ruim een hllf uur gllns teu Zuidwesten van de
Stad D,Ift. Niet onbevallig zingt de Dichter DAli IEL VAlIJ
Lil vin dit Dorp;
" Het R.ijke Woudt geheten,
•• noor zOO veel goederen eD fçhltten ongemeten_
" DIe ~11t lIdlar beza~. doch naderhandt ook door

" Den orelogh gedrukt, veranderde zijn gloor,
" En wiecd, , celij~ als noch, die ItljDum nlgelatea.1'
In het aanzienliJk NederlaDdach Geilagt Vin VAN DER BUIlCB
welke de reden aanwlj.t_
door we:ke men bet Dorpje 'I Woudl met deo bijnaam van
het Rljl.'c gedoopt beef,. De Overlevering luidt aldus. A4M
l!.N DJtR Buadf. een der ycoealle VoorzuteD VlD het Ce-

~waa·t men eene pver!evering,
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melde GeO.gt . wu een weJgefteJd laodmall, en io het /P,.tll
woonagdg. Deeze wu Vader VlD "fuif ZooDen. Op zekeren tijd vernomen hebbepde. dat de Graaf Vin HollII,,1I J
"ien. num wij nier vermeld viDdeo t zijnen weg voorbij hel
Dotp Joude neemen , aeeg te paard, nevens zijne ZooDen,
allen voJWllfen, en allen, nur de wijze del lands. fraai ui,gedo6chr, en reedt vervoliOnl deo Gruve te gemoet. welken
hij zijne Zoooen -.nboodt. De Graaf. verwonderd over deeze zeldzaame on~moeting, eo den wllrdigen Vader van eeq
zo taIrljk ~roost een blijk van zijn genoegen willende betoa·
Den, vraagde bem, wat Voorregt hij voor zijn Dorp begeerde'
Yoo,."g l, hernam daarop de DnbaatJuchugo
AAM VAN DER BUSC", IIIJ" tllIl 'Wij
",;je ",rlt/ez i"l
Pllst,O,.
hebbe". Jn dit verzoek wierde
onmiddelijk, dOQr den Gruf bewilligd. Niet Iin die vroer
ae tijden bleef het genot vin dit Voorregt bepaald. WaDt.
iD geyolge der Graaflijke verguDninge t zegt men. bezitten
nog heden de MIDS - Ledemaaren der Hervormde GemeeDte
het Voorregt , 0111 hunnen eigen Leeraar te mogen beroep~D,
zODder dat zij dJar toe, bij de Wetbouderfcblp van Delft J
zich om handoponJng of ,oedkeuring behoeveD ce vervoegen, zo als in de meeste, zo niet :alle AlIlblgr.heerIljkhcden,
de gewooote medebrengt. Van wegen het gering getal der
Huizen en Inwooneren , ware bet. bijkans, der moeite eII
kOIten niet waardj~, alhier eene Kerk te onderhouden, ware
het niet om de menigte vin omliggende Wooningen eo LUitplaauen , welker bewooners • iD den Zomer, te W,utll hUJlnen opeobaareo Godsdienst koomen walmeemen. Het Kerkje. hoewel klein,
nogthln s. een oet gebouw , 't welk
een (pita Torentje ten Dlke uldletkt. De woonlne van den
Leerur ftaa, ten Oosten of ten ."eren van de Kerk. Da
IIggiDg is zeer vermIIklijk , VlD wegen de omringende vrugoo
baare JandadoDwe. Oe Kerkleeraar is Lid der Kl.di. '111
Delft en Delfslllnll.
Zie B LE IS W YK, B,fçIJ,.;j"ln,
Delft.
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WaUTB.1l VRaau, ,ebooren te Go"da, omtrent bet middeu.
der Z':sdende .Eeuw, of nog vroeger. en broeeer Vin JAN
1rI!.RHBlt, Schepen VlD Atnjlerdaltl, bidt zich, om eeDe of
adere reden, heil dur toe beweegende , mer der WOOD Dll
EnkllJllltfl begeeven. Ult's Land. GcfcbiedeDÏ!fen is bekend.
hoe de Spanjaudeu, zlnrs den afVil yan vcrfcbeiden NederIaDdlè:be Steden. D:la het uitbreken der onlus:en. vin rijd tar
tijd, hunne poogiDgen te werk (lelden, om io her bezit der
'Verlorene Reden herlleld te worden. VERHI!& oDdenoDdr hier
van een bewij., en zou, door zijDe bcfchraomdheid, of 1Ie..er lafhlrtigbeid. bijkan. de oorzaak zijn geworden van het
gelukkig llugen Yin eene der te wert gcftelde poogiDgeo.
Het gcval. 't welk wil, anderen ten yoorbeelde. der opteekeninge wel waardig keuren viDden wij aldus yerhaald.
Terwijl WOUrBll VEllHEE, te Erzlrblze" woonde, verfcheea
aldaar, in den Jaare I S8 J, (en inboorling VlD die Stad. toQoo
mende pit Spa"je. alwur hij Koning PBILIJ'S DEN 11, geduu.
rende den djd vin meer din twintig jaaren, al, Lijfwagt,
Wt gediend. Than. kwam bij in gemelde Stad, In fchijll
'ODI eenen broeder, welken hij aldaar nog in lee ven hadt, te
bezoeken, doch Iu waarheid met een geheel ander oogmerk.
Hij WIS, numelljk, voorzien van brle'en vin het SpQllnft".
Hvf, opgevuld met fcboOQe beloften, mer toezegging van
JenaJe en vergeevlnge lan alleu, die zleh lID den SpwJfëhell
Xoulog wilden onderwerpen, en vervolgens medewerken. 011
'dhuizen de Stlltfche zijde te doen verlaten en toe de gehoor.
zaamheid aan PHiLIP' wederkeeren. 1\1el deeze brieven liep
de Hel\ebardier roud bij de zulken , omtrent welke hij Pleencle zich VlD een goedeu uitOlg te kunnen verzekerd houden.
el! die, door hUDnen invloed op anderen, of door hunne rijkclom, in de gelegenheid zich bevonden, om bet bedoelde
oo&merk te bevorderen. W OVTER VIRHEIt WI, eeD der zulkeb, bIt welke de Sp.anschgeziDde Hollander. ten boven ge..
melden eiDde, aanzoek deedr. 'fl.!r goeder uure kreeg deeze
den Ja val , om vin bet verleidend fcbrljven een affchrlfc te
vervaardigen; doch hieldt het voor hem zelven , zonder dlar
van bij iemand eenlg gewag te mlllken. zo min om aanhlDi
U WUlaeD, al. om clen velfuderfcheD Vacierlaadc:r ~ doen
bc.
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bc:ltend worden, eJl de verdiende llralf.: te doen 'I1egdl'Q.

gen.
Eenigen tijd nudat VEltUItE agter het oDheildreigend geheim was gekoomen, op reize gegaan zijnde, nam bij z jneo.
~eg over Haarlem. Hier woonde tbans de vermaard" Dla~
YOLIEIlTSZOON KOOIlNHA&T. met welken bij, al .zlnts langell
tijd, gemeenzume vriendfcbap badt onderhouden. In hec
dooflrekken van de gemelde Stad zijnen ouden vriend een
bezoekgeevende, en met bem over verfchelden onderwerren , ondçr andere over den tegenwoordigeo toeftand vaD be,
jammerlijk gefchokre Vaderland, in geCprek zljude getreeden t
deelde hij un denzeJven de gedaane ontdekking mede; onder
uitdrukkelijke voorwaarde. evenwcl, van bet geheim zorgvuldig te moeten bewurcn.. op dat oiemaud daar door in lijdelI
mogt geraaken. Mur .OORIfHAB.T, zijnde een ,,"oote en geuouw Jlefhebber der V.derlaodCche Vrijheid. eA, daa,t;nboven, meer harta dan VERHEit in den boezem omdraagende t
hadt niet deeze zuk tot in den grond doorzien, of bij voerde zijnen Vtier,c;t met eene edele fierheid en mlnDeUjloc rondborstigheid, te gemoete: " AI wam gij mijn eigen broeder t
" ik zou Dlet Dalaaten uwe ontdekking te openbaaren. ter
'J pluIZe alwaar bu beboort. Ik weet, vervolgde hij. wat
,. Ik, uit kragt van mijneo Burgeried,
"lijn Vaderland
., verfchuldigd ben." Vervolgens VIIlH~E de gevaarlijkheid
en de fcbroomlijke gevolgen hebbende doen opmerken J voegde KOORNBART bem re gemoete, dat bij dien heimehjlten bandel aan de WetbouderCchap van Ené!lU;3en badt benooren Uil
te dienen; en vermits bil zulks niot gedaan hadl J hij zelve
durom vin meenlng wu, nog dien zelfden avol1d zich na
's GrllQVenMgtl re begeeven, om het nuk den Statten. die
thana vergaderd waren J bekend te maaken; ten elOde deezo
de noodige maatregelI mogten beromen, om den 1linkfcbeo
lQeleg, eer dozelve met 'er d.ad voh'oerd wlerdt, bij tijd,
re verijdelen. Op dat, egter, zijn aanbrengen. ter Stutsvergaderlnge J niet als een louter opraapzeI zoude a:mgeziell
worden, verzogt KOOUiPAIlT zijnen Vriend om het affchrlfl
van deo brief. Deeze, hetzelve thans niet bij zlcb hebbentie. beloQfde ~ct. '~iCQ den vallenden avond" met eeneq
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yertrouwden bode, te zallen zenden; onder voorwaarde t
evenwel ~ gelijk voorheen, dat KOORNHART lorge zoude dra ....
gen, dit niemand des wegen eenig leed wedervoere. Hierop
aam WOUTER VERHItE arrcheid van zijnen Vriend, en zondt,
volgen. gemaakte arfpraak, zo us hij te Edltu;"n was te
rug gekeerd, het gefchrifc na Haarlem.
KOOIlNBAIlT, intusCcbeo, van bet gewlgr der zuke door.
dróngen, en oordeelende, dIt men op de ingewonnene hnd.
{cblp niet moest Ilulmeren, vertrok. nog dien zelfden nacbt,
"'dat zijn Vriend van hem WH geCcheideD, Da 's Cr/lllVenAOKe. en gaf, reeds 's anderendaags. bij voorraad kenni. van
't geen hem Itr ooren WIS gekoomen, met belofte van zijn
ze~gell nader te zullen fia.ven. zo dra het beloofde affchritt
lOt hem zou gekoomen zijn. Dit gebeurde eerlang; en deedt
J[OORNHART vervolgen.. door den Haarlemfchen Burgemeester #YAN DEk LAAN. het gefcbrifc ter Staatsvergaderlnge inleveren. Naadat men hier de zaak rijpelijk overwoogen ha de ,
.ierdt men te raade. UI et alle mogelijke geheimhouding. eenÎge foJ.:1aaten uit de Sleden M07JII;kenr/am en Er/am te hgten,
en dezelve, in (Hlee, na Ed"ulzen te doen optrekken. Met
deeze 'krij&smagt de. Sud bezet hebbende, ligue men dea
verraaderlijken Hellebardier uit zijne wooning. en lelde hem
nl de j'eviJlgenis; rerwijl anderen, die men voor medepligtlgen
aanzag, in hunne hulzen In verzckl!ring genomen wierden.
De vertrouwelijkheid van WOUTER VEnHER • en de VaderlandIieyende kloekharcigheid van DIRK VOLKERTSZOON KOORNHART
braglen aldus te wege, dat het gevaar, om fn de SpaaDfcbe
magt te vallen, voor het tegecwoordlge, van Enlchuizen
selukklglijk wierdt afgeweerd.
Zie Befoltrijv;"g der Sla. Edllul.
zen; als mede _ 0 a, N,der/antl-

{,n,

O,rlo$en,

Wou-

WOUTER., (FRANCISCUS) ent.

J2~

Wotlna, (rRAl'ICUCUS) een der beroemde Kur.stCchilder..
der naastvoorguDde Eeuwe, wierdt, in bet voorlle gedeelle
na dezelve, indien niet reeds vroeger, te Lier, in BrilIHI"/, gebooren. Lltldfch.ppen, of Boslehen, un een bekoorlijk lommer en ungenaaJDe fchaCluwen afgewi,feld, mogren met regt als de kragt van zijn PenCeel worden ur.gemerkt.
Iotu.fchen WIJ zijn Penfeel alet scheel zuiver van wellustigbeid. WaDt, DU eens zie, men, in 's lVlaes lommerrijke bOl.
fchen, eene naakte VKl'ItlS met haaren beminden ADorul, eIder. minnekozerijen van Veldnimfen met geile Salers, dia
wederom SIRJNG4 voor den bokpoodgen PAN vlu~tende.
Grooten opgang, iDtuhCchen, maakten WOUTERS Schilderfiuk..
kon, en wierden dezelve. door verloop des tijds, derwijze
vermaud, dat zij bunnen Maaker de agtlDg en gunst VlD
Keizer FERDINAl'ID DEN II deeden wegdraagen. Van hIer dac
bij. eenlgen lijd, te U'ee"'n, ten Keizerlijken Hove. doorbragt. In den Jaare 1637 deedt WOLT!R. eenen keer na En"land. onder het gevolg van den Keizerhjken Afgezaut,
en vertoonde 'er Insgelijks de gewrogten van zijn Kun.lpellfeel. Naa zijne Engelfche reize f.:bijnt hij den dienlt des
Keizers te hebben ver/airen, om zich in zijne ~ebooneplaJU
met der woon neder Ie zetten. Noglhans Wierde hij, eer.
lang, te ra.de, om zich na Anlwelpen te begeeven. Hie,
overlllcdt hli in den Jaare 1659.
Zie

KOU B B. A K & H.

WOUTERS. (KUN) In allerlei beroepen, tot bet waarneemen van welke /icbaam.llerkte wordt vereischt, heeft men.
van tijd COt tijd, ingevoerd, eene menigte van handgreepen,
welke gemak aanhrengett. C!D den tijd bekorten. Dpor ge.woonte zijn on. die bandgreepen gemeenzaam geworden. Toe
de eerfie uitvinding klimmcQ wij zl'lden op met onze nllden_
kende opmerking. Van hier dat wij even zelden Ctnen Inval heb.
ben van cle overgrootC! mxilijlheden. met welke wij, zon.
der die handgreepen. zouden hebben Ie worstelen. Ge~n beo
roep is 'er, bljkaD'. in de befchaafJIJ zaml:nlevin&, op welke
deen
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WotrrERS. (KR.'IN)

deete aanmerking, in zeer veete opzigten, zich niet Jaat toe1'asren. Het zo nuttig beroep, In veelvuldige opzlgten, Vltl
den Schcepvauc. yerkiezen wij tbans tot een Yoorbeeld aan
te voeren. leder. die ooit een Scbip. van aanmerkelijke
~ootte, zo van Koopvaardij 11, van Oorlog, met eenige opmerklDg beeft befchouwd, is niet onkundig. dat de Masten
Dlet Dit één fiuk gemaakt zijn, maar uit twee, zomtijd,
meer nukken, zijn zamengefteld. Daarenboven i, 't eene bekende zaak, hoe het behoud der fcbepen, wanneer zij, in
Zee, van een zwaaren fiorm worden beloopen, dikmaals If.
hangt van de mogelijkheid om de Masren te kunnen verkorcen, ten einde aldu. de topzwaarte te verminderen, en de
fchepen gemlklljker te doen werken tegen de woede der
golven. Welverdiend van het menscbdom is d.arom de man,.
en zijn nlam der vereel1wiglnge walrdlg, die de tegenwoor..
dige gedaante en inrigtlng der Masten Vin groore Schepen 'e
eer.t heefe uitgevonden. Deeze wu KUrt WOUTERSZ. gebooren te Etll.:lmizen, een Groot{chipper. en kloek en kun.
dlg Zeeman. Hij leefde omtrent het Jaar 1575. Tot In hec
,emelde jaar, hoewel de groote Masten uie twee nukken
waren zamengefleld, Wil bet bovenfie gedeelte iln bet on.rauk. door middel van dunne touwen, rondom hetzeille
lewoeld, zodanig verbonden. dit de geheele Mut, in die
,edaaoce, altool moeit overeinde blijven. 't Was KRYN
WOUTERSZ, die het middel uitdlgt, om de belde Rokken zo_ig te vereeDigen, dat meo, io gevlUe van oood, bet bo.
venftult kon wegneemen , door hetzelve te laat en doorfchietea, lot beneden op het Dek VlD het Schip.
Zie

G. BRANDT,

Be!chrij.,i",
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Eninulaen.
'Wounll KORRELISZomq VA~ WAERDU was een dier Her..
vormde Leeraaren • welke, ten tijde van het DorrJ,.echllche
Sij"otie, of In gevolge der fchikkiogen, lIdaar beraamd, "all
laUD Impt beroofd wierden, met verbod om voortIlID , 't zij
openlijlt of h@imelijk eenigeo dieDit re mogen waarneemen.

0.-

WOUTER. ~OR.NEL1SZ00N

VAM

WAER.DER.

J'Yf

Oadanka dlt wederregtelfjlr verbod, bleef hij ia 't land, gindt
en elders de :tolken, die met hem io gevo::lena zamenfte...
den, door zjjne redenen ulgleDde te lligten. Nlt.1 lang Daa
dat hij deezca dienst h3dt beguDoen, wierde hij, door de
Direkteuren , nl het Durp JI.'ar"""d gezonden. Hier woonde thans GYSBIl!GT JAlloasZOON VAN DU KODDB, een der
yermwde broederea VlD dien Mam, cen vin welke t WILLE.
YAN DER KODDE, of GUILlKLMUS eODDI!UI genaamd, te Ldden den post van Hoogleeraar In de H~"'re\!DWfche ,aal bidt
.aargenomea. GYSBER'l VAN ou KODD& wa. de perfooo,
welke lis de eerfle fllgter vin oe G::zime der KlIlIes;""',,
moet worden aangemerkt. Omtrent deo tijd vaD wouuu
komst te W",.",,,,d badt hij de gewQome ingevoerd, bij maa,el Iin bevoegde I.eeraaren, door ooderlinge zlmenfpreelddlgen, elkallder re fiigten, om .17.0 den dlen.t vin Leera.'"
re kUDseo ontbeereo. Zo fierk begon VAN DIIl KOODIl, ....
Jenglkens ~ voor deeze wijze van Openbaare GodsdieulCoef'..
min,e te ijveren, dit hij, vin lijd tot lijd. gefprelcken Voefo
de, uit hU~lIIen •• re gd·cblkr, om de gemoederen van deD
dien" der PledikaBletI wend;g re mnken, en hen te dca
voorkoomen, .riof zij [lIef. Indlfs zagren , dan om ZODder
werken door de waereld te koomen. en VlD bet zweec der
gemee.ute te leeven.
WOUTER. COIlNELISZOON WIS de eertIe Leenar, omlrc=
welken hij dc:eze redekaveliog te werk fielde. Een. en andermul re W",.",o,,,1 gepredikt hebbende, roonde de Gemeeme
zich gen"gen, d,lt bij in lijnen dieDIC zoude voortgaau..
GVSJl.ltGT VAN DER. "ODDE bleef alleen thuis; en gevra~&d
zijnde na de reden zijner Ifzonderinge, gaf hij toe antwoord:
" Ik verftaa niet t dat cen Predikar.t .lleen In de Gemeenlo
f. lal allo prediken en fpreekcn t al Wit hij wil, eo dac eeD
» ander, daar rcgenwoordil· mijnde, lIiet zou m:;i~aD mede
"fpreellen." Auderen, door hem opgeftook., vocrl!~ de

zeli"de taal. WOUTER KORNaLllloON, zulk. vernomen bebbcude. zonder Ilvomen' de zaak met de Warmoodfi:hl: bro.!derfeb.p te overlellgen. roonde zich genegen om bun genoegest
re I;,'even. Weisucn *~ dfltlro.. zeide hij tot Iemand Ger
~roederfehlp, ,,, .e Prediklilie I. koomen' Llla/e" ze .,;J
k" ..

Hf WOUTER. CORNELISZOON

vAN

WAER.UEll.

loome,,; en lubben se ;els Ie [preeken • laaien ze ",edot
!preelten. Dit zeggen GYSBREGT VAN DER KODDB en zijnen
aanhangeren zijnde langediend • umen ze dlar in genoegen,
en verzogten , dat WOUTItR CORNELISZOON, telkens nla dat
hij zijne Leerrede zou geëindigd hebben, lan de Gemeente
zoude zeggen, of vraagen, Dal indien iemand, ;" de Ve,.·

,ade,.;n, Itgenwoord;g, iets hadl Ie %tlgen of Ie [pree/leP••
",ellt tol algemune pigtingll kimde dienen, deeae venogl
,,;erdl, hel ",oord op Ie -valttn.
'J

De Leerur, zjjnde een ml1l van eet! lnfcliikkelijken in..
borst, en gaarne zijnen medemenfchen genoegen willende geeven, beloofde, zulk eene vraag lID de Gemeente te zullen
voorftellen. Doch I eer nog de tijd om te prediken wat verfcheenen; wierde bij daar over van eenigen der vootnalmllell
onder de Gemeenee angefproken; zij waren vin oordeel f
dat bij in zijne belofee te verre WIS gegaan. De andere,
daar in geene zwaarigheid vindende, LaaIen :tie mede Jpree.
ien, zeide hij: zo /ta" men hooren, wat ze Ie aeggen he~
Toen onderhieldt men hem met deeze of foorcgelijke
redenen: " Liev, WOUTBR, gij kent OYSBREOT nog niet regt.
n en bemerkt zo-wel niet, als wij meenen te doen I wae bij
;, en de zijnen mee dit fpreeken In de Gemeente voor heb.
" ben. Doch al ware het ", gingen ze voort, " dat ze met
" hun fpreeken al wat beters voor hadden, dan wij meenen,
'" ja 11 ware 'e geheel goeJ en ftIgtelijk voor de Gemeentè,
:f, nogtbans behoort men, onzes bedunkens, alle. met order
" te doen. bJzonderbeid in. zulke tijden, als die wij beleè"
" ven. Zullen wij", vervolgden ze, "juist bier te War,. 1II0"d Wit nieuws gaan invoeren, 't welk nergens in eenige
,. Gemeente onder OIIS in gebruik is? W ij kunnen niee ge-., ralden vinden, dae men dtt hier beginne, zonder eerst aan
" de Direkteuren onzer Broederfchrp hier over te fchrijven.
;, en ons mel bun te ber:llden. Willen zij nu de Predikatie
1J lets fpreeken I luten wij ben met ~duld hooren. Malr·'.
dus bellooren ze. " wij kunnen niet geraaden vinden, daL
" gij lelkt:ns naa de Predikatie. met zulk vraagen, aan leder
" vJijheid zule Beeven, om aldaar te fpreeken.'·

",n.

WOl

WOUTER CORNELISZOON YAN WAERD'Elt.,

U,

WOUTER IORlu!t.rstOON nam dreie lIar.fpral1t (et hirtèt
Ligt kOil bIj bevroeden, d2t bij Ie vooroaarig was geweesC
in bet belooven, en, daar hij teu dienfie der Gemeente pre.
dikte _ niet bevoegd was. op zijne eigen hand, buiten der..
zei ven toefiemming. eu iu weerwil der voornaaml1e Ledeu,
eene nieuwe en ongewoone orde van zaaken in te voeren,
Derbalven van meening zijnde. dat het best ware, te rug t8
treeden • vervoegde hij zich bij VAN IlER KODDE en de hnn..
Den, dezel\'en aandienerde, hoe eenigen der Warmondfche
Gemeente zicb bezwaard vonden over de belofte, aan bem
gedaan; waarom bIj verzogr, vlln zijne hèlnfte. hOewel hij.
wat bem zelven betrof, dur in geene zwalrigheid vondt,
bij voorraad, te mogen ontOagen wordeu; en dat zij, dl'C
niettegellllaande, onder zijn geb oor Wilden koomen.
Hoewel de VAN DER KODDE, over dit opzeggen. hun Ofl.
genoesell betoonden, vervoe!!den zij zich. niettemin, tef
plaatze, alwaar de Leerrede zou gehouden worden; den Leer...
aar laltende aanzeggen, dat indien hij zijne belofte wildehouden. zij de Vergadering zoudeu bijwoonen. Doch wOl!.
TER CORIVitLISZOON liet hun bier op weeren • dat de oV'ooig~
ledeu der Gemeente in de voorgeflagene wijze van Godsdienstoeff~niDg~ geen genoegen konden n~emen. en verzog'
hun, diensvolgens, andermaal, vao zijne belofte te mogen
ontflallen worden. Doch bier toe konden de gebroeders. ne..
vens hunnen .anhang, niet beO uiten. De Let!raar WOUT Eli
CORNRLJSZOoN VAN WAERDER, nu zijne Leerrede volbr:Jgt te
hebben, verliet Warmond; vin ziju verder wedervuren zijd
en. geene aanleekeningen te vooren gekoomen.

Zie G. BRANDT. Hiflo,.l. d,r Refo",JlI.
I;e, Deel IV.

W'OUTlRSWOUDÈ. anders ook wel Wo/urs'/IIoude genoemd f
in rang bet tweede Dorp vau de Priefcbe Grietenij Dan/u111tlwolden, in bet K wan ier , OoslergtJ gel!umd. Het ontleent zlinen naam van den Stigter, WOUTER geheeten, eeD
mnn van groat vermogen, welke hier ter plalKze een Woud
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WOUTERSWOUDE, WOUW'. (11et IJorp)

of Baseb rcbijut gehad te hebben, bij 't welk bij t ver vol.
,ens t eel!i~e Huizen bouw·je. die zeer tot een Dorp û1n
lalJgegrodd. Nog andere Dorpen or,rmoel men in de zelfJe
Grietel'ij, welker nnamen in WtJude e\l1di;:cn, als, Va1hwou,
de. Akku u'oude, ]\tl,mmel ivo/uie en Vel ",,·oude. Wou/eT:;.
"'Dlld, drie vicrendei:l.:n uurs ga~n vnn Dok! t~1II gelegno, r ic'
verre van de Trekva:ut, wdke vin d~ gcm Ide Slad 0:1 S" 00JO!';' loopt; zeer vermaa1d.jk mhlen in het glboomte, 't
welk, lJi.:t verre van d::ar, bij RUlsmaga?SI, zijn b,:ti in

neemt. Nkr vtrre van olt Dn'p pl3gt, weleer, te liggen he,
Klooster Tie re , of OtJ3en Lieve 1/: ouwe ten Berg. Voorts
wordt de HervormcIe Gemeente te IVoulen'MllJude, nel/ens
die van f)m,lummVOtlde en DriczulR, door éénen Leeraar
\lediend; hij is Lid der Kla! fis van Do/ckum.
Zle

SCHnTANUS,

Bejclz,.ij'lill8 va.

F,ies/anti.

" oow, (lJet Dorp) is gC'legclJ in bet MarkgraaffcbQp
'Van Bergen op dCJI loom, anderhalf uur luns van de Stad
van dien uam, a'm bet Wa'.er dc Vu(lr/. 't welk boven
HU;J~e'gl''', Uit de

Heide voortlroomt.

AR.NOLD VAN HOVEN

en ziJue tchtllenoo:e ELIlABETH, Heer en Vruuwe van Bre.
ila, verkogtc!> , in den laare 1277, bet '1 iellderegt, neveli'
ket P,llrollaal[cnap van 1Vuu,"" un de hbtdij. van St. BE:t·
J.liAD.D; zoctat hetulve eeDe dt'r zes Pallorijen wierdt. welke
do r de Ablcn van S:. BERNARD IU'geel/en wierdell. Ook
ont:noeue men hier, weleer, eelJ N JOnen· Kloester St. Ca.
'rijne"';"nl Ie Wufl14' gellaam i, 't welk. door boven gel ol'm·
den Heer en Vrouw'~ van B'eda, in den Jure 1'lï9, met
eeOlge I:oederen befchon~;cn wierdt. WOUIII Is een groot en
welbellmmnd Dorp. vcrre weg bet voornaamlle van bec
Kwartier. Het he/!It de Gehugten vin Heer/e, Oostlaar,
'U~~sl/a{l'" en La'l!:JI''''';JIr. Ovcr de menigte van lllgezeeter.en, den fJ~rvo!mden G dsdieDst top gedaan , kan men oor·
ueelcn uit de !'rootte der Kt'rke, Zijnde een deftig KruÎlg~

bou w; waar vau. egler J hc:t voodle gedeelte J waar op een
hoogo.

wouw.

(H,t Huli I,)

IJ.

hooge Toren pllgt te a.ID, ,eheet vervallen il. Men febijDC
geen genoegzaam vermogen te hebben beteeten , om, in de
plaats van de boog opgaande, een kleinen fpit. ce bouwen.
De Predil!aDt der Plaatze neemt levenS den gewijden dienn
waar in het nabuurlg Hur/,.
Zie eHRlSTOPS. BUTKlNS, Trop". d.
BraIJnnt; J. LI!. a.OY, Nolil;(J Mflr,kionalul S. R.

Wouw, (HII Huis 11) wa;, weleer, een aerlt en zeet
ruim Kalleel. niet verre van het Dorp Wo"w gelegen. Wel·
eer pllglen de Heere van BerK,n op den Zoom bun verblijf
op die Hui. te houden f gerluurende eeb groot gedeelte van
den Zomer, van wegen deszelfs aangenaame IIgginge eD be.
kwaame gelegenheid lot de Jlgt In den aanvang der Zes..
tiende Eeuwe hieldt de vermaarde DESIDI!.RIUS I!.RA~MUS, op
verzoek eD in de tegenwoordi~beld van den Heere van lJergen, en VlD veele Indere aallzlenlijke en voornllme Mannen,
op het Huis 11 WO~IV. een DJondgefprek m~t HENDRIK COR.
~ELIS AGRJPPE, over de zo genaamde Magllche of Toverkunfien; waarin dè eerstgenoemde de onzekerbeid en l)edrie~e
lijkbeid dier kuollen, mei kragt vin redenen, betoogd.:. Geduurende den oorlig tu~rchen Spanje en de VereeDJgde GeWe5ten. wierdt het Huis te WOr4f11, nu van den een~n. uan
van den andereD. belegerd en b~magtigd. JAN VAN WITHEM,
Heer Van Beerfele, zijnde in den Ja~re , S8 r Ilt:er vaD
JYoUfII, ll!verde het in handen dea Hertogs v.. N PAkMA. op
welken het, I wee jalren daar naa, door den lVJlIar[cnalk VAN
BIRJN, teD beboeve der Stalten , wlerdt beroverd. H." Ka.
fieel verwitfelde. eerlal!g. wederom vin eigl'naar. De Raad
Yin Stillen badt de SIOtvoo~dij gfftel,1 in ha, den van zeker~n FrlnaebmlD, MARCHAND genaamd; een perfoon • die den
Stallen geen goed nllrt toedroeg, en zich 11U var- eene geleger-held. hem lanRcboden, bt!dlende, om zijne ~ walijkgezindbeid un den dag te Icgg~n. door het fluiten vin een verdr2g
met den Hertog VAN PARKA, aaD welken hij he, Slo, vcrI :l
kOle
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WOUW, (Hqt Huis te) enz.

kogt \foor tienduizend guldens voor hem zeI ven , en drie
maanden foldij voor zijne Krijgsbenden. De oyerdragt gefehiedde op den zeventienden Januarij des Jaars 1587. Van
dien tijd af verUrekIe het Slot, geduurende verfchdden jaaren. lot eene fchuilplaars voor Sffuikroovers , die niet alleen.
ten plauen Lande, veele fcbade d~eden, maar ook d~ reheerVlart, luarehen Holland en Zeelanti , merkelijk héltmmerden.
Prins MAUlllT. maakte hier aan een ei~dc, in den Jaare J 606.
Nu de bezo;lIing, belbande uit vitl ër.tachtig man. lOt de
o'lergave ce hebhen genoodzaakt, feh )'1k hij het Slot aaD
2ijnen Neeve HERMAN VAN DE.' BERG, onder voorwaarde dat
deeze eene volmaakte onzijdi6hdd bewaaren zoude. De overblijlzds van ecnige ronde Torens fn brokken van Zl'Ja:<r
Muurwerk, zijn de eenige overhliJf,t!ls der aloude HeerliJkleid.
ZIe J. LR ROY; No/Uia Marchif1la/ur; B R, Nederlunlilche Oor/IJ.
Ben.

°

Wouwn, (JOHAN DE) hoewel van geboorte geen Neder-lander, omvangt cene plaats in OIlS Woordenboek. om fiat
llij, met verf.:oeiden Geleerden in ons Vaderlanll, in nuU we
betreliklng geflaan , en aldaar ger:dm 'n tijd heeft doorlIebragt. Hij was gebooren te Hamburg, in den jaare 1574Om de vervolgingen, ter zaake van den Godsdier.st te on~
gaan, was zijn Vader, uit DuillcMand, derwaarts gewe~ken.
Genocgzaame bedrevenheid in de kennisfe d~r geJeerde lan.
!en. in de fchoolen zijner geboortcllad, hebbende verkreegen, om lOt hooger onderWIjs te kunne gevorderd worden,
vertrok WOUWER, in den Jaure 1591 na Leitie". Hier vertoefde bij geduurende den tijd van vijf )aaren, zeltende zijDe
letteroetr.:niDge voort met groote nnrttigheid, en met de vermaar·.lft~ Mannen van het Leidenfche Hl>ogefchooL verbinte.
nisfcn aangaande, welke, zijn leeven lang, nooit wierden af.
ge:Jrukel1. De groote lCALIGER. was een dier Lettervrienden.
Naa verloop van het gemelde tijdperk deedt WOUWER eene
IeILe door Frankrijk, alwaar hij met de beroeml1e Maunell
ins-

\VOUWER. cJOf-JAN

DI)

ln,gelijks kennis maakte. Vervolgen. verroefde hij lwe.! jnro

in /ta/ie, vooral te Rr:me. Zeer !leLlen was hier WIlUNI!.R.
bij v\!den van de booge GeeHlilltheid, ook bij zomm'ge Kar.
dlDaal\!n; zelf badt hij toegang tOl deo Prms. die oem mee
veele bhJken van genegcmhelJ ontving. zelf eeDe ~a'lzienli,ke
}aarwr:düe aaDboOdt, indÏl:n hi, tC Rome zijn bellendig verblijf wilde ncemen. Doch bij wees dit van de hand.
Naa zijne wederkomst in ZijD Vaderland, wierJt WOUWER
naau vall den Graave van Oostfrtesland ()eeze z,)ndt hem,
als zijnen Af51!va ,r l'gde. na 's Grllove nlzage, om met de
Staal en dl!!' 'ver:!enllide GeWt-Slen, over eC:/Jige zaa .. co, bet
Graalfci1ap en de wedcrzi}dfche belangen bl!ueJfende. in onderblllldelillg te treeden. Naa deeze bezendmg. vertrok WO".
zel:de hoeWlR, van wet\en den Oostlhefchen Graaf, ID de
Iloi//dn.
".In
HeTlog
ADOLF.
JAN
van
Hof
bet
na
d
dlll.i6'llel
Zo vec) ge'noegell vondt deeze Prins In WOUWF.R. dat bij
hem onder eeoJe deedt belt)oveo. in HoJl}einfchen dienst te
zullen treed en. \VOUWE R wierde vervolgen. aange(!cIJ tot
naad vao Hertoge lAN ADOLF. en daar naa tOt Gouverneur
van COllorp bevorderd. KonftolJdlg. intu~fchen. was het
genot van alle deeze gunslbetooningen. Hij verviel in eene
kWljocnde ziekte. welke, op deu twaalfden Maart de. Jaars
der ag·
161';, een einde aan zjjn leeven maakte. Ten blijke
hij
liet
aageo,
toegec.lr
had,
tioge, weLke de Hertog bem
fll.te,
l
Sleeswij
V.10
erk
Hoofdk
de
in
••
'. Mans overbJijfzel
llJk ter aatJe bellelll'n. WOUWER gaat de naaw naa, dat hij
zo zeer op roem gefield was, dat hij, bij uirerltcII Wille.
eel1e fCllikking had, gemaakt, volgens welke. lan eenen ie.
der, die, naa zijn overlijden, eene Lijk. of Lofrede hieldt.
een Legaat van zestig Joaclztnun moe,t worden uitgekeerd.
Uit de Brieven van den berugren Leid/cim, Hoogleeraar 00op..
MINlCUS BAUOJUS blijkt niet onduidelijk, met boe weinig
g~gaan.
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Wouwa.. , (JDAN DB) welke met den perfoon. in bet
JlUlitvool'gaaDde ArdlEel vermeld. niet moet verward worden,
wlerdt geboorea te A"t-..'e,.pen, In den Jaare 1576. EveQ
.,. ZijD tijd en nlimgenoOt. was hij een der meest beroemde letrerbelden zijner Eluwe. In bet fchool der )efuiten,
cüen tiide zeer vermaard. In zijne geboortellad leide hij
,!e eertle gronden der befchaavende Letterkunde. Het fchool.
{tof hebbende afgefchud, vertrok hij na Leuven. om 'er te
worden toevertrouwd aa:1 het toezlgt en onderwijs van den
verlIJaarden LIPSlUI , ten wiens huize hij zelf zijnen intrek
.am. Z.., groo wa. de agting en het vertrouwen, welke
deeze booggeleerde man voor WOUWER op"atte, dat hij hem
lIiet alleen tot Executeur of Uitvoerder vin zijnen Uiterllen
Wille "enoemdl!, maar hem, daarenboven, belaste met do
~Ot&e over de uitgave zijner Werken, welke hij, bij zijn
overlijdeD, mogt nal..t~n.
Naa gerulmen lijd vertoeven. aan het Leuvenfc"e Hoogefc;lloo1, onder Dam WOUWI!.R, volgens de vrij algemeen ungenOl1lene gewoopte in zijnen leeftIjd. l'enè buitenlandfche reize. Hij bel.ogt de voornllamlle Hoogefchoolen in F,.ank,.ijk,
Spa"je en Iltllie, en maakte 'er kennis met de beroemdlle
Manl!en, ginds en elders woonagtig. Drie jatren belleedda
hij aan deeze reize. Met grooten ijver oelfcnde hij zich,
lmusfchen, in aUe rakken der Letterkunde, vooral in de
Re~I~6eleerde en daar mede vermllgfcilapte weetenfchlppen.
vouralen de roem ;ijner geleerdheid en kunde zijne weGe, komst was vooruit geloopen, Wil WOUWE na:1U wlijks in
zijn Vaderland te rug gekeerd. of de gewigtige en vereerendil pOSt VlD R.aadsheer wierdt aan hem opgedrlagen. De
iJver en getrouwheid, met welke hij zich In dien pose
kweet, wikkelde hem, meer en meer, in de gunst en het
vertiGUIen der Landvoogdesfe der Spalnfche Nederlanden.
Van blcr dat men hem, eerlang, in de Kamer der Geldmiddelen en 'In den Stlat vin Oorlog plaatste. Intusrchen vondt
de inflDte ISADELLA llLARA JtuGErtrA. geraaden, ceD perfoon
van kuode. ervareni.fe en vertrouwen nl SpQ"je te zenden.
~pt bet vemgten vin eenlge zaaken VIU de hoogfte IlIngelelenheld. Haare keuze bepaalde Ilch, ter voivoeriDg8 Vin
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dien last, tot den Staatkundigen DE WOUWFR. En, inder.
daad, dat de Prinfc.fd, Jn het doeu dier keuze, ge'~nen on..
beraaden Rap bad, geJaan, mogen beOLlÎten uit het gedrag
des Spaanfchen Konings ten zijne.1 op7.ig!e t als di" bern, onder andere bJijllCn van agtlnge en ger.egcnbeid, met welke
hij hem behandelje, met de Ridderorde van het GulJenvliel
verrerde: tene eer· en gunstbe oonir g, welke aan geene anderen, dan aan lieden van den hoogUen rang, wordt ie.
fcilon",~!!.

DE WOUWER overleede in den J3~re 1635. Onder het vIII'
tig en ge,rouw waarn~t!men zi}lIer druklle amptverrill,tingen.
wa.& hij zo fpa.ruam omtrent zijnen lijd, dat hIj, in de
fnipperuuren. welke h\:11 daftr van overfchoo!pn, niet fleges
gelegenheid vondt om door geU:ldlg lee zen • oetrenen en over.
denken, zIjnen gerst te befchaa'll.'n. en zijre kundigheden te
vermpcrderen, maar ook om cenige W <'rkell zam~n te {tel·
len. en door den druk aan de gelee. dl! waereod mede uI!
àei'len.
00 der de Handfchriflen van zIj- en Leermeeuer eu
Vri.:nd LlPSIUS welke zijnen 70rge waren aanbe'lule!1, bevondt zich ook een tW:'ehond,!rd[al B ieve". Ve '1.:" waren
in de verwagting. dal DE WOUWER de.:ze letrervruI(len door
den druk zou verfpl'eid hebbtn. 't ZiJ de dood hem heefc
verlast • 't zij andere bezigheden bern daar in he .ben verb!o..
derd, of welke andere belemmering daar van ook de reden
mogu gewc~st zijn, aan deeze verwagli.Jg heeft DB WOUWEIL
111\:[ b~antwoord.
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Kun'lfc.JilJer Ie Hull,-Iem, en broeder der tWee WuU.Vl!.kMANS, die In de volg.!DJe Artlkel~n lullen vermeld worden,
wlerdt gebooren te Haarlem. eene Stad, vermaard al~ Je
wieg en bakermat v~n de voornaamUe Kunflenaaren, \\-e~ke
eenig Gewest of Stad beefe voortgebrage. Tot onderwijler
badc hiJ zijnen Vilder, onder wiens gell'id:! bi; zich VOuf~aa:nlljk, op het lanc'fcltapfcbilderen tOtleide. iij de kunst.
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kondigen HOt,JBRAIlEN ontmoeIen wij, aangaande de manier
AD fchllderen van oDzen JAN WOUWERMAN I de volgende aanu:ekealng: ti Te Haarlem (aldul luc hij zlcb hooren) bij
" L, VAN DIa. VINNIt, heb ik een van ûjrie penfeelwerken
., gezien I 'c geen een berglchtig Landfcbap verbeeldde. Voor
., aan was een bruine voorgrondE , met ruijchte en onbelt' fooeljdc geboomte beplant I waar tegen zich 't verfcbiet
" klur en helder gedaagt, lis in een lage va'eij, vertoonde.
" De voor grondt inzonderheijt \tas geestig. brokkeligb. en
" In clt: ellie klenr gefchildert, 11. men dezelve bij PIULI!'
" (HOUBRAKItN doelE hier mede op den broeder van JAN,
., VlD w.:lken wij vervolgens zullen fpreeken) In zijnen
,. vroegen tijdt ziet, toen hij de gronden Wit eenkleuriger
l ' fC:bilderd, dan naderbant. .. Uit dit berigt van HOUBRAKEN ,
weiken, Inderda;d, in dit fiag vin onderwerpen. de eerG
van een bevoegd Regeer te zijn. niet kan ontzegd worden,
)lebben lommigen het gevolg afgeleid, dar JAN woUW.RMAN
10 de kunlt heE zeer verre zou gebragt hebben-, indien niet,
Cot grooE nadeel der edole fchilderkunle. in den opgang zij.
Jler kur.stoelfeninge. de dood hem hadde weggerukt. Va..
bier dat men, in de Verzamelingen der Kunstminnllren, ze~
.teil de gewrogten van zijn veelbeloovend penfeel ontmoet.
"'''' WOUWEJM4. overleedt in den Jaare 1666.

Zie

WOUWEl.MAN,

(PIETltI. )

A. 1I0UBRAKEN I S,houw!Jurg der
NederJQmlfohe KonstJchUders.

Insgelijks de ZOOD vin PAULUS,

lIJ ouder broeder VlD den boveD vermeldep , oelfende zich

iDSgelijks in de fchilderkunlt. Ware hij eveD mild bedeeld
leweelt met vernuft en den geest der uitvindinge, als met
ftDe ongewoone Dilite VlD naarlligbeid eD oDveJmoeidea
vlijt, zeer verre zonde bij het in de fç~ilderkunst gebr.gt
"ebben. Zijnen ouder broeder UIIIL1PS, van welken in bec
volgende Ardkel Zil gefproken worden, zig hij I tn de bQlI,nlielio, vaq hec penfeel, met reu~enfiapp~ n. de volm~lk~
beid ftfcoven. Hij zag ea erkende dee~e meerderheid. Te
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goed.arlig wal hij VlD inborst, dan dat die meerderheid in
hem de Ifgunst zoude gaande maaken. Alleen diende zij hem
lOt eeneu fmlkkel, om bem van verre nal te vol,en. Op
bem moge durom de Spreuk worden toegepast,

" Ue derene vlres, ,ameo en landandl volUJua••"
dit is,

'J bllr mage oQtbreeke, moet de goede wll geloofd wordea."
Mee dit alles willen wij geenzin. te kennen geeven, II.or
het PllLTl.lI. WOUWEIlMAN aan aUe kunltvermaardbeld mangelde.
JDlegendeel, bevoegde Regrers zijn vin oordeel, dit bij, in.
her bebande/en van dat gedeelte der kunst, welk hij, ter zijner beoeJf,;ninge, badt gekoozen, geene geringe vorderingen
l;IIaakte. In waarb !id kan van hem getuigd worden, dat zijne
.fbeddingen van Stalletje,. Piel. erptal/zen bij Herbergen,
en wel inz\)Dderheid en bovenal zijne ValkenjagteD te paerd,
met Manneljes en Vronwetjes gellotfl!erd. aangenaam en beo
vallig zijn, de Paerdlje. en Beeldt jes wel geteekend, uitvoe-.
rig, en met eene genoeguame maare vin naaDwkeurigheid
gefcbilderd. Alleenlijk snoet als een weezenlijk gebrek In
:tijne Stukje. worden opgemerkt, dat ze niet kragtIg , los en
ctekenagdg genoeg getoetst zijn. PIF.TER WOVWl!RMAN DUmelijk bewlndelde den gewoonen weg, waar door hij, ia
den grooten boop der Kun8tfcbildetl, al. verdronken wierde.
Van bler dat wlj, ten zijnen opzigte, geene verdere leevensbijzonderheden vermeld vinden, zelf niet bet jaar, in 'c welk
bij overieedeD is.
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W·JUWI!.B.IIAN.
l'HltIPS) wierdt gebooren te Haar/em,
in bet Jaar J62.). ZiJD Vader, PAULUS WOOWBRJIlAN genaamd,
was een HIIt'Jrie· Schilder, docn vin geringe loort, en bij
dezen was IIl:t, dat onze Kuntlenaaf de eerlle beglOzelen der
Tellen en Schilderkunde leerde, g'!lijk bij V~11 denzelven daar
toe de eerlle lust badt ingezogen. D,!ch binnen. Ilorten tijd
zo verre gevordeJd ?ijn:le, dat bij de lesf':l1 zijns Vnder.
ontbeeren kon.:le. ging hij op zijne t:ilzene wil.ken drijven,
zooder van iemand arders, zo verre béKeod is, eenig onder·
WIJS te hebben gi:noten.
Gelukkig was het voor or zen Schilder, dat hij, bijnu vaD
den beginne af dat hij ziine kur'5t bel\eerde Ie oeff~nen, zodallige Uefchermbeeren aan'ruf, welke zijn werk op den
rechlen priis wisten te !felien. en tevens edelmoedig genoeg
waren, om het zelve nu waarde te beranlen; hIer dool'
wierde de Ijver VlD den iongen Sc'1i1der omnoken, en zijne
"ir,dln~rijke geest meer en meer aangezet.
De voorwerpen, waar aan de Heer WOUWERMAN gewoolIe'ijk ZIjnen arbeid befteedde, waren zeer verfcheiJen, en
het ver{c\\\l der tekening, orde en fchikkillg vin dezelfde
vourwefpen zo onbegrijpelijk kunstig, en vederlel, dnt het
de ver lAIondering van de gl·)otll~ kenners wegdroeg. Dit
mUDl bijzo~derhJk uit In zijn jagten. Pleisterp!aatzen. Pikeur..
baan en , Vrlc!Oagen, Sm-'''p1'rijen, Paardemarkten • en wat
dle~ met!r zij; vin welke het een kurstlluk nimmer aan het
ander geliJk is en waar In men, fcho!)D honderd maaien
'YeraD\~erde, een :111 merk,-hlk verfchil vindt, zdfs in de klein·
(le b·lwerken. als Voorgronden Roomen, Luchten, enz.
Daarenboven Wist hij alle zijne (tukken zo verllandig:ijk, en
in dt'n na. uurhJken a31 t. te verl)eelden, dat mi?n met den
eerllen '.pJl3~ zien kun. wat de bedden WIlJen zeggen. en.
in het fchikken vin bijzondere g~\lallen. de zeldz.amn)h3r~5'
tochten zo ko 'Iliglijk uit te drukken. alsof hij dagelijks
ooggetuige ware geweest van de ontmoetingen welke hij Ïll
het tafereel bragt. In zijne Ilrooperijen t bij voorbeeld, en
in de plOl deringen van Boercdorpen en Gehuchten, beeldde
bij den moodzugtigen moedwil der folda.ten t ep den doode.
lij-

WOVWEttMAN~

(PHIL IP)

13,.

Jijken {chrik en vreeze der overrompelde Landlieden, zo DJ·
tuurlijk .r, dat de zielen der A..nfchouwert, geuofF.:n door
de zo kOlJStlg lIIIar her leven gefch.lderde rampen dier ongelukkigen, Jn dezelve deel namen, alsof zij ID hoc middeD
dier ueurfpelen tegenwoordig waren.
Wij zuJlen onl Diet ophaDden mec eeDe omftandfge be.
fchrijving te geeven VlD alle die heerlijke T.rereelen, welke
door g.nuch Europa verfpreid, en bij de kenDer. Jn de
hooglle achting ZijD, m.ar liever het geene hem bijzoDder
raakt voorftellen t zo verre men met zekerheid dien ••oga....
de ieu pit deo Dacbe VlD gisflngen heeft wecten op ce del-

ven.

te Gaae zeer ongelijk omtrent de berigten VlIJ zaaken, die
In het Ie,en VlD zommige groote Mannen ziln voor~t'Vllleo.
Vin eeaJgen, ~hoQD zeer beroemd, weet men dlkwljlJ nlers
.nder. ce ontdekken, dIn dit zij leefden, uitmunlende z••kea
voortbragten en aierven; v.n anderen. wier Da.men nIlUWlijks verdienen der vergeteJheit oDnrokken te worden. zijn
zelfs de klemie beuzelingen bekend, die lot vervec:'.!/ll toe
overal worden verfpreid en aangebaald. Zo ga.t bet. de
grolJIe mln, oDverfchil/ig of bij bij bet gemeen eent! luister.
rijke verrooni", maakl, boudt zich op In zijne kamer, en
werke 'n fiilte tOl Dut der maatfchappije en lot Ih.vhc van
zijnen roem bij de verO:andigen, terwijl d~ dwaas z C1 op
hee toneel der waereld ron1 lUl voelen, en z're aChtiDg
poogt Ie vestigen op de lODg van het praat dek geOlt!o:o.
.... N.
DUI ging hel ook met den groocen PHILIP WOUw! RI
Cl:I:en
~ommige zegg.n, dit hij zich in den echr begaf «:n
Zoon lila liet, welke zicb ook in de Scbilderkursl df.:nde;
en dit hij, bevreesd zIjnde dal zich deeze, w.nueer bij eer.mul VlD zijne {chooue Tekeningen en ModeUen mecs(rr zoude zlja. tot Jalbeid beiee'leD zoude, op zijn th·rflled beval,
dezelve .l1e 1a0 bee vuur op re olFeren , op dat zijn ZOOD
do. genoodzaakI zoude worden zelf co Ijveren.
ADdere, milfclaiea even onzeker, rprecken v:!n dien Zoon
ciet, maar tieJ1ea, dil bij io onmia leefde met zIjnen 8ro::.
der PIKTE" WOUWI.IUIAII, en dil hij die beval g:lf. dewijl bij
fJ'~er ea
lliec wiJde dae deea (cbooue Yl'lIclIIen VlD zljnea
n.
vcnllle
kwc Jll dcuelfs Jaaudca zoudea
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Andere wederom beweeren • d;Jt de reden, waarom onze
SchUder geooodt lUC zljn~ rekeningen nog bij zijn II!Jen te
verbrlDden, deze W18, om dat zij niel de zijne, maar van
...dere meesters waren. Dit lalin!! fchijlJt de ...,:aarheld te
zijn, doch op dit men de oorzaak. w~lke hie ".e aan leldiDc heeft gegeeven, weelen moge. zullen wij dezl:!ve eeD
weinig van nader bij onderzoeken.
Wanneer de GelukzoD van I'IfILIP WOUWERMAN begon te
rijzen, begon daarenlegeD die van VAN LAAR. welk.·l) riell
BII",IJfHJIS noemde, en met groot regt onder de ber·;e ',dne
SclJilder. telleD kaD. te daalen. niet zo zeer om dit de kunst
vin den eertlen zo verre boven dien vin den la .• rft",.l ult.
muntte, mlar om dat WOfJWJlRMAB genoeg was vermoo!ende
vrienden te hebben. welke zijn werk wisten lan den man te
helpen. daar de beboeftige Ba",b90ls van alle Befchermengels ontbloot WIS. Deeze daar en boven In ongenade zijnde vervaUeD bij de Kunstkoopers , om dat hij zjjne fehllde·
rijen niet voor eenen geringen prijs geeven wiide. zogten
zij. zo veel mogelijk, dezelve te dru~ken, w.ar in zij.
door bet verhetI~n vin WOUW!IlMAN. niet dan Ie wel voor
den onlelukkigen Sclailder Ou!;dcn.
Hier toe badt veel aanleiding gt'geeven, dit de Ku"slko.lper JAN DE WIT aan VAN LA~ll tweehonderd guld~n8 ha it
geboden voor een ftuk van zijn maakzd. waar voor hem de
Schilder, aJs rdiattende dat (luk ~rooter vin waarde, bedankt hadt, en helD badt afgewezen.
De Kunstkooper vertoornd wetle zijn verfb!ld om den
Schilder deeze weigering betuld te zetten, en benelde leD
ellen einde un onzen WOUWERMAN eCD dIergelijk vourwc':tp
al, het ftuk van BfltIIIJoOIS beVitte. Het welk vollOoid zljnele, bragt de KUrJstkooper alle de Liefhebbers welke hij vinden kon ten hUIze van den Schilder, prijzende het ufereel
VlD deezen verre boven dat vau BQmIJolJ1S, gebruikende dik.
wijlt deeze woorden: .. Zie daar. Heeren! dat i. een nuk;
" men beboeft nllr geene Roomfche Schilder. te loopen,
" lIs men zulk. kunst kin bekoomeD bij de Nederlanofehe
"Kanstfcbilder••" Waar door de acblillg vin WOUWEKMAN
zeer veel laaWOD, cca ko.ce VlD GeD armen VAN LAAI., wel-
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.ke zich deeze vernedering zodanig untrok, dat hij vaD bare.
zeer merf.
Naauwelijk. badt de wraakgierige KUDltkooper gehoord.
dat deze :'!childer geth>rveD wa., of bij begaf zich terllond
naAr bet Sterfhuis, II\Vur hij, voor eene geringe fom, zkb
van :ule deuelfs rehelzen, teckeningen en prenten meester
maali.e, wdke hij wederom vervulgens aan den Heer wouWERMAN over deedt, die zich vaD dien fcha! meesterlijk wIlt
te bedIenen. En deeze waren r.u die zelfde teekeningeu.
we'ke onze SehlUer voor zijn nerven liet verbranden, op
dat hem niemand van eenige dieverij, na zijn overlijden,
zoude kunnen bffchuJdigea.
Onze Kur.llenaar rekte ook zijnen levensdraad niet laug.
als znnde in den Jaare J668, in het aeh;ënveerlÎ6lle zijns
ou1erdoms, over/eeden, niee zonder door hel geluk Iinmerkcit'k be- ofJrdceld te zijn; 't welk blijkt uit bl't geene daaromtrl!Dt vin bem verhaald worde, 11. hebben.ie zijne Dochter. wllke bij aan den KlJnse Schilder H. DE PROMANTJOU
ulthuw·-Iljkte. eene bruidfchat "ID twintigduizend guldens
mede gcgeeveu.
Zie A. nOUBR"KltN. Sç"ouwbu,., thr
Nede,./. KOlISlj,hllrJers.

WOIIWBRUGGE, is her eigenlijke en eenige Dorp in de
HeerlIjkbeid EI/eMterwoude. in bet gedeelte vin ZuidhoUlnd.
l<h"n/and genaamd, gelegen. Het Dorp i. ter wederzijde
van de Wouawlliering getimmerd. Over deeze plagt, ia
overoude liJden. een Brug Ie Jej!'gen, doch die, volgens een.
fehrlfllijke vergunning vin DiJk&raave en Heemraaden vla
RI/'in/rlnd, gedagceekead op den lwintlgllen Au~usrus de.
Jaars J SoS, reeds IS weggenomen. ID deezen Burg 111.
mede in het woord WO;lde, de .Igemeene benaaming der Am.
baglsheerliJkheid, moet de nalmsreden van dit Dorp gezoge
worden. De Kerk van Wouwb,.ugge, hoewel klein. is nogthans een fraai en zindeliJk gebouw. met een fpilzeD Toren
pronkende. Nur de meeoing "an zommigen, zou de Illgting

lusfchen

de ]aaren 1650 en 1660 moeten zijn voorgevallen.
De
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De llervormde Leeraar der Plaatze I. Lid der Klasfis vall
Leid,,,

'n

Neder· Rhijn/ar;d. Door zijne ligging is Wouw.

brugge eeD zeer vermaaklijk en leevendig Dorp. van wegen

den veelvllidigen doortogt vm alterlei fchepeD, zo groo\en
al. kleinen, onder anderen de zulken • welke, binnen door,
over het Haarlemmermeir na Gouda en na Iie Maas I en,
langs dien weg, na Indere Gewesten, zijn bellemd. Wouwjrugge Is hierom eene neeringrijke plaatl, en bevat een goed
getll zindelijk betimmerde Huizen en welvaarende Ingezeete·
DeO. Naar het getuigenis vin zommige Hilloriefchrijvers,
soude, ook in de nabuurfch.p VlD Wouwbrllggc I allereerst
in deeze Gewcst~n, de Hervormde Leere zijn gepredikt
worden. De perfoon , welke tot die lloute ondernceming ,
cene genoegzaame mllte van kloekheid vin geest bezat, was I
wlgeDs zommigen, PETR.US GAOR.IEL, een Plam;lIg, of, vol.
gens Inderen I JAN ARENDSZOON MANDEMAKER , vin Alkmaar,
welken wij, ter zijner plaatze in ons Woordenboek, op een
Ifzonderlijk Artikel, nlder· hebben leereD kennen.

Zie A. COMRIS I ElgenJch"ppen des
Ge/ooft; Tegenw. SIQ(JI yan iJo/land.

WOUWEREN • (CHRISTIAAN VAN DEN) Wil een dier onmstige
en muitzi.!ke LeeraareD , die, hun gewigtig ampt misbrulken&te. in ftede van zich te bepaaleo bil de predliung van het
Euaogelium. 't welk niets dan vrede ademt, twist en onmin
zaaien, eD de gemoederen. welke zij moesten ter ned.:rzetten, al meer en meer gaande maaken; lot groot nadeel der
onderlinge zamenleevinge ~ welker belangen zij niet fchroomen, aan hunne eer- en lla:ltzuchtige b"doelingen op te offeren. Eenige duizenden Brabanders en Vlamingen, uit huo
eigen Vaderland geweeken, ter zllke vm dl!n Godsdienst,
te LeitJe" eene vellige fcboiJpl,a!s gezogt, eD I oo:ler fchut
en fcnerDI van de Regeeringe der Stld gevonden hebbende,
was nallllwlijks aldaar geve!tigd, of z'j flaken zich in znlken, bij welke zij gcen belaDg hadden; onder fchijn vin
ijver
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ijver voor het waare geloof hunner woe/zieken geest deo
rUime teugel vierende. LErC/l~TEIl., zendeling der Koninginne
vaD EngelalItI, een Land, van ',welk den Verecnigdll Gewesten nimmer bijkans kt anjers dan ach en wee i. wedervaaren, bemoeide zich niet tlegts met zaaken, bet tij. liJk
belluur betreff.;nde ,Im:!;r ook, den hUichelaar telkers Duhan.
gende, me, den toeaand der Nt!dt'rlandfchc Kerke. De Pre.
dikalJlen lOgt bij aan zich te verbinden om door den invloed t welken deeze, veelal, op de g 'meen te hebben, zifn
gezag te fchraagen, eD, al verder cn verder, oh te breiden.
De Regeerlng n" LeirJm, ood.:!r andere t verZetre zich, met
pliglmaatlge ernst. tegen de we:lerregrelijke ir;k'u'pingen van
den Engelsman Hier tegen vel zetteden zlcb eenige woeli!.ieke
geesten t de burger. van leiden. onder de band, opllook<!r..de. CHRISrU<1N VAN DEN waUWEREN , P'ediknnt der Plaatze, was een der voon.aam!l:e Belhamels. Nevens zijne mede(tanders nom bij het Gen Lertlcn!èlte Regenten euvel af,
dat zij LEICESTER wedcdlreefd hajden In zijne pooging, OID
een Si)l.ode te beroepen. Dier zelfde \Vetbouderfchap leide
zij ten ll.te, d.t zij z"keren Leer:!ar de band boven 't hoofd
hielde, wdke de koellheid hudt !:eh~d t openlijk van dcn predikltoel te beweren, ti dat de Heeren van Lelden, aan den
" Spat jaard en den Franschman wederlland hebbende kunnen
" bieden, oolt wel weg zouden wc!erci/ met den Engel.man."
VAN DKN WOUWERRN leedt. eerlang, de verdlel.de Ilratf~
ziJner w.:derboorigbeid. Onder de vergitf nibfe, welke I uit
naam vin Prinfe MAU&ITS, van den R.~dsbujze van Leid,n
Wh:rl1t afgekondigd, was bij niet mede begrecl'eD. Nevel1l
zijn amp' t lIloea, hij ook het Land verlaaten.

Zie

P. C. HOOFT,

rien;

B0 RI

Ni!dl!rl. Hip,.

Nede,-I. Oorlogen»

JAN WAGENAAR,

rIJtIerI. lii-

rie.

WUI.-
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WUI.PENDUR.G,

èDt,

WVLPENBURG. Onder deeze bensaming, onzeker van walt
dezelve baaren ooriprong ontleend hebbe, ontmoeten wij eed
4eftig Gebouw, [en platten Lande, op het Zeeuwkhe Eiland
Wil/der''', niet verre vin de Stad Pe" e. Het i. een regelmutig vierkant, beo bende [er wedeuljden eenen vleugel. De
plaDtaadjen zijn zeer uitgebreid t en zqIlmige Dreeven of
Lanen vin eeDe uitgehreidheid, dit het oog derzelven ein.
s1en niet kau bereiken. Huis. Bosrchen, Bo.>mgalrden, Zaaien Weilanden; alles te zimen genomen, bellaat eene ruimte
...n honderdYijfë;.zeventig GemeteIJ. Nu ruim eene Eeuw
,eJeeden WI. het Ge!ligt de eigendom van een Lid del aan.
zienli]ken Zeeuwfche GeRagel van lU!.IGERSBItRG!N; Gdl.gt.
welk, al bezat, b.:t geeDe Indere verdJenften, zich den onmtwiacbbure nalgedagtenisfe vin alle vijlndt:n van geweld eB
..erkragtinge der geregtlgbeid, en van IUe vrienden van Vrijheia en Verdraagzumheld heeft aanbevolen, om dit bet ceDe
zo fcbrandere als kloekhartige Vrouwè, als den grooten HUIG
1)& GROOT EchegeDoote; MARIA VAN I.ElCiiEIl.BERGBN beefe
'Yoortgebragt.
Zie IMALL!GANG, KrOp/ijlt va" Zee-

land;

M. GARGON,

Wak""!,',,,A,,"

kadillo

WVt.VEN, (De H"r/ijUti!l) Is getegen lD bet Overkwar..
der des Stichts van Ulre,lzt, ten Oosten van de Heerlijlé-

heid Hce",flede. W./",n Is eelle Ambagrsheerlijkheid; ia
omvang en uitgeflrektbeld benaa, zij dllehonderdlcheeDvijftig Morgens honderddrle~nzeventlg Roeden gronds. vorJel11 de jongstvoorgunde opneeming zoude men, biDDen delIeerlijkbeid t niee meer dan Icht HulzeD telJen.

.....00

Zie T'genwoort1i"

Staal "an U~

'r'fhl.

WVL-

W\11aVEN. (&11")

145

WULl'atf, (H.'I te) J. een yan oods bek.nd. Jo de 2d
.ven vermelde Ambagrsheerlijkheid gelt'geo gellige, en àli
reeds voorlang onder de Riddermaatige Hofllede van bet Ge.
west gerekend, ee weeten, zin" bet belluic der SUIlen ftd
"en zevenëntwintiglleo Oaober des Jaar. 1536; dag, op welken benevens dit _ nog veele andere LandheereD io de Pro.
vincie Ulr,dl rot dien zeifden rang verheven wierden. Vo'"
sens HBDJ! iou die Slot zijnen naam ontleend hebbeD tau
Wo/y,,, I hij Doemt het Caslrum Lup.rum, ,W&!vennOlC4
Doch volgens anderen zou men, met meer rege, den naam...
oorfprong in bet woord G./ve" moeten zoeken i voor bewiJII
hier VlD aanvoerende, dat de VAN DER HORSTEN, nUKS*
BURG~N,

HARDBNBER.ÇBN,

HIND8RSTEYNEN,

OUDEOI.YIIEN;

en anderen, aUen afflammelillgen van de HeerelJ
VAN WULVEN, Golven of leeblIren , boewel met eenige verandering vaD kleuren. in bUBne Wapenfchilden; gevoerd
hebben.
'Er is 'er. die van meeDin~ zito. dar het Huil" Wulreeds in bee begin der Derriende Eeuwe bekend zolf
geweest zijn. Geduurende de rijden der rampzalige onkund_
in de gewigdglte van IUe kundigheden, de keunis van den
Godsdienst, omving het Huis I ' W"/ve,,, Vin lijd rot rijd_
een Ilerken toeloop V811 misleide vereerders van afgellorveoa
Heiligen. Men verhaalde, en her vondr geloof bij veelen,
dat binnen de Muuren vin dit Ka.teel eeD wonderdoend
beelci der Moedermaagd bewaard wlerdt. Nat bec aaobrect_
ken van den dager.. t eenen meer verlichte kenois(e beefe
men het Beeld van zijne aloude fiandplutat weggenomeD f
en overgebrlgt in de Srad UIr,elJl, alwut meD hec, DOj§
laugen tijd, bewaard heeft.
Even als alle andere Hulzen VlD aanJDcrlelijke flerkte,
heeft bet Huis Ie Wuiven verfcbeideo lorverwisfelingen ODdergaan; wordende nLt eens, voor een gedeelte, «elloope I
en vervolgens wederom opgebouwd. Dus vioden wij ver"
meld, dar IV.I."", In den Jaare 1346, door deu Uttecbcfoben Bis(chop JAN VA. ARUL. wierde verwoelt • om cid
de toef1maalige bezitter 1 Heer EUIST VAN WULVEN, getuiteund door verfclleidea aadere Sdcblfche en lWllaDdfcbe Bdlfoo
XXXllI. BBSIA
)!;
..
H&EMSUDBN
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WULVEN. (Hu;s ")

len en GrOOleD regen bem badt aangerpanneD. Volgens de
aloude KronljkeD, zou, reedt! gerulmen tijd vóór het einde
der Veeniende Eeuwe, eeDe Erf!ogter vin gemelden Heere
ERNST, door baar huwelijk het Huls ti H'ulven hebben oyer..
,ebrlgt in het GeOllgt van LOKHORST , en haar Zoon JlERMAN
YAN LOKHORIT den toenaam van WULVEN hebben aangeno·
meD. Deeze badt eelle dogter , welke, in den Jaare 1393,
In het buweli~ tradt met BALTIIAZItR VAN BURKN, Heere .,an
Reigersfoo"; wleus Erfdogter , LUTGARD VAN BUR.~N ge..
lIaamd, naa bet overlijden van baaren Vader, Vrouwe vin
IFu.lven en AmellSllleer' zijnde geworden. zich in den ecbt
begaf met JAN VAN REMI.SSI. Ridder. Het GeUagt van RENESSE kwam aldus In bet bezit vin bet Huil en de daar toe
behoorende Heerlijkheid. Heer JAN verwekte eenen Zoou.
iDigelijks JAN genaamd. Doch vermits deeze, door aanbou·
dende ziekte en ongefleldbeid van Iicbaam, zich buiten de
m~elijkbeid bevondt OOl zijn geflagt voort te planren, beo
woog hij, nu bet overlijden van zijne Moeder, zijnen Vader lot bet aangaan van een tweede huwelijk; ten welken
einde hij bet Huis en de Heerlijkheid aan hem overdroeg.
JAN VAN I1.J!:IIItaSI, de Oude, verbondt zich dan andermaal in
den eCbt, met fdARGARETA, dogter vaD GERR1T, Heere "a.
KuiienIJurg, en verwekte bij dezelve. behalven nog andere
kinderen, )AN. Be,r "an Wulpen; welke, op zijne beurt.
eene echtverbintenis aanging met AUIO, Erfdogter van
ADB.1AAIf FIlEYS VAN KUINRIt, Heere van Wulp, Urle en
E,.e~QQr'; bij welke hij, behalvl:.n andere kinderen, Vader
wierdt van ADlUAAN en JAN VAN RENI!.SSE, den eenen nlll den
anderen Hiere" va" IPultle". De Kleinzoon des laatstgenoemde, insgelijks J.IN genaamd, die tot Moeder hadt gehad
JlARGAIlI::.TA VAN R.I!.NRSUt VAN ELDaREN, en ter Echtgenoote
badt genomen HRSTER VAR HA'fTUM. verkogt de Heerlijkheid
en het Huis te W,.lven aan WOUTltR VAN OUDSHOOR~, Heere
KI"lIje!iein. Deeze, zijnde ecn man vaD zeer aanzieolijke middelen, maakte zeer IIInmerkelijke verbetertngen un
het Slot, en vernieuwde het bijlrans geheel. Hij liet eene
dogter na, MACHTELT VAN OUTSHOORN, gehuwd aan ANORIEI
.OCHART. In den alllvang der jODgstvoorgllDde Eellwe hadt

"a.

wou..

WULvEn..

OJ,,;,

Ie)
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WOUTU VAN OUt8HOORN den eigendom verkreegen • voor d,
{Jmme van zeu!r.dercigduizend gulden.. Uit oe banden na
AI'tDRIEI BOCfMRT kwam Wulven, bij verkoop, in die van
P81LI8EiT VAN TUYL VAN S&ROO.KERK!, Heere ván SerQO/~
Iterle, Moermont. Stave,,;sfe, Burggraave van ZeeitJ,uJ,
Raad en Kerkmeester Generaal der Provincie Zeeland Be.
WC~I!!r- Schelde, eD v~rvolgen. Gouverneur van Ber,en ol
den ZOQfII. De Zoon en Opv,lger VlD deezen, in ber bexit

van

"'.I"e", was 81EaONYl\IUI

VAN TUYL VAN staonSJlKR.Klt;

die wederom rot erfgenaam hadt Jonkheer PHILIBE.R.T VA~
TUYL VAN BEROOSJl:ERK.I.
De eerfte van ZijD G. {bg! was
4eeze, welke, van wegen het Hui, te Wulven, JO óe ll.id.
cJerfchap des Lands van Utrecht wlerdt befcbreeven. Dit ge.
beurde in den Jaare 16400 Bij zijn overlij 'en, 'r welk voor.
viel in den Jaare I{JÓI, lier hij eenen Zoon os•• RIItaONYMUS genaamd, Heer VR" &rooskerRe en Wulven
ln dea
Jur~ 1661 nam bij, van wegen het meel gemelde HUIS, zit(ing in de Ridderfcbap van Ut,ouili. Tot echtgl!Doote j]:)dt
bij genomen ANNA VAN lllNl!lS1!. VAN MOEIlMONT; bij welke
hij yerCcheiden kinderen ver\vckct!, OMer Ifhlcre een en ZOOD
en Opvolger PRILIBI!RT VIIN Tl'YL VAN S&ROuSKF.IUII!; nu
zijns Vaders O\lellljáen, voorgevallt!n IR oen )allre 1671,
Heer vlm Wulven. N,!geDtien juren bleef bij in het bezit
van H~erliikh~ld en HUil. Nla ver 'oap dur van verk,'.c
bij zIJn re,,!, in den Jure 1696, Uu PlItTItR. BRAGJlT DE
BRAGARD , Heere van Bomufol.l i welte bet, op zijde beurr.

bij .. erkoop, overdroeg, in den jure QJ9, lIan BI!NIUK VAN
wedt!!, op den achlëJtwlllclgfteq
Oétol1er des Jaars '7 ~4, 'er Dledl! beleend wierde.
Oe Heerlijkheid en bet Huis H: Wfllve" zijn. fot bier toe,
leenroerig gewee~t aan de Graatlllllbeid van H"II,IIUJ. lh,t.
de Omwenteling beefL mep, even als cen aamden VI!) alle
andere Heerlijkheden, ook hIer omtrent andere fcnikkingea
berldrnd Uitwenolg beeft bet Huu I~ IPllwen Dj~t veel
aanLiens In zijne hoog·e en zwaar Muurwerk vertoont hPt,
Dog hed~n, de merktetkens vin zijnen alouden luisrer
De
WIlde ~r.f,en, billnen welke bet beOOOU:D ligt, craageD ge'UI&eD&s VlD de.ulfl voormllhge tterkco.
Het boog go·
DER GRAAF Dit VAPOUR,

K2
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boomle dtaagc de kenmerken van de uitgebreide pllnlladjen,
~111 welke he, gettii', eertijds, is omringd geweest.

Zie .\.

BUCHELlUS,

SM4LLEGANGE,

Nol. ad lIedam;

Krollijk "all. Zee·

Ulre,hlsch l·ui'~Qtboek.

WULnNHOB.ST, eene Ambagrsbeerlijkheid, met cene dau
in gelt!gt'ne L.usthoevc vau deu zelfden naam, in het L~nd
van 11-10"lfoo Y / , het vierde M:mfcnalksampt de' Provil'cie
ftI1 Utrecht, aan de Lange L{"Jch~otrn. bo~en en beneden
c1e Stad Woerd,tI haaren oorfproDg neemende uit deIl Ouden
I(biln, en vau daar. langs Wu/"enho,sl, het Oorp L;nfcho·
"", d, Huize", de Nes en Lin!,kolen, en door hec S:eedtje OllfJeweiler zijnde voortgeloopen, zlcn ontlastende in deft
Ysfelftroom. De Heerlijkheid WuJvenho,,51, die van K"on:.
"'iJIt en de Hela" of Linjchote" HII"" daar onder begreepen "linde, villden wij op eene uitgc:breidbeid vin driehonderdzevellëlltlchlig Morgens begraaf. In deu Jaare 1748
telde meu, binnen deeze uirgellreklbeid t acbc Huizen. De
beroemde Ned<.:rJaudfche Dichter LAUUlIS BAK! wa., teil
eetigeD tijde. eigenaar van deeze Heerlijkbeid. Voor meer
dan vierhonderd juren prolIkte de Heerlijkbeid Wul'llenhorsl
met een zeer fterk. aanzienlijk en fraai Kasteel. ALBI!.RT VAN
BEYaUN. Ruwaart van llolla"d. In den llRle 1374 met
AREND VAN BOOIt.. , Bisfchop van Ulr"hr. In oorlog ingewikkeld, en met eene talrijke Vloot de Lek zijnde opgevaaren, veroverde het Huis Ie WIJlv,nho,sl. ell lelde bet voorts
in kooien. Tegenwoordig vertoont bet de gedaante van een
fraai L1nóbui •• of Lustplaatze. in den hedendaagfche fmaak
gebouwd. Meu ontmoet het gefiigc, nevens zijne planllad·
jen, aan den Dijk, bij PO/lnte".
11. VOSSlUS , '

QQ

,,/Joelte,,;

SLICHTENHORST •

Celd"'''''e Gefchiedlf/;s!en; lIipo,;.
~.... " UI'I'/uj&IJ, Bist/lU", eDL
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WV80VT IUPPlI.kDA. te Lus: oos, deezen clIpperei ViterI.naer, el1 dleo. bedrijf, bij eeDe zeer eewledge gelegenhetd
Ct bulldeo , in een Itzonderlijk Arcikel vin (,/1'8 W"rdt!""oe~
te vermeIdcD, ni.:" •. genflunde wij Oege. eene ellkele da.d
vin b m vermeld Yu.~e.'. welke, evenwel, mogen wij, bij
.oojJh'VlarfehIJnlijke gl,(i.lg. "a.dte1leu, veele Indere , van goJljken flempel, len !ll:~olge zal gehad h.:b."m.
Va, lóeboo.ce \VU Di, een FIi,., doch hade zich, met cIir
woon, lIa HtlQ,·/c", be6e~ven. Hier bekleedde .hlj den poae
Van Overfte \ler blad; in den Jaare J57fl, w&IIneer deezo
Stad mee een bp.leg door de SplllJ:l4rds wierde bedreiJ.i. Eer
nog dit beleg Cllldt!rnomen wJeriJr. Cl>o'lde "eh de Welhoaderfchip genegen, UlO, door onderbandeliog. den dreigeDdell
aorm, met den fehrik. te doen overdrijven. Dim PUDBRJI.
Zoon dea Hercog. VAN A1VA, bevonde zich ce .Amfterti.",.
Derwaarcs vcmokkeil, volgens keuze dc:r Haarlemfche Vroeclfchap, Jonkheer CHI\IITOFF&L VAl't tiCHAO!N, DlkK iJ!!. VIIJ!!S,
OLld - Hiltgemeescer, en Mr• .ADIUJlAN VAN ASU~DB.LFT, Pen.
fionaris, om met den Spanjaard in onderhaDdell!.g te treeden.
R.ADBo.>VT B.IPPEaD.A hade hier van de Jucht niet gekreegen,
ol een VULlr van edel mi.noegen, over deezen 8aauwhardgen
aap, ontvlamde in zij l'en boezem, en wierdt hij voorts te
raade, eenen maatregel te beraamen • welken hij dienuig oordeelde, om de uitwerkzeIs van het bedrijf der Wt:lhouderfchap te verijdelen. WYBOVT erkende de oppermagt de.
Volk., cn aonde i:1 bee gevoelen, op de onvervreemdbure
Regten van den Biltger gegrond, dat, zonder diens bewilliling, geen verbond of affpraa", door de lijdelijke BeUuur.
der!. aangegaan, eenlge krage of gezlg heeft. Hij kende,
daarenboven, de lruuwloosbeid van den Spanjaard; de erYIreeis badt helD Beleerd. hoe deeze de heilige verbinteni. van
den Eed voor een fpel aanziet, wInneer hij,' meer bij hec
fc:henden dan bij htt houden VlD zijn woord, zijne reken in,
kan vindl:n.
Tegen twee Duren lIa. den middag de Schutters en Indere
Burgers vu H.Qrlem, in den Nieuwen Doele hebbende bij
ten g.!roepen, en Jonkheer LOVDISLOJ VAN BRItDUODB, dl!n
Sçbuut ADIU.A'8 VAlt DORT, neven. cenen OItB.lIT 'TUYVER
K 3
ver-

lSl?
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verzogt fOt bet bljwoonen der Vergaderinge. deedt bij !lIdaar
eene aaDfpraak rot de zamengevloeide menigte. waar in het
Vaderlandscb bart zich ontlastt~ in eene taal, vol van edele:
grootmoedigheid. 't Zij ons geoorlofd, den wakkeren O,verfte, door den mond van den Ridderlijken Drost en HHlorie..
fchrijver ,UtTU COINILISZOON BOOFT, op dit papier te
doeJi fprec!k~n. In oe vasrgcfpierde taal luidt die Rede aldus:
" Het waar. ma hnfte BJrgbers, uwer vroom heit en defti~
"belt te kort l!edaao, zoo ik u poogh.ie t'onderrichten ~
" wat het in heeft, del1 vloek Gods, tl)t borgbe van men~
" 1èhen beJofn!, re !lellen. En 'r is zoo wel den minlle al.
" den meeste beker. t. hoe pleghtigh de MaieUraat deezer
,. neede g,'zwooren heeft, in geen' handeling met den Span.. jaardt te [reeden • bu/jeen weeten van mij en de zeeven
IJ Hoofthop\uijden.
'T heeft haar echter gelieft, zonder lje" mandt vpn ons te kennen. in een lluk. daar billijk 't ge" voelen der ganfche gemeente op re hoonen flond, gez:m" ten ter Iluijk uie te fchikken, en vergdf!!ni, van plichtI, p\e~gbing- te verzoeken. Ende blijkt nu hoe loslijk men
" op loijden bouwt. dit.!, met fchoorvoeten, tot de goede
"zlake gefchreeden zijn: Jewljl zij hunnen grondt oopen" baaren, el. met vollen run naa den vijandt toejaaghen , zoq
" ras maar a:s zijn trom, p 't uiitt>rst onzer grenzen ge.
"ho"r l wor('t. J ''lker CHldSTOFFI!L. Burgerm:!ester DE
" VjUI!.S, ':'
AS,Et-.DI!LFT zi!n h~enell, om der Spaanfche
" 0PI4"t,!:l1zellb ~;t te voet tf' v'llJen, zich vroedtmaakende
" ZUlk e~n' houmoede , m(!t fm~ek6n, te vellen. Zoo onze
p. lut lUtlhrengr. die eeuwe te keven, daar men den eed~
" \'uor rpel houdt, en zoo lichtveijrdelijk de fchup geeven
'lP m.agh Uil verbOndt, met Stadthouder en Staaten gemaakt;
~. teil mi 'lh, mot:Men zij hU,lD' erj.;he welvaart niet vergeeVI ten hebbl:r., n(lcnte wat die van Mechele , Zatven , Naar"dl'
wei dervaaren is. Maar (dus vervolgt de over!lQ
" WVlIvUT) men brengt fr,ije brieven van d'Amflerdammer
~, Wt:thouoe,., en den Pastoor van 't Bagijnhof te voorfchijn.
,. dle de mIddelen in de mouw heboen , om wolven in lam~,m'!ren te veranderen I en van oovervloedighe genaade, en
~D goederdereuhelt, opgeeven.
Voorwaar, (dus gaat de

" Over-
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" Overfle vOOrt) is 'er ijemlndt zoo zinneloos, die 2.lcla
" dien hoonigh laat om den mondt fmeeren, en zich dlar·
".In vergupen k.n, in mij zal 'e nlee koomen, dl' men
"zicb vaijligber op het zeggen van d'Amllerdsmfche lijfeij" ghens des dwingeland., oft op een' verloopcn paap, mlgh
" verlaaren , dan op bet woorde VlD aOMIRo, dar zich de
" Naarden meê bewaart wannden. Beijdt: (zo luidde zijne
" opbeurende waarfcbuwlng) boorer, in 't betrachten VIII
" eer en eedt, tot den uherilen fnikaadeUls, tot de Ia.tlbs
" drup bloeds, voor de vrijheit der 1\Ieede, geY'Jchten; clan
" zieb wllligh in flaavernij geworpen, en de vcrfoeijde ziel.
" onder duijzenderleij darre/ho!it, boon, en qtlellaldje der
,. Spaanfcbe moedwil, verlooreD. Dit (dus bl!floot de Over.
ae) dit's
opzet van een' Vries. Holland, pllgh ook mln" nen te fokken; en mij verlangt te booren, boe 't de Haar.
" lemmer barten verfiaan." Geene woorden in de lucht ge.
fmeeten waren deeze Vin den dapperen en vrljltn Frie••
" Deeze", opdat wij, nogmaals met de wo?rden vin den
Drosfaut, de uitwerking der unfpruke op de zameug.koo..
mene gemeente voordraagen , .. deeze, en gelijke reedeoea
" zeue hij met brandende ooghen , Rij ve kaaken, om " eijn., de der zaale Ie beroepen, derwijze, uit, dat ook do
" vroeden en achterdochtigben , ten hoogblle onlroert wer.
" den: en tt meeste deel, luijder flemme, verklaarde, ge" rcedt te zijn, hals, bU'Je, voor de Vrijbeit de. Vaader.
" lands I onder zoo rustlgll eeD' Ooverfte te w.Igbcn. Na.
1, 't welke, aangenoomen met dankbaaren heugblijk gelaar ,
"elk, omnoolcn door beweeghenfs, den aDderen tOt !lane·
n vastigheit aantrooSle; en de zumening fcheijdde," Gewis.
feHjk zal de OVHlle WYBOUT I geduurende bet beleg, w.ar
mede HOI1,./em, kort daar nal, benaauwd wierdr, proeven
van dapperheid, zijner taaie waardig, gegeeven bebben. 10t
ons leedweezen , onder het fiilzwijgen der Hiftorie'chrijller.,
kunDen wij 'a Mans hddo!ndaaden niet bij de tlukken opnoe·
men. Ook. kin hij, in de verdeedigfng der Stad, eeD fpoe·
dig einde van zijn lee ven gevondea bebben.
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WYOUB.S. Bij deezen n..m is. in de Provincie Zet/anti t
bekend. een ftroom of water, door welke de Nituwe Zi;P/!.
a,n de OoslZijde V4ll bet Eiland Duivel('1l(J. in de Kra",el'

uitloop,Zie Tegenwoordige Slaa,

"4"

Ze~.

land,

WVR; zie
WVK
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BIJ deezen naam I. bekend een gedeelte van de

Stad Maastr;eht. waar mede het. door middel van een
~wuren

Brug. van negen Boogen. over de rivier de Mau
,eOagen. vereenigd is. Onder de Latijnfche benaaml"g vaD
y;ÇUt. is W,jk. reeds in de Negende Eeuwe, bekend geweest. De Wal van dit gedeelte der Stad M'ltlStricht beaaat iets meer dan een vierendeel uur gaans in zijnen OUluek, en is van drie vaste 8olwerk~n voorzien. Binnen Wijlt
ontmoet men twee voornaame of hoof.i., en verfcheiden
mindere Straat.n. Men zie verder 't geen wij reeds in het
TweeëDtwintiglle Deel deezes Woordenboe/rs, op bet Artikel
MA.4ITRICHT, gezegd hebben.

Zie

ALTING.

NoUt. Gcrmani.e !rl~

rjoris.

WVIt, i. eene Ambaglsheerlijkbeid en Dorp, In het gedeel.
van ZuidbolJanti, bet L.'mti van Heusden genaamd. teu
Noorden der Stad van dien Daam geleg\!n. Volgens zommi..
gen zou de overflrooming van dl! Maas. loen de~elve nog
onbedijk.t lag, aanleiding hebben gegeeven tot het bouweo
van het Hui. op den Berg; en dat vervolgens. rondom het~elve, andere Huizen zouden getimmerd zijn i die tot eell
Dorp zijnde aangegroeid, aan bet zei 'Ie den naam van lI"Ijk
,aveu, Qal daar mede he, oOi111erk der bouwmge aan te
dil!'
,~
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dulden. Schoon het waarheid is, dllt het opwerpen vlln hoogJ.en, als wijkplaatzen tegen overllroomingen I van oucts t in
vrij algemeen gebruik geweest zijn, vooral in Friesland I en
ook in lammige oorden van Holla"d, twijfelt men I> egter,
of deez~ naamsreden op H~jl( kIIn worden toegepuG.
Wal bier vaD zij, de Ambtgtsbeerlijkbeid Wijlt is van aanmerkelijke uitgebreidheid, en van merkelijk gewigt voor haaren eigenaar ei) de bewooners , Vlm wegen den vrugtbaaren
grond, welken men, genoegzaam door het geheele Distrikt,
aantreft. Het getal van Huizen, zo in bet Dorp als elders t
z,1 om en bij de bonderddertig bedraagen. Het Dorp Wijlt
I. een van de groolllen in den Lande van Heusden, en zeer
vermaaklijk door zijne aangenaame ligging, te midden VaD
boog opgaand geboomte. De Kcrk is een deftig gebouw,
prpnkende met een boogen fpilzen Toren. De Hervormde
Gemeente heeft bier haaren eigen afzonderlijke Leer.ar. De
aloude Kronijken laaten geellen twijfel over, aangaande het
voorneemen , welk men, nu reeds lang gcl~eden, badt opgevat om bet Dorp Wijlt tot eene Stad te mnken. lnderdalld
badt men reeds I ter volvoeringe van dit voorneemen , een
omwerp gemaakt. Ten bewijze hifr vin kunnen dienen de
benaaming en de Rooijing van verfcheiden Struten, welke
men voorneemens W:lS aan ce I.!ggen. Inru.fcben I door op.
koomende belelzels vin verfcheidcn I'rt, welke bet onmogelijkheid der bereikinge V3n bet vl!tgefielde oogmerk deed ell
z!en, heefe men zich genoodzaakt gevonden, dit Omwerp ce
luten lleeken. H~t GeOagt VAN WYK. eigenaars der Heerlijkheid en VIn bet Huis DP ti,n Berg, is zeer vermaard in
's Lands aloude Gefchiedenisfl.'n.
Voorts ontmoet men, in de Ambagtsheerlijkheid Wijl,
verfcheiden Idelijke Hulzen en KIsteelen,; zommigen VlD
welke legter, in h'unne puinhllopan aegt. eenige Baluwe
overbliifzels en kenmerken vertoonen van hunnen Ilouden
Juister. Dit, onder Indere, 11 bet gevil van hoc Hllil D'
Jtln Ber, I wlar van aegts eenige dikke PulnbrQkken zijn'
oiergebleeven. Een feUe brlnd brlgt hetzelve tOt dien 1tuc
van vernederinge. Even eens, wat den vervallenen coelland
,aogaar, I. bet ,ele,en met be, van opd. ~roemde lltofl"j-
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Isdn!. dus genllmd. deels om zijoen voormaaJigen lui-ster.
welke het met den bijnaam van Hof deedt praaIen; deels om
dat bet ter woonplaatze diende voor eenige Leden der befUlDde Orde van de Tempelie,.en. Zij hielden alhier hun
verblijf tot in den Jatre 13 r3, waoneer zij, eeneD enkelen
uitgezonderd. die, tot zijn geluk. thans buiten bet Klooster
vertoeldE:', in eenen zelfden nacht. geli ik op ve,!le andere
pl.ltzen geheurde, op bevel van den Roomlchen Bisfchop
CLt:M!.NS OEN V. gedood wierden; 'e welk, zo als bekend
is. de veTnietigin~ honner Orde ten gevolge badt. Behalven
det:ze, ontmoe! men nog in bet Ambagt WIJk, de Hulzen
of Kasleele'l Wijlce,.fle;". Ei.+en/lei" en K,.aancnbu"g, geJIleelllijlt, hoewel t'ouregt, K,.Qonenbu,.g geheeten.
Zie

Kronij!r; OUDENHOBt!{ehrij-ving van het Land
"an Heusden; lIhLMA, enz.
GOUDBOVRN,

VEN.

Wn:. AAN 'T DUIN, eene AmbagtsheerIiikheid, in het gedeelIe vat. Noordholland , bet BaJjuwfchap van R/ois genaamd.
nee Dllcrikr grcf.st ten No~rden aan de Ban van Heemsltfrk.
en cen' ZUIden aan het Wi,iker. meiT. de Stede BMlI!t'lIIijk eQ
de San vaD VeI:cn. Volgens de Quohieren der Verpondingen beVit de AmhlgtsbeerlijkheiJ. in hAaren omvang. zesbonderdnegenënleslig Morgens. honderdvierënnegentig Roe.
den grOTlds. Men ontllloet 'er geen Kerkdorp. Van het geUl der Huizen, ~lndl ('n elders verfpreid, ontmoeten wij
geene naauwkt"urige opglve. - In bet Ambagt Wijk aan 't
Du;n ligt bet vermalrde Adelijk Huis. Adrid.em genaAmd.
'Er i. 'er. die meenen dat Adrlchem reeds voor meer dia
dUltel:d jureo zou bekend geweest zijn. en in een en Brief
van KAl!.EL. Groothofmeester Vla Fr"n/t,.ijlt, als zodanig
verme:d Nur 't voorbeeld van veele andere oudadelijke
Kasteelen, fiOlidt Airichem. meer dan eer.s. ten doele aan
de verr,ieleode band van alvcrwoestende Oorlogen. Dus
wi"rl.ll bet, ,-en weinig nla het middE'n der Dertiende Eeu.
we, door de Kennemers t of, gelijk andeIe KroniJken wil.
len,
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len, doof de Fr/,a,,,, verdelgd. Geruimen tijd, zelf ee/lige
Eeuwen, (chljnt bet. zeden, niet veel beter dan cen puin.
hoop geweest te zijn. Immers leest men, dat bet Geftigt.
omtrent het midden der Zestiende Eeuwe. herbouwd wierdr.
Van tijd tot tijd beefe men.. aan het Geftigt, me. kell)ke Yer~
anderingen en verbeteringen gemaakt. De tegenwoordige
eigl!naar. Ridder VAN KIl'iSBERGEN, onderhoudt het gebouw
en de beplantiDgeu in eene juiste orde. - De Ree,.e" "a•
.4drichem zijn vermaard in 's Lands Gefchledenisfen. DI!D
volgreeks yan dat GefllBt hebben wij reeds op eene ander.
plaats vermeld. De Leezer kaD dien vinden in het Eertte
Deel, op bladz. 345 en vervolgens, VlD onl Woordeduei.
Zie aMIDS Sch.,ill""r; BB.ouëRIOS, Z,+
geprIJ/end Kenne",erl4nd.

Wn BY DVVRSTEDE, meest 1-Pijl: te DlI"r!ltde genaamd,
de vierde Stad in rang van de ftemmende Steden der PrUYll)o
~ie van Ulrecht, ligt IIn den Rhijn, ter plaalZe dllr deeoze
Rivier den naam van Lek aanneemt. of liever daaf de J..ek
van ouds uit den Rbijn gegraaven geworden is, yier DurelI
gaans beneden Rhene", en ruim twee uuren boveo KuiJe,,burg, in eenen lustlgen oord, en rondsom in boomgaardeG;
't welk an de Stad, inzonderheid van de overzijde der Rtviere, een zeer bekoorlijk aanzien geeft. Ook is zij. van
binnen, fierlijk met boomen bezet. Bij H'iJIt Ie Dllrlr{l,d,
is, ,1 voor veele Een wen , tot voorkoominge VlD dé over.
ftroomlngen, die, dikwiJs , door het hooge water des Rllijn.,
veroorzaakt wierden, een Dam in de Rivier gele~d. o.
iisfchop van Ulrecht en de Graaven VlD Holland, Geleier
en Klee"" hadden allen, meer Qf min, belang. of oij de
behoudenis. of bij her wegneemen van deezen Dam. D(lclr
Keizer FREl)lUK Di!: I bemiddelda, in 't Jaar 1 J65, eeDe over·
eenkomst tusrcben deeze vier Ml)gQDrlhl.'den, waarbij. onder
anderen, bedongen wlerdl .. dit de Dam. in den Rhijn bij
ft Wijk tI Du.rpede t
in overoude lliden gelegd, nimmer
" weggenomen, maar =-1'00.5 la den zelfden nUt onder hou.
tt doq
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" de:! zoo worden." Ook liet deeze Dam hier nog tegenwoordig, zo veel men nu g.an kan, op dezelfde plaats,
waar bij VlD ouds gelegd is. Digt bij de Stad aaat een Run.
molen.
De Stad I. rondsom omringd met ou1e muuren. Zij heeft
ctrle poorten, .eene nu d~n kant va., Utrecht, die zeer oud
en met Toorer.tjes verfierd Is I en twee :Inn den kant van de
Lek, behalven eene Waterpoort aan dezelfde rivier, eenen
uitgang met eene bru&.lIIn den Krommen Rhijn, en nog een'
uitgang met eene brug nur 't oude Slot of Kasteel, welk
eene vijfhoekige gedaante en drie beel .. en twee halve BQt.
werken plagt te hebben. lLt !laat in 't Zuidwesten der Slad,
wordt thans niet bewoOl'd, en is voor 'e groOlfl~ gedeelte
zeer v~rvallen. De Toorens, die nog gedeeltelijk o.ergebleeven zijn, en een van welken, die twce rpitzen hClft,
tamelijk wel onderhouden wordt, drallgen nog t~t'k~n~ vlln
de iterkte en Cchoonheid van dit Km~rl. Een lier Rc,:e ,reD
~eeft btt in erfplIgt om tien Ilui vers '8 jun. De Stad onder_
bOlSdt een der Too"ens, in ~evolge van eene overeenkomst
met ',Lands Staaten van den dtrtienden Junij des Ja2fs 1727.
Wllr tegen haar de weide rODdsom " Kasleel lIfbe(la2n is,
die haar veertig guldens 'sjlars opbrengt. De Staalen plagten
een' Kutelein van 't Kasteel te fi<!lIen, wiens wedde in 'e
Jlar 1677 vin aclltënderlig lOt vijfdg guldens ter maand verhoogd wierdt. Doch zedert langen tijd heeft men geen' Kaslelein meer te Wiik gehad.
Duur/lede is de oud(tt? St~d vu 't Sllgl, en
Wijlt
tene der oudfien van de Verecnigde Provinciell. T "Cl TU'
gewlIIgt. In 't Verhaal vin den oorlO!r tuslchen CLAUI>1U$
CIVILIB eu de Romeinen, die In 't J3ar 70 van de geml!ene
tijdrek.ening voorviel, van eene PI;:1tS, die hij BatfIYo(b,rum
DOemt. en in h:,t Eiland der Bat~vieren plRatst. 't Is veelen
en ook mij waarfchijnlijk, dat het Bl1la,'odurum, welk men
het Durum der Batavieren zou kunnen overzeUPIJ, ona
Wijk te Duu'fletie g~weest z:j, welk ook, (er lirk'!rzijde
des Rhijns, dat is, in 't Eiland der Batavieren plag! te lig_
len, en nog liggen zou, zo de Hroom. door 't guaven van
de Lek, en door '~ ver!loppen van den uitloop bij KIIluiijlt,
nie.
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niet t'eenema al van loop verande rd WI~. In 't woord Balael, 11.
"ODURu m, vindt men het zelfde zaakelljk of wonelde
In DUllRjlede: en TACJTUS geeft ook aan zijn BtilavlJdurutll
d.!n naam van neus of WIjlt. De bl!tekenis van dil Woneldeel Dur is niet moeilijk Ie vilJden. Men verilond t 'er, in
'c Oud Kclliscl t, " welk hier cn biewmt rem de Landtaa l
was, waler door, zo dat Dut/led e of D/Jurjlede zo veel
Z"'gl aJs Slad of Plaals aan 'I 'Water. In 'c Latijn der Mld..
ge.
dl!l.:euw~. wiedt hier van Doreflad/JJn en Doreflil ium
maakt; welke naam. eigenlijkst , op he! Kastcel gepast wierdt.
De Slad of Stede is ook. dikwils • in oude Schrifte'!l, bij
den naam va'1 lVtj~. van her KaHeel Duurfle de onderfch el.
den. en hierom , in laaIere tijden, en nog tegenwo ordig,
Wijl: te Duu) pede of Wijle bif Duarfle de, welk zo veel
zegt als de Stad lJïjk /!ij ltel K(JS/eeJ Duurjle de, genoemd
geworde l:.
Ot! PL'a!I, welke wij berchrij ven, fchijnr, reeds In de Zevende Eeuw~, et!ne voorr.:lame K'Oop(tad geween te zijn.
zo zij bet anders is, V~'l welke men, onder den cum Vla
IJ/cus pO! Jus, dat is, de lJt/yen IIIJI. in een en Brief VlO
Koning DAGOBe kT DEN I V3n, deu Jaarc 63°, ge\\'aagd vIndt.
Zeker is 't, dat de Slau toen reeds van eenig aanzien was,
om dat de Frankifçhe Koningen, die 't hoog gebied over
eeu groot gedeelle deezer Landen hadd~n, aldilar , omlrene
dien tijd, en zeden, geld gemunt hebben. In 't Jaar 697.
overwo n J'JPYN, Gmolho fmeeste r van Frankr ijk, den Friefchen Koning KADBOU O, nabij .d~ Pelting Dore!la le [eaf/ra
Doref/a te)J. Ten tijde vnn KhREL DEN GROOTE N, wierde 'er
reeds een Tol te DUllrflede geheeven. De Stad nondt toen
onder de befeberming der Bbfchop pen van U/red/ . Keiur
ti! Dllur.
LODeWY K DE VRCOll1Z gaf. in 't Jaar 826, Wil/(
en
Deenfch
en
verdreev
deil
aan
tum]
DorejltJ
[ricum
flule
Docb
leen.
Vorst HERlOLD en deszelfs Broeder BORUK rer
oude
't leedt maar lOe in '1 Jaar 834, lOen de Stad J die io
;um)
[Empe"
d
KtlOpfltJ
van
naam
den
Schr:fle n nu reeds
draagt, door de Deenen . waarichijnlijk uit haat tegen HE.
volJUOLD, overvallen en p:ac gebrand wierdt. In de twee
welin
'ogt,
den
t
cende jaarcn. hervatte de woeste Lanàaar
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ten Du"rp((Jt, ten tweeden en ren derden mille, geplonderd
wierdt. In 't Jaar 837 kwamen zij wederom iD de Stad,
de in~('zetF"eD tOt het betaaien eener aanzienlijke brandfcbat·
ling noodz~akende. nij eene rijksverdeeling Yin den Jaare
~3' , tusfch~n LOTHARlUS en ItAREL, twee Zoonen van Keiser LOD!\VYK , wierdt D""r/lede den eerl1:en toegeweezen.
D.D' flede wil'rdt. in 't laar 847, wederom overmeesterd
door de Deenen: welker geduurige invallen, eindelijk. de
crouw van 8!IUOLD. bunnen LlIDdsman, die met DUflrfletltl
lleleend wss. verdagt maakten bij de Markgraaven des Keizer' , die hem overvielen en van 't lee ven beroofden. VaD
GeezeD et:rfien bekenden Heere van Duurpetle zijn nog mun&e:t voor hll~.deo, die aldaar geflaagen zijn, en op welken'
de naam van Yicu, of "'ijlt te lee zen is. ROIlVK t Broeder
vr.o HÈRI01.D. niet minder verdagt dan deeze, was io hegteIlis genomen, op 's Keizers bevel; doch bij ontvloodt uit
den Kerker, verzamelde eenige fcbepen. en voer 'er den
llhijn mede op; waar naa hij zich. in of omtrent bel Jlar
8so, meester maakte van n"u,,/lede, welke Keizer LOTHA:aIUS hem, zeden, amaID mOl'st. Een lIanflag van RORUK,
om deel aan de Regeering van Deenemarlte, zijn Vaderlaod.
te verkrijgen, verhitterde zijne partijen in dat Rijk derwijze
tegeb hem, dat zij, in " Jaar 8S7. wederom eenen lnval In
DllurfJede deeden. In', Jaar 863 wierde de rogt hervat.
ECD goed getal Friefclte Kooplieden, gelijk ze genoemd
worden, die zich met hunre waaren blnnen Duurfl"de geborgen hadden. wietdt toen gevangen genomen. en de Stad deer.
lijk geplonderd. RORutt bewoog, egter. zijne Landslieden
eerlang. tot het verlaaten der Stad. RoaUlt, zich zedert gehaat gf':TJaakt be"bende "Ij de LlndzlIten. en bij K~izer LO7HAllIUS, wierdt. in 'r Jaar 867. ten Lande uit gejaagd, en
fDeuvelde, zo men wil, l'eDlge jaarl'n 'aater , in een gev"p,r.
In " J~,r 949, fch'-mk Keizt't' oTT n DI!. I, op 't wuoek
van nl~!Chop BALDRIK. dt' tollen cn anoere Heereoregren in
de S: ud, dIe eertilds DOl jlads, en rol'o WiJlt IIcnoemd wierde,
en in alle de oVl.ri.:e plqlltzen. van dIe Slad af tot aan zee
tOC, aan de Ulrechtfèhe Kerke.
Het verfioppen VIIO dea
Rhijnmund bij KIl/IVi/lt, cn h~t filgten van Tkiel laD d,
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Waale. en van Dordrecht, un de Merwe. gaf, eerlang. gelegenheid, dat de Koophandel VI~ Wijk Ie Duurflerie et'nig_
zinl verliep, die gedeelrelijk na Thiel, doch grootendeela na
Do. rirecnt fcbijnt geweeken te Zjjll. lVhar hIer uit ontnondt
ook, dat lV,jk Ie Dultrjlede minder van de lanv«llen der
NoordCche volken te Jijden had! ,Jan te vooren. Men vindt
Diet, dat 'er, voor bet l~ar 10 JO, een Dieu we aardlag op
W,jlt gefmeed wierdt. Doen deeze la.llag fchijDt mislUKt te
:tijD. En naa dien tijd, lCt"st men Diet meer van ee~i~eD
NoordCcben inval in deeze Landen. 't Kasteel IJullrllf'de is.
in luter tijd, even als andere Stlgtlèhe :iloten , te bf"waaren
gegeeven aan de Gr3aven YAN BENTHEM , die 'e aln de Heeren van Abltoude ter leen hebben opgcd~;lagen. GVSBIlECHT,
Heer vall Abltourie. verhief, In 'c Jaar 1300, zijnl'1l D(,rpe
lot WIJk, COt een Poorte of Stad: hocwel men reden beefe
om te twijfelen, of hij hier toe, zonder verlof zijn~ Leenbeers, regt gehad hebbe. In 't Jaar 1328. nondt, JAN,
Graaf van Bellt/;cm, zijn regt op DUf/rjlede af ~all Bisfclop
JAN VAN DlEST, die, ten zelfdc·n tijde. door ZWEDER, Hee,.
"tln Ablroude, voor Leenheer etkend wierdt.
Uok is bet
Slot te Dutlljl.,Je altoos gerekend onder de open Sloten van
het Sligt, waar toe de BisCchQPpeu vrijen toegal'g hadden.
Die van Wijlt verkreegen. in 't jaar 1341, vin WILLEM DEN
IV • GTt~ave vlm Holland, tolvrijheid door Hol/and en Zeeland, behal ven van goederen, dJe zij op deo firoom koopell
zouden. Voorts moesten zij hun Zout te Do,d,ecllt koopen,
en hQt nict verkoopen bencuen KeulNJ en rell/~. WILLE",
Heer van Wijlt Ie Duur/lede eo Ablroutie, oiferleeden zijnde. (lelde zijl!! Broeders ZOOD, JAKOB VAN GAASB~E", z:ch,
omtrent den Jaare 14°7, in " beût van deeze Heerliikbeden; waar in hij, door 13;sCchop rREDRIIC VAN KLANKE~
HIUM. gehandha:ûd wierdt tegen JAN VAN DREDERODE, me mee
eelle Dogter VIlO Hl!erc WiLLEM gehUMd was. en hem bec
regt lOt de Heerlijl.:hcJen hetwiSlte, onaangezieD hij, zo wel
:lli zijne Vrouw. den Gcc!lelijkeu aaat ombelsd hldt. Heer
JAKOB beloofde, in 't Jaar I,Pl, dat bij. Dir zijo Slot te
Wiik, geenen oorlog aanvan[;tn ZOl!. dan bij "We ell"
tonfent ,lis BisJ"'qpS, zijtils ~'entfliçl:s Ht:lftn, fJnre nac,.
tilt-
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Doch hij bleldt
deeze beiofle kwalijk, zlg inwikkelende in den oorlog. die
Hertog JAN VAN nr.VEREN tegen Bisfchop 1REDB.IK en de
Stigtrchen ondernomen hadt. Heer JAKOB bieldt de zijde van
Hertog JAN; doch wierdt begreepen in de Vrede, die in '(
Jur 14~:l getroffen wierdt. In 't Jur 1447. fpande bij wederom aan met de Slad Uit ecnl tegen Bisfcbap RUDo1.v VAN
J)IEPHOUT.
Twee juren laaler wier.lt bij. in ecn gevegt te
Ulrecnt. gevangen genomen, en niet genaakt, dan naa dat
bij de Heerlijkheden Dllurflede en AbA:oII(J~ badt afgellaan un
't Stigt, de inkornfiell derzelven .lIeenlijk aan ziCh behou
4ende, Zo lang bij leefde. ea bij den .mand twaalfduizend
guldens eens van de Stuten des Getligts voor zicb bedingen..
de. De Disfcbop verklaardt:, Vlm toen af, de Slede van
Wijlt, die zo lang ecne bijzondere Heerlijkheid gcweeat was;
een Lid dt's Gefligls vin Utrecht, gelijk de andere Sleden waren: te gelijk den Brief bevesti~ende, walr bij GYS.RECHT van AóJ:oude de Plaats, in 't Jaar 1300. tot ee:1:!
Stad verbeeven badt. JAN VAN RENEIS!!. VAN WULVEl', di"
Heere JAKOB in den bloede benondt, fiondt, ten zelfden tij·
de, af van allen regt, welk bij, naa 't Imerven vaD Hecte
JAKOB, op de Heerlijkheden van WIjlt Ie Du'Urfiede CD Afl.
ifJ'Ude zou kunnen voorwenden te hebben. Heer JAKOB over..
leedt in 't Jaar 1451). ANTONI. Bastaard vin BOURGONDli! i
Broeder van Bisfchop DAVID, beweerde toen, dat hij eigenllr dier inkomfien geworden was, uit hoofde eener heime.
liike overeer.komst met den overleeden Hecre. Hij hieldt
zich op 't Kasteel te Duurflede, welk hij niet tuimen wit..
de, din UI dat hem twaalfduizend guldens, door 's Lands
StalleD , betaald waren: 't welk in 't Jallr 1472 gerchieddé..
De Stld Wrji, in 't 1aar 1479, door die van Ulrechr. op
eeDe Dagvaart Ie Killen oDtboodeD zijnde, vondt ni;![ ged
Ie verfchijnen. Men zogt haar te beweegen tOt een V.:r4
dtag tegen Billfchop DAViD, waar toe zij niet ver naaD kOIL
Ook WI. de Blsfchop de Stad genegen. Het K:asteel is,
len deezeD tijde en zeden. de gewoonlijke vert>lijfpla:ns ge.
ween der Bisfchoppen DAVID en FILIPS VAN BOURGOND1E,
_ beide Ie Wijle Ie Dtlu,oflede ove!1eeden en ~grlavcn zijn.

fIIeU"se" ••de /'ins Gefllenls van Ulrechr.

4

.oor

lh..

WYK

BY

DUURSTEDE.

161

Bisfchop FILIPS heeft het Kasteel, omtrent den Jaare JS20~
veel verbeterd en verliefd.
Op den drieëOlwiIH1gaen November des Jaars J52ll, um de Regecrtn~ vaD WIjk Kei~er
IARl!L VJ!.N V VOJr lieere aan, onder voorwaarde " dat ziJ
" nog tot Maart dea volgenden jaars aan den llisfclfop vaD
"Utrecht gehoorzaam blijvrn zou, zo dceze zo lang zij.
"nen zetel behielde binner. 't Bisdum." Ue Stad nim. in
junij des Jaars J672, ook vrije ho~de van de Franfchen_
die haar, in November des volgenóen jaars, wederom ver.
lieten.
Wijk Ie Dliurfledc moet tegenwoordig veel klelner ziili
dan het oudlijds geweest i., indicn 'L'r, voor dát de Stad
door de DeeneD verwoest wierdt, derdg, of, volgens an,ie.
ren, vijftig, vlcrëavijfdg of vijfënviifrig K"rroèlk,!rk~n hi
geweest zjjn. Doch dit is geheel olJ){doofljjk. Jo de Ne.
,ende t~euwe, waren 'er, waa: f:"hljnlijk. ho alle de nu Vcreenigde Provincien, geer.oe vijfêo!wlntig Kerken. Nog! hallS
getUigt een oud Schrij v.:r. cat 'er te [JutJr,1ede vf'ele Ker·
ken waren. 't Ia dan zeer te vermoeden, dat de Deenfche
verwoestingen en 't verminderen van den KOJpballrid 't ge.
lal der Kerken en Huizen iu de Stad zal hebben doen afnee.
m·~n; fchoon men '.:r nog tegenwoordig cenige deftibe t:t
buuwen heeft. Men ht:eft 'er, in 'e Jaar 1748, 1we"honderd
zesënze<'lig huisgezinnen geteld. 't Gelal .,cr ingezeetenen
worJl op omtrent cwe"ë:.twincigbondcrd beg-oor.
De Marke te Wijk Ie Duurjl.:rle is vrij 8~nzicnlijk en met
fchoone hoo.nen bezer. M~n houdt hier, behalve de 'vVeelt_
markt, twee PlIardemark,cl', des Woensdags voor St. JORIS
of voor den drieëntwino.ii>llen April, ~n op den zesr;endeo
junij. De paarden. die op d,.zr.l ve re "oop gebr:agt wor.
den, zijn vrij van 't Veer voor de Swi. De vritbei-J, of
het vrijgeleide voor buitenlieden. duurt. volgens hel P'rivlregie van Heere GYSBRECHT \/.n den JUTe 1::.00 • drie GAgerr
vuor en drie dac;en na den markc·-ag. VOIJrc-, is 'er el'De"
ma;Jere Beestrnmarkt, die ti",n eersten Woel"lsda<! in April,.
~n eenige l/oll;ende W"ensdaj!l''1 g'houden 'Alotdc; f!n eenevet:c Beestenmarkt, die .lcn eersten W'oensd~g nn S VICToR.
of na den tienden Oktober, en de twee volgende WoensdaX:XXllI. DUL.
L
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g'n wordt r t•t \otlile l1• De J:\~fmarkl lof Kermis valt veertien
da~'cn oa de U.f&cJJtjd.:, die oell IWtc:lI!n Maand~g in JUli}
btgim.

Het. S.1dh:;i3 te 'Wijk Is een fraai nÏ'tlwerwc:sch gchou'.\T
van tJri:! ver·:!i\'p.llt!Cn. nrl br:c[t e:n !i :,)'JI< KoepehoorCl:tie.
D,!' itlb:.fI Ó ,~ In 't mid jen I'an den V,),)' gevd. B '''cn U(:1ZCill,1') is een uil\l:'ck',Tdl! ((:lP of '·er'leR.
:\!::n Iromt 'cr
io, lal1g~ ce~ en ocfti"en dllllbt:!cn lrpp. II'~I Sl;.dht]i~ (laat
r,eveLS d.:n T ,)uicn d~r Kerke, aal) dr: Markl, op welke
twee ..'he: rpll':~;l tlillltl, lOe g ·riif ,Ier i 'gez,,'!.'e oen.
De K.~rk d.:l·z·~r S:ad, een kruisgcbou'N. is tlundli!c groot,
en ichljnt rog ",rollIer gewcest te ZIJIl, naardien h:.:t kruis,
aan 't (;;nde th'r h>·rke is; w~ar agter hel K,'or fC'lijr.1 3t;;Cbroken te zijn. Oe Toor"n h,ef~ geen Sp:ts; doch uit de
gt:weldiäe dikte van den (lomp. is af te recmtn dat hij zeer
hoog géwcesl moel zijn
zo hij "oil rl'gelmaRtlg oFgetrukken g~N;!est i.... IJe UurWijzers zijn ""plgal~' aan ctr,cn der
hoek>!n van dC:1 Homp. d;!:;.r nog eer. klelr Ipitsje mI! teen
\\"lldwi:7.~r 0Pbez.!1 IS. W.. l groo:er SpllS naat op hel kruIS
der Kerke. Zij was van oud~ dl! Kl:rfpclkerk van WIJk.
Men Wtet r.let, wanneer zij gelli':l zi!. Ooch zij is wel
eer aan den Helllgl'!'! J >MiNES tien Co,.pet· tOl'gewijd geweest.
G\:S.al:l'CHT, Heer van IFI,k tc lJU~1 ,f}.:de en ,1bifOt.·i!, heeft
'cr, ID 'L J1ar 13(,ó, l en K.pirlcl vau Iwaalf Kat,onnrlo:l.'ll in
gcttlgt. U,Iil: z:Ï't cr, in taaIer lIjd, een goed bCt:lJ van Vicarll'~:: aan I'efp'o\:.!r..
Het K~pittel van SI. JAN te WIJk in
Dog in w·:zen, ln hdbllt J u UIl cen D-.!ken en ticn Kanunni·
ken, een van welken ook ::iecietaris en Kentmeestl)r IS. De
J(l:rkmee.t~rs. die " he Nind over bet Kcrl!t;ebou w en dil
Kerlli;;Oi:der-en pIuF'en re hehben, warl'!', al bij eelle OrronIllloue v:ln Ko. ing FIliP., DI'N li van den Ilcgetlliendcn Scptem~er de.' J~ars 1567, vcrpiii;1 geworden om valJ hurne
beft .:rin~, Jaarl)ks. r· kening tc JOell aan dc;; Ma~llh .• a[, 1'eJtenvilor,;i.;. is 'er maor eeu Kcrllmc<,sl(:r, d:? t~, g<'ll' it 1',,1of 1\r!:1el'w'r is. Ruiten de S:a\,l, np 't ou·;e KerltbJt , p,al::t
tlo~ c<.:oe lLpel [. (b~", die in 't Jnnr I Stl6 kfg' b: 3; ••1 IS.
D.: Gt'mecl1Ic '.e IV'ik wurdt bl',ii(::ll .1tlOr t\ve<! Prcuil,all....
tcn, die tOt de Kla~fis lIa,} Rlwlen cn fViJk bcnoor;.;D.
I
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lIer Gasthui. te '#'ijk ia vrij aanzienlijk. Het beefe ecn'
ruime Voorplatt. , eD eene liet lijke Bultenpoort. Ook pronkt
het mer een ner Toorentje. Omtrent her Jaar 1732, kon dit
Ga.tbuis DOg eenëmwintig, en in 't Jaar 1748 Diet meer dad
acbr oude Lieden onderbouden. Eer Rf!nlmeescer uit de
Regeeringe heen 'er 'e bewind over. Voor deezen I. 'er ce
WIjt een Klooster vin Idelijke Jongvrouwen geweest. cd
een Inder vaD Reguliere Nonnen, die beide, al voor lang ~
yerdweeuen Zijd.
De Schuuerij van II'ljl pl.gt zicb, van ouds, jaarlijk. ;
op een en vlStgefteldej) dag. Ie oefenen io 'r fchieren met de
boolle. Meu vindt. dar Bisfcbop HENRI" VAN BEl!mEN cm
i'LoRIS, Graaf "a" Buu,.t". in " Jaar I; 2 7, deeze !lefheb.
ber/j hebben bijgewoond, en dat de Bisfcflop toen de priji
gewonnen heefr. De Scburterij wordr rbans vercledd In rweé
Kompagniën, de oude en de nit'uwe Stad !(eDoemd, weikelI
ieder onder haare Kapitein::-n pn mindere Bevelbebberen Iban;
De Koophannel, die in de Negende Eeuwe zo zeer plagt'
te bloetjen re Willt u Du~,ftt!de, is zeden t'eencmaal vervallen, eo tegenwo(,rd:g bljr.a geheel verdwcencn. Ror.daom
de Srad, zijn eenig~ \Vei en Bouwland.:n, met welken te
bearbdden vede inj!czcctenen zich ger.eeren.
Ue Sla:t Wijk beeft van haare Heeren en van de Bi'fcbop~
pen van U/,.ech:. van ollds, ook eenlge Voorreglen verkre~
«en. H\!er GYSBRECHT bCll:(t hOllr, in 't Jaar 1300 i van alle
fcb~tti!lg vrij verklaard. met naame vin 't regt van Keu,me';
de. volgens wdk, 't hes'e pa,;d der overleed~ne:J aan dea
Heer vet valt. Bl'fch"p aUDOLF heefe dit voortegt , in 'e J3ar
1449, beve~tigd, eo de ingC'z.-etenen te gelijk van alle Tol::
Jeu in 't Srigt vrij verklaard. De Stad wierde, nevens Ámerl!iorl en 1I1tJtllfoort, on,heeveo van het Huisgeld , welk, in
'r Jaar t532, in 'r ~iigt ~eheeven wierdr. Ten tijde vm
IJisfchop DAv10 VAN BOU~ G 'N')lg, is hier eCl! tol gelegd, die
voorheen te R"cnet) IHe~en hadt, werwaards hij. volgens
~ene fchikkillg van den JJ~re 477, wederom gebragt moest
worden: 't welk egtcr Ii.:cerg~tlll'evco, of ma:!r voor korten
-tiid ~efchied is, lilO men dien, 10 de volgende eeuwe, at
"trederom re Wijk Ie n_u,flede oDtvaugen beeft; gelijk a~
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tegenwoordig gerchledt. Een der Burgemee~teren is 'er gewoollhis Onlvanger van. De Bisfcl1Clppen DAVID en FILIP'
VAN BOURGOl'iDIE hebben ook eene l\lunt te WIjle gehad.
waar DH zekere ftUlIt don naam van MutJtjl, QQI, tot b~den
toe, behouden beeft,
TOl op den lijd der jongtle Omwemelinge bellondt de Regeeting van Wijlt bij Duu. ]lede uit een Schout, twee Burgemet:8teren, zeven SChepenen en lien Raad\:n. Ue laatMgenoemde, te ga der met de Burgemeesteren maakte de Vroed..
fchap ult. en wuen bevoegd om over ZII k'!n, de Stad of
het algemeene Land betreff~nde, te raadpleegen en te bdlui.
ten. Behalven dit I was 'er nog een and\!r Kullegie; h~ be.
ftondt uit den Schout, de twee Burgemeesters eD zeven
Sch.epens uit de Raaden; zij maakten bet Geregt uit; aile
Rtgtn.ukeu moeiten voor hetzelve gebragt word~n. Et~,e
meer bell.a"bure en regelmaalige, zal nu ook eerlang deell
gebrekkige orde vin zaaken vervangen hebben.
Zie

lIL'!'ING,

1';01'.;

No/i/ia Germa". l"ft:.

TACITUS;

HI!.DA,

BUlll\lhN,

U'r. Jaarboeken, en zeer veclQ
andere Schrlivers.

Wyl( OP ZEE. naaf zijne gelegenheid dus genoemd. in 01:'"
detfclleiding van Willc (Ion 'I Du;n, een Aruoagt of Regtsban , nevens een Dorp van gclijken Daame, in Noord Kennemerl:lDd, onder bet Baliuwfchap van Blo;s, ter plallze liJ.
waar het vliste Llind der Provincie Holland op zijn fmalst
il, te weeren , tusfcben de Noordzee en het Beverwijkermeir. Beuzelagtig, misfchicn. is de gl.ûng van zomml~en.
die meenen dat Wijk zijnen nllam zou on'leend hebben va.
het beU uit vlin eenige belll7oo'lers van Hall,lem en ander,
plaatzen • welke in oen Land'Jou 1117 of in den Kuophandel
geen genoegzaam bellaan kunnen de vlOden, zouden Ie raRde
%ijn geworden, derwaar S de wijk te Deemen, met oo~me' k
om met de VillcheEij in de Noordzee den kOlt te winN!a.
Vol.
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Verpondingen zou het Ambagt WIjk
1\'10.> gens en twintIg Roeden gronds beUaan. Het tJorp is reeds lang bekend geweest.
Dus leest men, onder andere, Jat, io den Jaare 14E9, Wijk
door eenige Zeeroovcrs oy('rv~lIen zijnde, hettelve daar bij
~~rkclijk naJeel leedt; wordende den Opgezeerenen ee~o
brdndfehllting van oriebondcrd guldens afg~ptrsr. De twee
voJj;ende mogen als opteekenenswaardige- vo',rvallen worden
te boek gelleld. In den Jaare J 53 I wierdt alhier, in een
Zwauen {torm, regen het finnd opg~rpueiJ een do ode Wal_
vl6cb.
In zijne geheele lengte bt:Ooeg hij vijfer.zevemig
voeten. Bij meeting bevondt men aan zijnen (taan ee~e
bteetlte HIJ zestien voeren. Diergelijk een yoorval geheurde
hier, doch {hlinl met oon leevenden Walviseh, op deo twincigften Uecember des Jaar. 1601. ln zijne lengte belloeg
ht:t Waterdier ruIm zestig, in zijne dikte Zt'lëndl:uig, in de
hoogte veertien voe,eo. De Bek beO ... eg eeoe wijdte vaa
twaalf voeren.
Het Dorp Wijk bevat, naar de gelegenheid der Plaatze ~
een goed Iintal Hulzen. Volgens ecbte befcheideD was het
get~J, zint. deo Jaare 1632 tot honderd juren Jaater, van
bonderdveerlien tot bonrlerdnegen~uvjjfdg Huizen alrgegroid.
De Kerk, welke, bij haare flJgring, aan den H. ODVLPI/VS
wier ,a toegewijd, was eertijds een aanzienlijk gebouw. van
een hoog Koor vooriien, co met een fterkeo vierkanten Toren prvnkende. Doch het aglerfie gedeelte is leeds voor
lang ingefiorc. In den Jaare 1600 beriep men hier den eerfien Leeraar ten dienlle der Herv.ormde inwoonereo. HIJ i.
Lid der Klab{js van Haarlem.
WiJk, hoewel, voo\naaml/jk., door Visrchers bewoond,
het:ft, naglhans, eeoeo braaveo Kunllenaar voortgebragr.
D~eze was RYK AARTSZOON , gemeenlijk in de wllDdelirg RYK
MET DE STELT genaamd.
ZijD Vader W2S eeo gemeen Vis.
[e;ter. R YK, iu zijne jonkheid, het ongeluk hebbende gebad
OID zijn been te branden, Vlei io de handen eeo. ooervar~
neo Woodbeelers; welke hem dermaate mishandelde. dat zijn
b~en moest worden afgezet. en een houlen of Stclt daar van
de plaats vervangen. In deezen ongelukkigen toelland veel
Volgens de Lijsten

op Zee niet meer dao
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ledigen tijd hebbende, beving hem eene zeer ft~rke trek tet
de SchilderkunH. met groolen vlijt begon bij dezelve te beoeifeneD, eers: door middel vaD HOUI&koolen, met welke hij
den ScboorlleeD en de witte Muuren begon te betrekken.
]S~dt!rband lIan eloers eenig onderwijs he')beode bekoomen,
maakle RYK zo Kroole vorderltgen. d~t op de Lijst der
KUDilfchtldera zijner Eeuw~ zijn naam wi~rdt aangefchreeven.
Hij voerde rt:.. zinfpreuke: " Ik ben Rijk en Welg(!fielt";
doeleude op zijnen naalD RYI{, en oH zijnen Steil, die hem
in de plaats vin een been verftrekte.
Zie

ZOETEBOOM ,

dia;

ZlIlInlanJfthe Arlava.

AMP'ING, Befchrij~ing

Hllllrlem~

Wn, (JAN) de Zoon van den Kuollenalr, welken wij I
in het volgende Artikel, znll!'n doen krnnen, wierdt geboo.
ren te Haarlem; S ad. welke de e,-re geniet, voor veele
Kunatrcbilüers tot Moeder gediend Ie hebben. Nat Ilvoorens
de gronden der kunst onder zijns Vaders oog geleid te behben. fchijnt JAN WY&, al vroeg, tich met der woon na
E,;gellmd re hebben begee~en. Te Londen tr:ldt hij in 'e
huwelijk, elI eindigde 'er ook zijne dagem. De voornaame
fierktc van zijn Pel,feel bellot,dt io het fchilderen van Veld.
{lagen. Daarenboven fchtlderde hij ook ]~gtpartljen te paerd t
<loch inzonderheid Hertejagren. 'e Is eene bekend" zaak_
dat JAN \\ YIt het lee-Jcnsgroote paerd, wanr op bet Beeld
van dCIl Vt:rmaardeo Krjj~shelj FR KDRRIK, Hertog van Schornberg zit, neven. het plan van den VeldOag in 'e verrebiet
Ct we,,, door J. SMIT kunslig !:efcbraapt, in prent uitgaat)
[en Ji lle Vin GODFRIED KNELLRR. wellce alleenlijk de Afbeellhng vaQ de gewdden Hertog VAN SCHORNBF.RG gemaakt
heeft. ge'cbilderd eu daar mede, bii alle KUllst- en PrentekeulJcrli, geen kleInen ruem behaald heeft. Het jaar des over..
lijden., Doch ook de ouderdom van JAN WYl~. is ons niee
I~bleeien.

Zie wourkbm Schouwbrs

Wrk

Wy{. (THOMAS)
Wrf{,

v~n

den {lr:!:s gep.'l":ndn ],\N
in d,!c, J;;I' C 16, ó ln
zijn.· jo. geb;:fcbap deedr hii ('.'nf' rr:ile door Iltllic, er. b.
fiuJ'~erde al(lr.~r r,ier n\!l';ts dl! Natuur, maar ook de g;:wr.Jgtcn der KIII st, en di ~ htC'Tlijlle mee~lCrfl:li ;lI,cn, wel k-.! d3t
G~w{'st iu zo v;!rhan.~ndeT) o,'('r ,!oe.i b~·,~t.
Vün hier dat
me:! iJ] zi;r,e P.:I·f·d..v'::lken, li:"~ ·7.ij"c wederkomq In het
r3',~cTland vervnn"Cigd. met bcwo:lderende goedken~i:'g nar:fC~!!lIwt Italin"rche lee'!a ven~ • vol gEw,;cl van bc;'lJtJes,
koopm~nrchappen, fchepen en lI"d~re vuor I.\'e' pC!'.
VoortS
Rm'~'l1(che Markt.'n, v' rrOOl'CIl je ('enen P!iZI?cn Kwd'l11_
ver, met alle zijne ~a3pe' di! lOe~djkcrs. PfJe~Zeil);lëkcrs. Gochch3rs, Frui:- en Grdellte Ibller;e.'; ('n ~!!t('t oit alles" i'n
hl'[ verfrhle',
j!TOOle geb)U'~'e;1. pragtige paièÎzen en heerlIjke kerken. Daar~nbovel1 verlb;.dt h,j m"~nerliik de ku:'st,
0:0 Z~ellranL1en tc ve' bt!c:l<1er.. lieflcffi·cr,j. me: 'v'o"wt:es,
die de vi~ch, in kor "en , op hur ne boofdeo, cf Qllde'zfns,
na S.aJ en Markt torichen. üp nn.lere tijden venoGude TlJOr.IAS WYK, do,)r middel van zijn K un,tpl'!·fed, La')or;Jwricn,
of Goudmakerilen, 11cver,s derzel'ler four' uilen, kroeze:1,
p:J;1;.ell, gIlzen , en verder eene ooberelw b:2 l e meuigre v:iu
geref:Jfch!ppeo, tot de G01l11l· kcrii bch 'Ol enJt? 1\:;I"r het
oo:Jed van des kundi~en. w3Te:1 ale r.l·cze v'o')rwerp~n zo
gees I~ door d<!n KlI s(fc~ild~r verzonnen, zo kudlig ge~
fchikt, vast geteekend, net, J;loeiendc en coe'zende gefchllderd, dat zij ved hoog"cr prijs wa,nHg zijn, da" hèden teU
dage, veelal, voor dezel Je wurJr b,-·f1:eed. 's l\IJns kun.<tver.
mog"n bepa~lde zich niet bij het Penfècl. Door 'eeoe hem
b\}lIJ"d"r eigene wijze vao erun in het Koper, heef. hij
dtB m,unaaren van pre n tverzaJ[.elil1gen eet,ir.\! wet::ige {laaien
v:;n zijn vernuft na/)<,1a2Ieo. De lJrPave Kunstrçhilder TH'J~!IlS
WY~ o'lcrleedc, io zijne geboonefiad, in d:!n Jaïre ltJb6,
oen goeden ouderdom van ze\lfntJg j~J[ell b('tila hèbf;enJe.
Behalven deo bOJen gcmeld~n Zoon J"N, hc·;;!t hij, onzt:s
wl.!ctcnG, geene :tlidcre kinderen nagelaateu.
(TU M\S)
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Hal BRAKEN,
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WYKE'L, door zommigen W,jcltel gefpeld. in rang bet eerOe Dorp, in de Friefehe Grietenij Gaaste,"ta,,,}. behoorende
onder bet ~wartier van 7.etlen"outJen. Het ligt niet verr"
van de Stad Sloten. Wijkei is een der oud!\e Dorpen, in
dit gedeelte van het GeweSt.
Gedulirende de Onlusten.
welke, onder den tum van den tweefpaJt der Sehicrlngers
en Yetltoopers, de "r,)Vloeie zo jammerlijlt beroerden, badt
het, bleel' dan eens, de ondervinding van dien vernielenden
DurjIerkrijg. Van de uiterllen der woede, tot welke men,
10 dien )clmmerzalillen dtd, zomti)ds overfloeg, leverde het
Jaar 1428 een aJlt:rbeklaagenswaardigs voorbeeld op. Jn den
Cwee.palt hieldt WijkeJ zich aln de zijde der Yetkoopers,
IQ was, onder audere, de Pastoor der Plaat ze een Ijverig
Voorftander van dien :>In!:ang. De Sckieril7gers, in het ge~e\de jlijl', zich verzekerd hebbende van het 1)orp, namen
Heer PIETKR, Cdeeze was de naam des Pas.oors) en bragten
.bem yc:rfchel.lcn wOj\den loe. Fiaau w door pijn en verlie.
98D bl.,ed, cn half ziehoo!/,ende, {]cepten hierop de woedende ioldaaten dell rampzali~en c~ het Ilabuurig Dorp Sondel,
slwa.r zijn Zoon AK~O zijn verblijf hieldt op een Stins of
yerllc:rkt Kasteel, welk hij ahiaar in eigendom bezat. De
wreedaam • de Sterkle genaderd zijnde riepen den bewooner
toe. dat 10 gellaloe hij niet ~Ib; van de verdeediging van bet
Slot t zli hem den gevoelige» Ij ecp zouden toebrengen, door
zijllèn Vader van huuDe handen den jOllg:len nag Ie zien
ontvangen.
Hachelijk' nODdt thanl de keuze voor Heere
~llKO. Ri:r griefde bern het vQoruitzigt, door het afllaan
vaD den gedaanen ei~ch. zijns Vaders dood Ie zullen verbaaltcD. Aan de andere zijde konde bij )igtelljk giafen t wat
hem zei ven boven 't hoofd hing, indien hij aan de opel!"ching
"ID zijn Slot voldeedt.
Liefje tot zijr.cn Vader zou, in
pee,eo tweefirijd, de fchaal hebben doen OVErnaan lOt het
belluit ter overgave, hadde niet het bedrijf van Heere PIETER
zelven de zaak eenen anderen keer d:>cn neemeD. Alle zijne
kr.glen, wdlle bem nog waren overgebleeven, hebtlende bij
~n verzameld. liep hij zijnen Zoolle lOC t dat hij zijnen
fOlt moest verdeeL1igen. Wat hem 'lel ven betrof taan zijne
".lkheid ievaeJde hij. dat, ook zonder de ,usfchenkom.~
Vall

WYKEL.
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wu verder Beweid, ziju leeven fpoedig zoude afloopen.
Naauwlijks hadden de geweldenurs dit woord gehoord. of
zij gaven den veegen lijder den jongllen flag. Heer AKKO,
intusfcben, door dit rampzalig fchouwfpel. in arren woede
ontflooken, el! zijnen moed gefcherpt hebbende, deedt, met
de zijnen , eenen uitval buiten de Stad, verdreef d~ moordeDaars, agterhaaide 'er eenigen vin. en off~rde dezelve aan
zijne wederwraake. Zestig jaaren naa dit bedrijf was lf/ijl:tI
Vlln partij gewlsfeld, en door geweld geb ragt in de banden
der Schiering,r,. UGE GALEMA, een vermogend Edelman,
bevondt zich thans un het hoofd der Yet/coopers. Deeze,
eene bende zijner unhangelingen hebbende verzameld, deedt
eenen alnvII op het Dorp, maakte 'er zich meester V'ln,
rlgue 'er veelerhande verwoestingen Iln, en lelde het, einde..
Jijk, lu kooien.
De Kerk van WijJtI was, eertijds. een aanzienlijk gebouw. Door het een of Inder toeval ontaondt 'er branJ.in
hetzelve, welke met gehecle midden vak, tu"rchen den Toren
eo het Koor, io een puinhoop veranderde. Het Koor. nog
groot genoeg zijnde om de gewoone toehoorders te bevlltten,
diende hetzelve. zedere, tot eene plaats tef openbaare Godsdienstoe1feninge, wanneer men te rallde wierde, alles af te
breeken, en eene geheel nieuwe Kerk te bouwen; zo als ook
met 'er daad gefchied is. De Toren is een zwaar geuouw,
met een fcberp toeloopende , in de gedaante van een huisdak ,
gedekt; hoedanige Kerktorens men, in de Provincie F, ieslanri, in menigte alllltreft. Geen gering fieraad ontleent de
Kerk van WijlreJ VIIl de fraaie Graftombe, onder welke bewaar4 worden de fl:offdijke overblijfleJs van den dapperen
en krijgskundigen Generaal MF.NNO, Baron van Coehoorn,
welke, in tijden van vrede, op eene fraaie Lustp!allts. in de
nllbuurfcblp VlD Wij~el, zijn gewoon verblijf plagt te houden. en aldur heeft ontworpe die vernuftige plannen, ter
verbeteringe vooral van den Vestingbouw, welke zijnen naam
IIln eene onvergeetbure naagedagteniafe gewijd hebben. Van
bet leeven en de bedrijven des doorluchtigen Elelds heb':len
wij een uitvoerig verflag medegedeeld In ons Woo,-denIJoel:,
la het Tiende Deel, bladz. 366 enz. De Hervormden te

L 5

Wij-

J70

WYKEL, WYK.ER. MEm.•

CIU;.

,ni/ut b.bhen hUImen eigen afzunderlijkeD Leeraar , welke
tOt de Klaafa. van Sneek b noors. Merkwurdig Is het, dat
bijkans bet vierde gedt:elte van bet wel ·aarentie Vlell. R .:Ir.
een weinig vin daar gcl~eD, onder "Hiket b~hoort. T'n
fiot l\!tkenen wij DOg aaD. dat dit Dorp. in de aly,eme..:ne
belangen d.:r GrieteiliJe. drieë.;vijfug SI..:mmCIl ui.t>r':llgt.
Zie WIN~EN/US tn SCHOT ANUS , K"ol'll;len
'Van lones/anti; l"egea'Woo1 dige Stul1l,

enz.

WVI['!R· MEIll, hoewel onmlddelijke gemeenfcbap behl,ende
met Il\!t re. w. ,rdt, nOl,lhans. als een afzonderlijk warer
aani:emerllt, eu ""u als een I..ham daar van bcfchouwd worden. Ht:t Meir ligt tu~rClen de Bann!!D van VeJacn. lcn

Zuiden, van Beverwijk. ten Westen, van Arjáu1eljt, ten
rd~D, ingdloolcn.
In overoude tijden was h>!t Meir
vet:! grooler dan regen woord ik!' ; het plagt zicil tot op cenen
kleinen .ffial'd van de' S· ue Beverwijk uit te (}f(-kken. Door
verzandu g en opfpo0ling van Slibber is dil~ aflhnd. van tijd
tot lijd, merke ijk grooEer geworden: zo dat men zich heert
geo,-·ouzaakl ge londen. door h~t dus aangefpoelde Land eenen
\':l3rt te graavcn, voor de Schepen, nll de Bct·erlllÎ.1lr. of
van daar e:ders heenen beC\emd. Men vindt elders anr·gl!:eckeud, dal iu dtn Jllare ) 702. in bet Wijker· Meir, niet
verre van den Aifel'ldt·,ftJchen Uijk. een leevende SCilelppad
wietJt gevangen, welke wcitJig minJer dan vijfhonderd pon-

No

den woog.

Zie

G. SCHOUI.\KER op CL..
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WVMIIRITZ!.IlADElL. in rang de zevende Grietenij.
Kw.r.j~·r dt!r Provkcie F,.;edand, w..·Slergo genitamd
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fpronklijke benlIlming geweest zijn. Een binnenlllndfcbe Dijk,
bij den nallme vlln de Hemdzjk bekend, verJeelt deeze Grie·
tenij in twee deelen, het Binncndij,fJ1er, en bet Builer,diji.
fier Deel genaamd. Zeer veei water, zo aan Meiren , Poe..
ten als Vaarten en Slooten, on:moet men in d:eze GrktelJij,
voorD:oamlij:C in bet Buit'~ndiildler Deel. Niee geh(!r.l nutte~
JiJos zijn deeze wateren. Want terwijl zommigen overvloed
van allerhanden wdfmaakenden Visch oplevl:reti. d'c!)cn andere ter begutllllginge van den binnanlar,dfcllen Kooph::nlel en
Scbeepvaart. Bouwlanden ontmoet men bljkar.s ni~t In dllete
Grietenij, man. in vergoeding daar Vin, vooral in het BInDendijkller Deul, uitmuntende Weilanden, overal, In dei! Zomertijd I all bezaaid met Koebeenen, welke de uitmuntende
l"rlefcbe Boter geeven, wellfe , bij duizenden van Vaten,
jurJijks, Dil de vermaarde SDeeker Weekmarkt wordt gevoerd.
De talrijkfte in Dorpen in Wijmbritaerad"e! van ane de
Friefche Grietenijen; men telt ze 'ei' ten gel ale van acbtëntwintig. Veértien dur van liggen Binnens-, en e:/ef! zo v~elo
Buitensdljks. Allen te za men volgen el:- a"d~r in oct!zen r~n6:
Oppenkuizen, "UrwellingerglZ, jo,.,' 'YP, Ho"'melts. S"''lilejrtJgge, Woud/e,ui, IpekolrglZ of l!.""dolsglZ. Ifui'Y", H'eg,
Caaslmeer, Nieuw· of Nyhuizen, Zandjirde of Zandvoord ,
Oudegfl of OMega, Idzega of ldsinga', Oos/hem • ./Jhbe{.lZ,
Wet/bem , Wo/rum, Nieuw/anti, Foltga"tl, Tja!:c/zllhi.m,
Tsbrechlum, Tirnr, ScnarllegDUltlPn J Gojinga , L~)ji"glZ,
Gaauw en OlfinglZuier•• Gezamelltlijk brellgen derle !.),)rpen
viifhonderdzetléDZevcntig Stemmen uir. T Nulf l..eeraa cn verrigten bet gewijde dieDstwerk, teD beboe'~e dlr Hl!tvormde
10- en Opgezeetene. Eéne Doopsgezmde Gemeente beéfE
men 'er Oegtl, en twee Statien vaD Roomsch· Katholijken.
Nog moeten wij aanmerken, dat W'Ymbrilaerlldee/, ev,," ge.
Jijk wij, ten aanzien der GrlenteDije van WIJueradeel, lid,·
beD aangemerkt, io vroegere dagen door twee Gri.:twanceQ
wierdt belluurd. De eene voerde ber bewind over het 11,.f/:n!', de auc10re over het BUitend,l1jl'r Dee/.
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WYI.'ULDU1'4, gem eer. lij It ",)ullam genaamd, ia, in rang,
bet ~ ~ . e'lde Dorp dt:r Frit:felte GrieLeDIje BarrIldeel , in bet
l{ ",ar lier Yan Wdllrgo
Het Dorp ligt ongeveer een uur
iaa,lI in hel Z\I'duosten vin de Stad Ha,-lmgetJ, niet verre
vao bet ,llroo,npje, de }(ied genaamd. " w"lk, op eenigeu
.f(land, voorbij he.zdve toopende, in deezen oord van bet
G~.vt!s', [Ol eene dientlige W.l(e)'loozing va!lrek[. door eene
Z.JI of Sluis, Rop/az.'iJ geheecfn, zien it; dl! Zuiderzee on,.
jlk!r.de.
Voor zev. flëntW1l1tig Stemmen Ilall IVijnaldum,
o .'er de Stemge egl'l:ldI!D, aangtf':hreeveo. Het Dorp is van
mi1.Jt!I'llulige ui'gebreidll-'id. Geduurende dl! Roomfcbe tij.
den behoorde het onder bet Dekerfcbap vin Fr""dertldeeJ.
liet badc ~ene Parochiekerk, dil! hOl,derd Gou guldens, een
VllI.arUlchap, 't welk negentig, en eene Prebe/lde '. die zestig
(JuuIlguldells opbrlgt. Bo{et1 en b,>haJllen alle deeze opkom.
1h.n, truk 'H de Proost van' St. JAN, te Ut, echl. twaalf
~cbtlden van De Kt'rk, bij haare eer!ll! !llgting, w:l~r van
wij .Jen tijd niet vermelel vinden, aan <lel) Heiligen Al'iDRII!.i
gewid. b nlee zeer groot; zii pronkt met een' frut lp it.
TV1~rtie. Zij wordt door eenen afz.onderliJkcn Leenar, tea
betlOe-e Jer H 'r~ormr!en, bediend. Deeze is Lid der Klu6, Yin F, a"der. Bii ouds !tonden in en om IFijnaJfJum,
V.' CBeiden addijkc Slaten , als Ouden;.;s, NyehuÎs, SiI';ngau en Jj;stS1IIfJ S'rJle.
Even gelijk het gegaan is met
veet·, alJderc flJlJTtgeujke Sta en, ~ijJl ook deeze, al voor
lillIg in me.:r of minder aanzienlijke Boerderijen veranderd.
lu de Provircle Friesland ontmoet men. giU\ll1 en elders,
Llloutrl;eu, onder den na:lm van Leenen bek.:nd. De oor.
{prOnl\ll)ke iuri~ting daar van fchijnt te weezen , om de op_
kvJIlLt.:n te doen dienen ter bevorderinge van de lelteroeff~
niugeJ var. Lm ~od. welke tot Leerur onder de Hervormden
WOI.U opgdeid.
Zodanig een Leen ontmoet men ook te
"'""altium. nalr oen naam des Ma. kers •
HalIkemaUt" gtna,md.
Het beOal[ zestien Morgen. Lands J bij
W,}ntlldum gt!lt:gen. In bet Dorp !laaI, daarenbollen , een
Huis, welk daar toe beboort. In het begin der voorgaande
Eeuwe, 0 t"r dit Lèen. et'nig gefchil ontllaan ~ijnde , bieldt,
biJ d~ g"rce-,teIJJke uitfpruk VAn den Hove van het Gewest,
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de volgende plegrigheld in age geDome~ De GedlOemlien,
nevens de Triumpblnren, op den grord van H.uknlltJ Lee.
gel~ld zijnde, wierde, uit ieder Pe: c.:d f eeü I\luü of l..oode
gefloken, en yoons dezelve den laarslgenoemde, ten blljko
ft/) weuigen eigendom, Ier bind getleU,
Zie SCHOTl\NVS, Bt'Jchr;jv;"g Vatl F,.iesk4nd; OUQhetien t'an /!ries/and.

'\V~NANDSZOON. ( KORN!LU) Ongurne verzuimen Wij een~
gel genheid t om Dij de llaakou", Ji; gf.ll.p It: berlDneren oi
bekend te doen word~n. zodamge pertool,en, die z.lch verdlenflelijk gemaakr hebben, door hunr,e kloeke, boewel ;
zomlijd"
ongelukkig n~~gende poogingen. rer bLW~'l:nge
vaD godadienfilge of burgerlijke vrijheid. in de rampzI"lte
tijden, eoen hel menschdt,m van depze edde panelen, tege2l
allen regt en reden, wu beroofd. KORNI!.LIS WYIIoANDSZOON
Wilt een dil... veldlenflelijke Mar,nen.. !'Ilen weer, boe, in
den Jllre '561, Ie Amflertlallt ren behoeve der Hervorm.
dln. zeker Verdrag mei de Landvoogd~~fe W~ olllworp':n.
bij hetwelk lIan dezelven eer,ige vrij fJeld vlll oper.baare
Godsdienstoelfeninge wiedt toeg~1taalJ. Om ber Verdrag zijn
volle bd1ag te doen bekoomen, vonde rotn geraaden , een'ge
Afgevaardigden na B,,~JjeI re zenden. De ke"ze daar .oe
viel op twee Leden der Wethouderfc'np. en t.vee anaorea
uit den Burgerfland.
Een Vin deeze was. JtORlIIlILlS WY.
NANDSZOON.
Men mag daar uit. niet ('Jongt, b~OUltcD,
deels dat hij, door zijnen rijkdom en vermogen, In den amp.
leloozen Haat, eene aanzienlijke pl":!11 zal nekked· h.:b(eD-,
deda dar hiJ cen ijverj~ voorGallder der H-rvormde Letre,
en alzo van vrijheid VaD Godsdienst. eD Gewo!.!lell, zal ~c..
wee5t zijn. Gez.aJlentlijk zouden zij zich een HoveD ver.
voegen. om aldaar met de LDDdvougd<:~/Ï! te hlnitler.; eD,
!laa aldaar hunne zaaken verrige re beoben , over A"t .. e pe.
de lerugrelze nl Am/lerdam aanneeUJen. mer oogmerk om t'
ln de eersrg"nnemde Slad , alwaar di! Prins VAN ORANJE- ZIel
Al.vondc, verJh, te dOCll van huuue verri,Wlgea. Nlat nun--
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ne beste vermogen. kweet zich wtl'CANDSZOON, nevens zij.
nen Medeburger JAN WILLKMSZOON WYNGAAIlD, zich vall
zijnen pllgt. Ten ulcerRe trouwlooI, intusfchen, was het
gedrag hunuer Medeafgevaardigden. de Leden der Wetbou.
derfchap. Niet aa~en bandelden zij afzonderlijk en zonder
kennis d.-r anderen ten Hove, maar vertrokken ook in (UIte
uit Jlrrl ifet, zonder, daarenboven. zo als de affpraak luide,
den Prins VAN ORANJE te Antwerpen te begroeten. of eenig
verflag hunner wedervaaringen te doen loekoomen. Naa al
wat In zijn verIDogen WIS te hebben aangewend, ter berel.
klnge van het doelwit zijner reize, keerde KORNELIS WY·
NANDSZOON. nevens den anderen, eerlang te rug na Amf/ef'Qa,n, hebbende het bart vervuld met edele verontwaardiging
over bet gedrag der Am(lerdamfche Volksvertegenwoordigers.
en het gemoed bezwaard, door ang(lige vreeze voor de
lampzaligbeden , welke den Voor{landeren der moer gezui.
yerde Letre boven 't hoofd hingen.
Zie de Aan/eekeningen 'Van LAUREN~
JAKOBSZOON REAAL, "1 G. BRANDT.
Hif/or;e de,. Reformatie.

WVNBERGEN. (Het Gepagt 'Van)
In gevolge der wet,.
welke hij. bij bet ontwerpen van het plan ol1zes Woorde\loÓ
boeks. ons badden voorgefchreeven, om onze aloude en
IiDZ\enUjke Vaderlandfche Gef)agtcn. in derzelver oorfprong
en voortgang. te doen bekend worden, mogen wij het Geflagt vin WYNBI!RGEN niet onaangeroerd voorbijgaan. Het
!chijnt zijnen oorfprong ontleend te hebben uit F,.ankenl.1nd,
en aldaar, reeds vóór het midden der Tiende Eeuwe, in
eere en aanzien geweest te ZijD. Zeker is bet, dat reeds in
den J,are 948, in de Registers der Tournooien en der Ridderfchap diens Gewesrs, de naam van WYN8ERGEN fiaat vermeld. Durenboven ontmoet men dien naam in de Domflichtcn van verfctJf'iden Kerken, als die van IIiltlesneil1l, Luik
en Ulredt. Door verloop des tijds fchijnt zich het Geflagr
voorllaam:ijk in Gelderland te hebben geveuigd, reeds voor
het

WVNBERGEN. (H,t Grfl1p.t

VI111)
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•
het hegin der Twaalfde Eeuw.:!; worden de. op den Jaare
IJ, ah, heb.
1105, z~kere GI':RBK~ND VAN WYI\BI!P OLN wrlD.
der K\:rke
behoeve
lell
H!lef
bc;nk. ne"cns all,leren , eeoen
van L:/i/fèn oczcgeld
eer dit
In.mlch~1l vl·riiell 'er nog een zeer geruime lijd.
..'I"
beilOom
hadt
digheHh
b~rter
en
s
va~theld
veel
zo.
I
'"
Ct/la
<Je rankome iÏl'g(!:Il c.:n aaoeengt-fchake!Je Liist du:1r van tot
feil1? i~ ove, h9ndil!d. 'Er lag eell h"et Ijk gOt'd in (, tac,.I",.d, Ut) bl· górl geneet,'n. Mi:[ S\\'EEK VAN WY B. RGEN,
di-! in ~I!.; ja',lc 1326. daar mde wletdt oeiecnd . 1.1!~11It de
bt'kende
Gell'ti~lIjst ~e!len aanvang; en moet hij aldUS ds de
kl.
gemt:1
~a'
~orden
elingen
nll91wm
Sla Ol .. aller der veel ~uld'gl'
het
SWEER
heid.
wlIlrdig
jlte
Ridderli
de
met
Hi] WilS bt!ll.leed
ee;Jea 1.0·)0 lia, Ol.:t na:.Ole
REINIIOLD, Hertog
SY~/ARD VAN \\'YNn~f(GEN, RidJer.
van <Jd"er en GnUif \lRII ZUIlen, beleende hem. in d(n la:trc IJ.P., met het g"ed te W]nhe. gen, welk hij lIan Zijnen
Vaeb baJt geë.fd. Bij zljoe huisvrvu w N. N. ver.veill e nij
lwce Zouoe:
J. SWi>DltR VAN WVNBER GEN. die volgt.

wiens naakom elingen, aan
worden. .
meld
lier
zUilen
,
\lrOCdcr
die v:ll]
in den Jaare 1365,
wierdt,
lGEN.
SWEOER VAN WYNBd
ln den Jaare J 3ao
geil.
be,
Wijt.
Ie
g'JeJ
h;!t
UlCt
bCI<!~Il.t
DUltTfI, dvgtradt /lij ill hc't huwl'lljk Uid ELIZAnl' .TH VAN
Ne Anna
Vrc,u
van
en
ler van tlellrik. Bede van Dorth.
lbimcfIls;
eCillY<!
defze
duurde
juren
v~n Kcppd. Z.!vclIlien
verbro1397
Jaare
der,
in
zdve
d.
wi.:rdt
dooel
(loot z.IJnen
k~u. Z:Jnc WedlllV volgde, hem in het glaf; in oeo Jura
liclden wierden JO dc Groote Kerk te l\'Jontfoort be.
J412.
&(tla~cn. HunD/.! kinderen waren:
J. ~YWAnD VA~ WYNGAA RU, die volgt.
2. Lu/ga.tl r \'1'11'1 IITi/rlbt, ger,. die, nl:'Vef'S ,nJeren . bet
fljl.cn·
},~are heeft tu,\~ 'lraut lOt her {ligl"n \'sn hrt.sl K1
bin~
llaand1!
hOlis,
gl!'l>
Klu .~icr, agler ~,II(jrd V.'" IfVynbl'o
~o.
vvcrkcè
vd
ollgi:hu
i~
1l:::J !hrdcrw IJk. lij
2

WJLUN VAN W\'NBI!K GIW,
Zl]ii(!"
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SYWARD VAN WYNBI.RGIN tontving,

in de Juren 1402 eD
te leen. bee goed Wijnbergen, met deszelfs toebehooren. gelegen fn bee Graaffehap ZUln:n, in het Kerspel van
Doeticbem. Zijne Eehtgenoote was N. N. KB.Il.YNCJ[. en hij
bij hur Vlder Vin
SWEDER. VAN WYNBEROBN, Ridder. Met het goed Wijnbergen wierdt hij in den Jure 1435 verlijd. Bij zijne huis.
vrouwe N. V.6N IIEECKERl.N verwekte hij de vier volgende
kinderen.
I. SYWART VAN WYNBI!RGBN, die volge.
J 41 o.

JPiI/<!m VII" lY,nherge".
3. AtuJ,.;esfe va" lI'y"berge", «etrouwd met PIt,r "ft
-Appe/lh,,'''. Zoone van Reinier van Appelthern en AgDe8
2.

VlD

Meekereu•

•• A.sJu'ra va" W,nb,rge", getrouwd mee Ar,,,t """
BOec06P. ZOODe van Arent van Boeeoop. Burgemeester VIII
Harderwijk.
SYWART VAN WYNBERGEN, Ridder. verlijd met het goed
Wijnbergen, de Visfeherijen en verdere onderhoorigheden.
in de Jaaren 1451 en 1465, nam ter huis vrouwe MARGARETA'
YAJI DOORNIK, en wierde bij haar, Vlder VlD
J. Sweder
W,nberge", iD deD Jaare 1501 met het
goed Wijobergen verlijd, en met welken. als zijnde kindefloos overleeden , deeze tak in het mannelijk oir is ultgellor..en.
2. Engel '11"" W,,,IJerge,,, na baars broeden aflijvic;heid met het goed Wijnbergen verlijd. wierdt de EeltIgeDOOle van ']"" van Voorst. Van korten duur WIS de~ze
Echtverbintenis. Zij overleedt zonder kinderen nog bij her:
leevcD vin haue Moeder; aaD welke, vervolgens. het goed
Ie Wijnbergen kwam. Deeze, begeerende dat dit goed tOt
den ouden Stam van't G~Oagt vin WljnbergeD zou wederkeeren I droeg de eene ht:1ft daar van over op 'WUR VAN
WYNBERGItN, en de andere helft op diens broeder JOHAN VAN
WYNJlERG&N, om dQor ieder bunner als een bijzonder LeeD
&lnoeten te worden. Dit viel voor In den leue J523.

V""
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Thans volgen de .mamm~lingen Vlm WILLElI-l VAN \VVN·
BERCItN, boven genoemd, als tweeden ZoolIe van
SYWARD VAN WYNBERGEN.
W1f.LEM VAN WYNBEIl.GEN, de tweede Zoon van S'Jwa,.tl
von Wynbo gen, reeds vermeld, koomt voor op bet Jaar
1379, als RichlH van de Veluwe. In den Jure 1';74 tra de
hij in 'I huwelijk met t.GNES VAN RUYTENBERG, en ol/I!rleede
in den laaIe 1382; wordende vervolgens Ie Montfoort. iti
de floofdkerk, begraaven, alwaar men nog heden zijnell
GraHlecn ontmoet. Twee kin Jeren Wa1en hem gebooren:
J. Alhert· vlln Wynbergen, die, ne~'ens verfcheiden
Edelen. hel zijne toebrage tol het fiiglen van het a-idii Ic
Klooster der Reguliere Kanunniken te Windesheim , bij Z"'IOI;
waar yan hij eerst lot Superieur, en vervolgen. lOt Abc
wierde bevestigd.
2. JOHAN VAN WVNBRRGRN, die aanllonds volgt.
JOHAN VAN WYNBEIlGliN, op hel Jaar J 3e9 vermeld, ver.
wekle bij N. N. et:I'cn ZOOII,
WILLEM VAN WYl'lBERGEN,diC, naadalhij, in den Jaare 1445.
met HJEODORA VAN l\IEtKEREN, in den echl WIS !:Clrec'leo,
ver/cheen Is, in den Jaare J 456 en vervolger,s , onder dl!
ltidderfchap, op de Gerichten van de Veluwe. Hij heef~
vijf kinderen naageiaaten.
I. ZWEDER VAN W\NP&RGP.N, die volgt.
!1 Jr'IIAN Vt.N WY(\,B~j{GI!N. die insgeliiks zal volgl'n,
3. N. N. von fV]'lbugen, en op het Jaar ISI7 ver·
meld.
4. N. N. van "J,lher/fen, de echlgeDoo:e vin Ger,.;t
flan SpeIJlde, op hel Jaar 1.t/lo vcrmeld.
5. GeerJruiti v,m IITyr.h('1·gcn, gehuwd met Re;nier J'a"
WenckuI1J. op hel Jaar /5[1 genoemd.
ZWEDIR VAN WrNB!!~GI!N, boven genoemd, verfcheen, in
den Jaar'! 105 15, onrier ,ie R,d.lerfchap, op de Gt'ddl'eu
van oe V~luwe. Twe, mJaien is hij getrouwd reWto, M. en
bcr,fr in bi idt' huwelijken kinderen verwekt. Zilllt' e~r,te huisvrou""'. Geerl' u/(J "an Heerde genaamd, baarde hem de

vole:ende kj, deren:

XXXIH.

DUI.

M

J. AIII

J7 8
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J. Atlt va .. f"'ynbcrgen.
:. MargaretIl 'Van Irynbergen, getrouwd met Anton,
"an Zu,fen 'l'an Nyvell.
3. Gee, 'ruM " ..m WJ""~r!t1J, die tweemuien is getrouwd geweest: eeru met Wil/tm van Boeman, en yoor
de tweede maal met Cahn van der Heli.
Wedawellaar zijn geworden, nam ZWEDEn. VAN WYNBER.·
ÇFN voor zijne tweede Ecbtger.oote JUDITH VAN LAI!.R TOT
LAl!.RWOLDE, bij welke hij Vader wierdt vsn de volgende
~ijf kinderen.
4. Hademt1n van IPjnhergtn, ongetrouwd gefiorven.
In deo J~re 1504 wordt hij als leeveode vermt>ld.
5. T,io van W,nbergen, insgelijks ongebuwd overlee.
den, en op het zelfde joar als zijn broeder. al. DOg in lee.
'Venden lijve geweest zijnde, vermeld.
6 Klaasje van Wy"bergen, de Ecbtgenoote geworden
van lVil/e111 '/Ian Averenk.
7. JUDITH VAN WYNBep6f,N, in het buweliik getreeden
liet haar en Neef WILLEN VAN WYNBltRGEN Johinszoon , die
vervolgens zlll vermeld w'lrden.
8. Gttrtrllid '/Ian If'ynberge", getrouwd met N. N.
"an Twiclr,lo.
JOHAN UN WTNnRGEN, boven genoemd, als de tweede
Zoon van WILLEM VAN WTNBltRGEN en TBI!.ODORA VAN MEl!.e·
.&REN.
't Was deeze, welken wij boven reeds vermeld
ltebben, als zijnde, door bet kinderloo. overHjden Vin SJwaf'1 va_ W',nfJergen, en door overdragt vin diens Weduwe, voor de helft eigenaar geworden van bet go~d van Wijn·
bergen. GOLDE VAN BI.ARIl'/CKHORST, welke hij ter bui,.,
vruuwe nam, baarde hem drie Zooneu en eene Dochter, lil
weeten :
I. SyW ART VAN WYNBFRGEN, die volgt.
!l. JOHAN VAN WYNIIERGEN, zal illlgelijks volgen.
3. Zweer "an IV'jnbergen, ongehuwd overleedl!n, ia
den Jure 15~2.
4. Christintl van Wynbergen. getrouwd met Roderi"
de Wolff. Z~ woulc, ala leevende, in den Jure J523, ver·

meld.

sr.
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SYWART VAN W! NBBRaIN, boven genoemd, leefde nor hi
den jaare Is04. Tweemaalen is bij gelrouwd gewet!st. Zijne
eerfte buisvrouw was N. N. van Boek!IfU'st, de and\'re N.
N. vlln Heucu/Tlm. Twee Zoonen b~hbeD hem overleefd:
I. WiJ/em vlln 11"j/./"r"l.fen, Kommar.deur Ie Woerden,
ia den Jaare 1540' VaD bem vinden \tij reene naakomeliD,en vermeld.
!Z. JOHAN VAN WVNIlEROEN. die aanllofllJ. volgt.
JOHAN VAN WYNBEROEN. zo even gerlot-md, wordt t\t'eeo
maaIen. als in leeveDden lijve, vermeI.': eerst op b/"\ Jaar
1523, en vervolger, op het Jar J543. W!NDELI 1~:1'l BUSCIf;
zijne Ecbtgenoote, maakte hem Vader vau de vol&e/lde kinderen.
I. Gerarda "a" w,nlJerge", getrouwd met ~D/tèr pan
Brie"en.
2. Lu""e van 1I·,,,bergen, de Eèbtgenoote gewordcri
YID Egberl Re"gers Ier Are",ltorst.
3 '1o},anna van W,nbergen. gehuwd nn Rutge,. flaft
Ilallr{olle, Burgemeester v.n Harderwijk, en een dl!t Ge:tanten, welke, in den jnre ISR.:;, van "'e~en de Algemeene'
Stlalen der Vereenlgde N;)der~anJen, UI Hngelaod vertrokken,
om aan KODlnglnne ELIZABt-:TH de opperheerfc:blppij over de'

Vereeuigde Gewesten op te Jrllgen.
}l-BAN VAN
ZOllD

vaD

BORST,

WVNBBB.G!N,

JOHAN

10 del!

hov!"'n genumd, als de tweede!

VAN Wl'I\D&l!Gi:N

I-gre

(ll!

GOLOI! VAN BLARINCJt..

,51.9 In het huwenj!;: getrl!eueo met

MOM. wierdt in het F.Uliltegraf ce Moncfoorr bf.,;
sraaven. nalaalende de volgende l:Jonen.
I. JOHAN VAN Wïl'oDé.RGEN. die volgt.
~. WICHMAN WN WVNDt.RGEN. volgt inlgeft,lu.
3. ZWEER VAN WVl'<IBl<fI,Gd'., van welken lIlJfeUjk. bier
MI zal g<!rproken wor' ......
4 WILLBM VAN WYNBERoaN, welken .Ij. naa iija.
broeders. zlIlh:n vermel,u~l ..
JOHAN VAN WYl'lB!RGiN. tie oudl1e Zoon van JOHAN "AH
tln.nERG. N en A, ,/offia ft[ ~n, verrch~. in den Jaar.
1536 , la de Rldder(cb.p van de Veluwe, ID uade, in !lelt
M l
]fite

ARNOLOA
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io 'e hUWelijk met AALTJE DRUNNII'ICZ, oie hem
kindert n b.anle
I. .I(/I~N VA N \\ Y BP.RGr;l\;, die volgt.
2. ~YB - RT VAN " Yi'lBE GEN, vo:~t insgelijks.
3. ,1'1& WUI IVy ·,bel g, 11, getrou Nd met Ger";l va"
'&hhem.
4. AAn,'T VAN W'l'l;B'RGP.N, z,l io~ge1iiks vol~en.

Jl1re

UI!

1540,

vo')\t.:llde

s.\Vlca:>lcN VAN \\ll'lll\ltGF.:'I, van welk~n oukinhet
zal gt rpr )ken worden.
JPH ~N V,\N \\ 'iNS RC,I!N, zo ev~n r.~,,()emrl, \113 rle ou,l~

ve

VO:i~

Zoon va" J0H'IN V,\N WY~B~.RG~N en A~LTJP. O!WN"INCZ.
tra"c in den echt met WILdMIN,\ \lAN OI:.R HaLL, cn Wh:rJt
bij h:J~r V:l,lpr van de voll!cnde kir,c!ercn.
I. ] H ,N VAN WYNB!'.RGP.N, d.e v()l~r.
~.

ongetrou.\ld overleeden.
II/'yr,bugen, de eChijlen001C geworden van (:O/~11 va" () ''''eren, Schuut IC E,'de.
J"HAN VAN ·~Y'~ERGEN, ZO even genoem I , de oud!b
Zoon \311 J II.\N II.\N WY;';BERSPN cn WILLE'.11NA VAN Dra
lI!LL, wa, Bllrg m 'CHer Ie Am :rsf.JOrt.
liire "'c~(gcnoOl~
A,,·, t "/111 :Vy.bprl!cl'l.

3. lP- tlnn;,·"

was

lUDI1H V'\N

\I

"(11,

Y"BERGEN,

D0gteT van zljn::!D vollen Nea-

ve Henno" Vtm IPj h~"ge", welken wil vervol~ens zullen
n('em'·n. Z~<lell kinJeren waren de vru..:! deezcr Ectllverbio.
lenilÎe.

"4"

I •.; " 711 var. rVy ~ "~'ï!t".
2. IYdl1:ort v,.n UY',bergen,

getronwd met Alexa"d,,.

DQ'Jer:"o~ch Va.,

R'll'/rrt.
3. A .,nt van rVy b"I'f,CfI.

4. M· dIe'!

"tl·

{/

·~I;bagen •

.c;. Een 7,')on N N.
6. J' ·i(l'i MI Vim 11"'1" ',el'g!!",
7 A:,'x,Jt,ri(,.

"011

"VY'/Jcrgen.
v00rht'en genoemd.

SVlvt,T VA'! WVi\B·:I'G'N.

,1,

de twee.

de i',.)un van f'IIA" V'\N lIYNlERGI'.N en ,\,\LTV (lOUNNINCE,
WlerJt. in den J rc . ~yó. vlifchreevl'o lil de RlddeltChap
V?t1 cl", Vt>luw'
TIo\"'('lT<a~I('n is hil !!~'rouw I gelVe .. ,.[ Zójne
ttrr1e hni~"rouw was WOL TeR.\ VAN 8IlH~I'EN. met welke hij
in dl!n Jur\! J 589 in \.l~il eent t:adtj de a'jdc.e, Luç,·eli.

"alt

WYNEERGRN HETFAG R
VOII

E~(cn.

eecl1e

mt'l
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kinderloos. maar h~t

twee klederen gt·ll'~.rd:

die 'Iolgr.
Johan von WJ' IJ.:t/{o" V.ijhecr van EIorsfeo l01 O!·
denalkc. Hij wle"de geboofen in den J .ar,! J5S;0. Ovor
eelle rl~!UuriIJke zucht lot het Kr1j,:sl.!eveu ~c':vOP(. IraJc
bij, van tijJ lot lijJ, in dll'r.st Ij~n v"rfcndjt:n bu:l.:!l.!an:i.
(che l\'Jogcr.dheden, om Qo,r het wrm -crdcren van kundisheden en ervarenl,fc, z eh '01 den die'st van zijn Va;~r'1nd,
me~r en meer bekwam Ie ma:ken.
D~s bezJgt hij het fhf
des llcrto~s van Ma' lua; v('r~t!t:rJe in het Lew'r dcr V.,;;;etlalnen; en b~·l.)gt, vc;rllc.lgens, de Iloven der K ur.ingen van
Z ",eden I'n D '('nemarhn
Ol der het bl'wind vin dri~ IIglervol~ende S,ni1hou·ie· i der Vere nig!e G,~\lVes(~n, ~I HI{IT' ,
fil.I'DERIK Hf!NRIS en WILLF.M mN 11, voer,le hii krll~S")"vel;
eerse als Kommandeur van Rhl) b r 6 , lIervolt:ens ID dt! hve.
danigheid vsn GOIJ,'erneur van Sluis in Vldau jc'ren, en einde·
liJk als Gou':erllcur van 'h H~r(Oo(en~osch, Hij tT"de lil 't
huwelijk met Co ne/ia 'IIa'l We/uren, DogIer Vdfl I\arr,t van
Wdderen. BrUsgraa"e van Nijme"e1J. Kinderlous oJcrkeJt
hij, in den J1are J 6SH. In den ouderdom van ach én zestig
j8aren, en wierde in \ H.>rtogenbosc~ bt>gru'Jeo. Op zijr.e
G,~frorn!>c dccdcn de .Erf~er,.amtn he, volger,de Opfchrji(
1. \\"uLTItR VAN wn.Be:,'C::N.

11.

nellen:

Bk ficus e(l Nobilisfirnus ec

JOHANNES à

S(reun!~fimus

WYNBERGE~.

Dominus in Horsfen cc Oldenuller, qui cum vir·
turum et milir'(e ryrociniJ in l\lanl11re cr V. nerum
DuclJm, Dun;re cc Suecire Reguill ad:;. C::·tJj:)
pOFUISGpofuisfer, cattcram acta e'll patriae 1\ l.:r is TllC.'i' 'J,
Aurica
trlhus ordineAurica
AAAurÏac.s
PrÏlKJp.
j'pcnJir; fllJ i\hl!iiTRBUS
Princp
tio Cencuriomuu functus; ChiliardlaID Ct Rhcn~)è'rM 3
k.;

,Ba
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kre PrlEieétum, Fred Henricus Slufarum et [ubjec[:!!
d flallqrjre Wilhelmus lL effe jusfic. Sylvreducis et
Tetrarchlre illius GUbernatOr. Ordinum Foederat.
decreco renunciatus elt ha post illulhatam gentis
fure Jplendiûam nobilitatem , '-Iuod Mocka, Diefla •
13red.. Kcmpena, St: ale, Griethufa, etc. tcliant ur ,
tandl,;m a Ter MJxlmo lmperarore leems emigravit
l\eomagi ~1:> I:>Ç. LVUI. a:cat,s LXVlIl. Haeredes H,

M.

n.

M. P.

WOLTER VAR WVNBl!llGEN,

oud!le Zoon vin

SYBERT VAN

W' "BERGEN en Vin W()LTEllA V~N BRIENEN, trlldt, in den

laare
\fAN

1023

ill

het

\lulllidijll Ulet JUDITH VAN D!N CLOOS1'2R.
en verwelue bij MU de drIe vol.

OI;R MIU]!B.BllUGGE,

giJlde kll,Jcreo.
J. ~:bel t

van ll'y"bu'gen, Heer VIII OWenaller. Hij
vlin Hard6rwljk, en Curltor vin bet Hoo~efchvt)1 "er Provincie Gelderland, In de gemelde Stad. IQ
den }nre 1655 w.eldt hij verfchreeven in de Ridderfchap
van ae Velu Ne, beklelidJe den post van Ordinlrl. Gedepwo
~ee·l.1i: van da: Kwartier , en hadt, van wegen de Provincie
G.;'JdJanJ, eenell langen reeks vin j,lren, zitting in de
Ve~\;aüertr.g van bun Hoog Mogende de Algemeene Staate.
p.e r ,,'en:emgde Nederlanden. Hij overleedt. zonder ooit iQ
\let tlu.velii~ veroo"den geweest te zijn. in den Jure 1703.
~. lJ1TM.ill VAN WYNBERGItN. die volgt.
3. Gee. truid '111111 U'ynbage", getrouwd met HermIJII
fIJn Ddti1l lot Bodhnrst ~ OntvangBr Generaal van bet Kwarlier vall de Veluwe.
DITMEil VAN WYNBERGEN, Vrijheer van Horafem tot belde
follen eL B"lke1o, rwetée Zoon van WOLTltR VAN WYNBEB.~I!N en IU01TB VAN DEN CLOO$T!R, wa. Gener'.1 Majoor, eD
Kolonà "In het Gelcerfcbe Regiment Fufiliers, en Gouver·
l1eur van Bergen op den Zoom. Voorbeen was hij geween
(Jouvemcur vin R.·es, ren tijde Ijs deeze Stad door de
Jtlnfebaa In den jive 1612 wierde belegerd i liD welken hij

was

BllIg~ah~e'ler

JO
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zo kloeken tegenftllnd boodt. dae de belegeraars, niet dan
naa het aanwenden van de uiterae poogingcn. de Plaa[s bem~Rtigdell. Geduurende het beleg van Nlwen, In den jllllJe
1692, voerde hij bet bevel over de Tro"'pen der Verecnigde
Gew~sten binnen die Stad. In den jaare 1669 tradt hij in
'e buwelijk met ANNA VAN APPl!LTHOkN, Dogtet van Jofc:ph
V2n Appeltborn tot den 1'011, en van Anna van HaerColtB tot
Yest N·et meer dan één Zoon was de vrugt deezer ecbtverbintenisCe, te weeten,
WOLTER. JOSF.PH VAN WYNBI!RGI!N, Vrijheer vaD Hor,~n.
tOt de belde Pollen, gebooren in den 11are 1671. Hij tradt
in " buwelijk, Jn den Jure 1696. met ELSABE GEl!RTlWIT
VAN Rl!NSSEN, en wiMdt, bij dezelve, Vadur van de vol.
gende kinderen:
I. DITMF.1l VAN WYNBERGEJIl, die yolgt.
2. S''Ward 'J()han van WIjnbergen, Heer yan Zeeburg.
In 't eerst volgde hij den Krijg, en dieude den Staat als Kapitein. Vervolgens di'n Krijgsdienst hebbende ver~aten, na ..
hij deel aan het landbelluur. en wierdt. in den Jure J7~6.
verfchreeven In de Ridderièhap van de Veluwe. Hij is Og.
gehuwd. Immers zonder kinderen, overleeden.
3. Anna Gcerlruid van ff/ijnbergen.
DnMER. VIlN \VYNBERGEN. Heer van belde Pollen, oudlle
Zoon van WOLTItR JOSEPII VAN WYNftERGEN, gebooren in den
laaIe 1697, wierdt, in den Jaare 1719, ver[chreevenlnde
Ridderfcbap van de Veluwe. en nam vervol~ens. van wegen
de gemelde Ridder[cbap, zitti!1g in het Kollegle van G"de.
putcerJe Staaten van het frraks genoemde Kwartier; vin
wlar hij tef Algemeene Slaacsverbllderinge der Vereenigde
Gewesten wierdt afgevurdigd. In den j aare 1712 tradt b:j
in 't hllweliJk met ANNA ELIZAnETH SCHIl\l:-.1ELPEI'ININCK, bIj
welke hij de volgende kinderen verwekte.
I. WIJl/era Ceert,,~jd van """"erge", gebooreo in den
Jaare 1723.
Zo Atb,r/jna G.eertrujd van lJT.jnberl:en, ~ebooren Hl
den Jaare 1724.
3. Wo/ter je{eph van W,;"berg,n, gehoorl!n in den Ju.
re 1727, Goell reeds in den ouderdom v~ ze. weeken over.
1eedep.

M4

4. Wol-
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4. Wo/tt,. Jofep" "an W,nóe,.&,n. geb oor en 10 de
maand December de. Jaars 1728, insgelijks in zijne vroege
jeugd, te weetaD , Dog geene twee jaarcn bereikt heb beD de ,
gellorven.
AARNT VAN WY"BI':RGl!fI. ref.'d. boven genoemd, als de
derde Zoon van Jr'HAN VAN WYNBP.RGEN en AALTJE DRUN.
IIINCZ. Ilam ter Vrouwe MACIITELT MA&TI!.NSI!.N, en verwekte
bIj ha~r éénen Zoo:'!. te weeten •
Ht.ItMAN 'JAN WYNB"RGErf, gehuwd met -tGNU SCHIMMEL,EroNINCK VAN DI!R on. Hij overleedt aan de Pest. in den
Jaare J 625. nalaatendd de vol.~ende kinderen ~
I. CIII!tarinll "lIn W"Jnócrgen, getrouwd met Wo/Ier
SlOOI.
2. Jlldi," "tln Wil/bergen, die rweemaalen getrouwd
geweest Is: voor de eerRe relze met Jan "an Wijnhe,.gen,
Burgemeester te Amersfoort, en andermaal met 0110 "lIn

boilennurg van Walm hu rg.
YAN WVI'i8!(RGEN, vierde Zoon van JOHAN VAN
en AALTJE DRUNNINCZ. was Burgemeester YIn
ElbUH. t'n verfc!Jeen. In den l'ilre 1~97, in de Ridderfchlp
des K.want,rs van de Veluwe. Twc(maalen Is hij getrouwd
seweelt. ~Ijl)e eetne huisvrouw, Judi:h ,'an DoelÎc"em,
baard· hem v.eene kir.deren. 10 ~ên Jure 1602 een tweede
bUW,~llfk hebben1e IInge~a~n, met WENDELB TER BRUGGEN,
verweltw DI' biJ dez""'e de volgende kinderen:
1. ,J.-tJ/llI VA" WYNB\'.RGI!N t die vûlgt.
2. j-.'III" Vtm W,',IJe, gen. getrouwd met johan toa ..
D,detn Ir: Zwol. B"r~~H\ 'ester van Harderwijk.
3. ')no t vaPl JV'Plbergcn, on~ebuwd l,verleeden.
JOIf~N VAN WYNRERG~N zo even genoemd. lis de oudlle
Zoon va WlCHMAN Vl\N WYNBF.RGI!N, wierdt. in den Jaare
16.,9. verfçhret!ven in dl! Ridderlèhap des Kwartiers vin
de Veluwe, en van dlar af~evaar.Jigd om zitting te neemen
In bel Koljt>gie vin den Raid vin StRate. In de 1~2tlle ja..
ten van zijn leeven bekleedde hij den pOSt van Raadsheer
ln bet Hof van Gelderland. In den J:lar~ jÖ47 trldt bij in
bet huwelijk !!let GURTRUID VAN DEDEM TI!.. ZWOL, en ver~
wekte bij blaf de twee yolcende kinderen.
WrCHMl\N

WYNBI!RGILN

I. Wich

WYNiERGEN (HII Ceflatt van)
J. ll~jc!lInQn

overleed en.
2. KOWRAAD
gen.
KOINRAIID VAN

J3j

JOOlt van IPynbergen, zonder kinderen
VAN WYNBI!RGIN
WYN8ERGltN,

J

die aanClonds zal vol"

zo even genoemd, Heef'

van de Glinthorst, wierde, in den Jaare 1675, verfchree.

ven in de Riûderfchlp v:ln de Veluwe, en vaD wegen de--

.zei ve afgevaardigd in de gewoone Vergaderi g van hee Kwarf

tier.

ln den Jure ]676 tradt bij in het buwdijk met HENltlCA GESINA VAN DEDEM, zijne Nicht, en verwekte bij haar
zes kinderen; van gecne van welken, egrer, affiammelir:gaD
in het mannelijk oir zijn nuagebleeven.
I. JQ!um "an lI,nberg('1) , Heer VAn Glinthorst. in den
Jaare 1710 verCchreevcn in de Ridderfch;p vin de Veluwe,
Ordinaris Gedeputeerde ter Ver~a1erlnge van d.r K \\Ianier J
en, van wegen de Provincie GelderlsfI(J, zicting hebhend .. ter
Algemeene Verglderlnge van de StUlen der VereenigJe Ne..
derlanden. Uit zijn huwelijk met WuihurK van der Heil zjjll
geene kinderen voongefprooten.
2. Joost van W'Jllbergen, Kaphein or:der cen Geldersch
Regiment Voetvolk.
3. Geetttuid 'M" Wy1iberge" , getrouwd met Gerrit
'Villnll Zuy/en van Nyveldl, H~ere van Schouwenburg.
4. judith van Wy"bergtn, getrouwd met Pielt!r vtln
Rtnesfe, Majoor in diel)st van den Slaar.
5. JDhanna Wende/ina van Wyr.bergen.
6. Hendel/O J(jjina van Wynbergm.

Nu volgen de amammelingen van WICHMAN
WYNBltRr,EN, I\\'eeden Z,)one van JOL-IAN
WTlIiBERGIi:N en AkNOLDA MOM.

VAN
VII.~

tweede Zoon vin JOH AN VAN
en ARNOlDA !\lOM, n:lm [cr vrouwe CflRISTIN/\.
MEVIS, genumd P.:Jllrlûoeclr, en verwekte de twee volgende
kinderen, welke geen~ naakomelingen gehad hebben.
I. JO/z(ifI van W,,,bergcn J Kapitein in dil'!lst van den
~taac, Gouverneur vaD '. Graavenwoerc, en van wegen de
1\'1 S
Pro.
WICHMAN VAN WYNBERGf:N,

WJriIBERGEN
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WYNRERGEN. (Hel CefllZgt "a")

Provincie Gelderland Aflieva.rdigde ter VergaderiDge v.n de

Algemeene StalteD. Hij hadt ter echtgenoOle genomeo Machtelt va,. Door"ik, en o'lerleedt, kicderloos. te Olltnde, in
den Jaare 1602.
2. Trude va" WynbeJ'g,n, getrouwd met Ge"i/, volgenl aDderen Phi/ips, "a" SpcuJdl.
Thanl zullen wij luten volgen de DukoomeHngea
VIrIl ZWEER VAN WY,,\BE!{GEN,
JOHAN VAN

WYNBER~EN

derden ZooIIe

VlD

en AR!'WLDA MOM.

derde Zoon van JOHAN VAN WYN..
wal Dijkgraaf van deo Lekken..
dijk Benedensdam~, in den Jure '570. Hij begaf zich In
't huwelijk met JUDITH SAS. Dogr.r van ~irk Sas. Heere
van ReiJel5koop, 100gel!jk~ Dijkgnave van den LekkeDdijk.
De volgerwle kinderen wIerden ule dien echt gebooren
1. Johan van U"'Y"he. gen ~ getrouwd met Sarll ",,,, Esl.
~. WIL!.EM VAN WY:\BLRGEN. die volgt.
ZWEER VAN WYNBERGEN

BEIi.GEN

en

AR.Jf:>LDA

t

MOM,

a.

GE&IUT VAN WYN8F.RGEN. volgt In.~elljk8.
4. J( HAN VAN WYI'iBl-.ll.GEN. zal daar naa vermeld worden.
5. Eva val! W,nbergen, getrouwd met Ric/tard Hol.
6. Anna VII" IVJnIJergen. de Echtgenoote geword@D van
M'Jri •. us Cals.
W1LLE:vJ VAN WY'l1BERGEN, tweede Zoon van ZWEER VAN
WYN8~~GEN el; JUDITH SAS, i. tweemaal getrouwd geweest;
eersc !neL MACIITELT VAN MO!llTFOORT, en vervolgets met
N. N. Hartgers. Het laat(le huwelijlc WgS kinderloos, doch
uit hel eerlle waren hem de vo!/t'2nde kinderen gebooren.
I- LODEWYIC VAN WVJlIIERGEN. die volgt.
2. Henrik van W'J·.6ergen. g~trouwd met Henrica van
We"lrum lot H()gerh Jut, bij welk hij eene Dogler heeft

verwekt. ee weeren
Hen,.ilta van W, 'lhergen. die in deu echt wierdt

..erlolOnden me, WII/em Ln,tt'wyk de Lange.
g. :llachtelt "an W,nberc,n,

,euQuwd mot TIt01llas

I'"n R;yslI',k.
LODE-

WYNBERGEN. (Het Cffl1~t "all)
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4

Zoon van WIL .BM
leboorea in den Jure 158,. uadt, in den J.are ,617. in b~, nu..
welijk met lIENRIKA VAN LYNDEN, O"gter wo Steven vall
Lijnden, Heere vin Mijnden. Hij overleede op den zeventienden Jullj des Jaars 1648, en wierde te Montfoort begraaven. Men lees' nog ald ..r ". MaDI Gratfchrift, volgens 't
welll hij Heer van Oucoop, en Dijkgraaf van den Lekltell<o
dijk wu. Benevens bet GratTchrift, wellt wij bier tillen
vollen, ziet men 'er de aellt Kwartieren van ZIJll Gellagt.
LoDEWYK

VA. Wl'NIERQEN,

V.i.N WYNBERGEN

en

ODdlte

VlD MACHTlLT VAN MON1FUORT,

Antiqua nobiIitate et generis fplendorc confpicuo Vim, Domino, Domino LUl,.,·:.
co de Wynbergen et Luchtenbllrgh, L i
nafta! iJ] Oucoop, ad curam Leeere fiu·
minis in traau Lopicenfi Depuratu pri.
mario, qui obüt Montfurcii 17 JulLi 1648.
\\!tatis vero 61.
WYNBERGEN.

MONTFORT.

ZAS.

FORTEN.

MOM.

IlUYTF.N8ERG.

POLL.

BEMMEL.

Op den uveadenden Mli de. Jlua J6Sl overleede zIjne
Weduw. ea wierde nlut wi~en hillen Ecbtgeno:lt be"raa~cll.

De klnderea vereerden haue DII,ed.gcebl' mee hel volgende
Graffchrifc.

Antiqua majorum nobilitate inclytre D. Hen.
riere de Linden, Dominre de ()ucoop,
Vidua! NobiIisf. Domini Ludovici de \t\' ynbergen J Domini de Ouco p et Luchrcnbergh, rnatri Optimre liberi moefti puiuenUIt. Obü~ 17 Maji 1651.
LYN-

WYNnER.G~N.

1B5

(Hrt O'l/Ilgt i'an)

-------------------LY;'lODE~.

A'l~TEL

IK:>TI!.N.

JSt;"POLRt..

VAN MYl'iOBN.

B~:(JI'CKHOKST.

!{',YTI:..\ Bl::i(G H.

ALLiR..

lWSS .. M.

Aeltt k;n ler.:n waren de vrugt deezer echt'letbintenisrtt.
Van dit lalr I)" KTou~t • is 's .\lans J.~akoll'elmg·
fe lap ", h _I IIlJnuJk oir ui: gdlo; ven. De luuJercn waren de

In w:crwlI
\lv!~er.J.:-

I lI'illern

"QI!

W,j"berge", Heer vlm Ouk;Jop, Luch.

tenbur~.

!\I ..lflchailc van nel l..3l.d van .\Lw!luon. Tweema••
Ie" Ib nI, ~e r·,u ",d g<'w~est; d. Cl he, [I aliecnh;k in het
ee; flc! huw~l' " éè, lc nd. lIjnde I:Clle D.lgter. verwekt, die
in ha re vruege J.'u~j uv.:rkelr. ZijIJe eerne Ecblgenoote
w: •• eel1c a lel kt; Vruuw Uit F ilslan .1, l./Jcia Helen'J "an
.lEbl"~" lot OjJi'6{~' \llo! Vl'U heil In del1 ec',t ver bon Jen
\u. licWo:clI U,I:I cel, Ld ui, h·t G.'llagt v;on Ca",jlra. Op
dcn USC1cn Madrt des Ja.rs .6; 0 ove'leed~l1 zijnde. wierde
de z ~ l.j·l\! cC'llo: Hui.vr<lllw te l\1olltfooJt beg'lIve, en bet
vo !le .. l1': Uplc uif. met les ,am Kwartiereu op biar Grif ge·

ftelG.

D\! Ho 'g- E :ele \Ve 1gehorene Vr,luNe,
Vrouwe Luc!:! l-Lkna van JE. :ïl,ga tut
OtIi l,.;a, Hub"ro .. \\T van d.:n Hl)"gEj~l Wdh~hor·,n
H:er, I·leer Vln
W J bcr ,!;ctJ, l-ll'cr v n Ü;.!coup, Luchtfnhorgr., t..rz ~VIarfl:h rik dt:r S~I'r en
L 'nd.: van M.>r.ttourr, 8. 6 MJnii

16

O.

A:BI\GA.

BROl'iCKHOIl.ST.

LV \U.o\ \14.

E PEl Bt\lH.

C.\ \IM NGA.

BIHhEI<DE.

DI K \:\1\.

Dp.K.o\M~.

DlK .. .'\IA.

B('~CfrHl'YSllV•

• E",\~.MA.

EEF.k "ART.

W~LT,

MF.Ch~L"'.

CAMSTX4.

LYAUCAMA.

t-!aa

Naa bf!t

Naa
overliid,~n

bf!t

overliid,~n

If'j./u.

Naa bf!t overliid,~n zijner eerll:! Edlt~enO"le. r;11 If'j./u.
"ml W:fnbe, gen in een rweeJe nu .yd,:i{. m.. , A""a (n, ts.
tina '/II/n der Bu,ch 191 StJ'u/.ü· s doch hn f, ~·II;k re("fs
is aangemerkt, bij de zel 1le geere k iUderc·r vel Wek r. Iltj
OVt'rle~d[ Op den e':l1ë:l:w nrig tt!r. j.,l1j c1es J ,a's 16~1, en
w i '!, '1t te Mo' [,oon b,·!!ra3ven. al \'2ar me", lievens Zljll
Gtaffchrlft, de voI,cD ie u'seien K wam\!ren vmdt.

Antiqua nobi'ita:e et generis por pi: Ciar,sfimo Viro, Dno. 0. W.lh!,! 0 van
'Vijnb.r~er, dum
viveret Oinal:r. in
Cl:COOp et L'.!c1rer burt!, ur"is ([ r fld n
1\1 ,mfortt.:l fi l m !\Iarf. a I ,ud et p: Z la:.
Sa:n!1 re in fl':L'kcndorp, S;'(" cwt.:t'r le
et Lall!!,e - L.i.1' eh l[en, a.' gctis ren, sltue
et tlJmir is l.u re ,re cr, ad curam
L,:cc:l! f1u,r:i!1l~ in tr .. ct.J L"p ceïfi I )e·
putJt,) prima i). m:r tI I re 11 ro UX'Jf
modb polu.c. e. XXI. JU.IÏ M. De.

LXXXI.
WYNBERGf.N.

lYNnE;\I.

l\IO:I;lFOKT.

A sr"" VAN MYNDl::V.

2,.,5.

BE'Ti,N.

FORT .R.

ISE,\;VdJV,N.

1'.1 OM.

DiW!\C:"::iukST.

RUYTLNBERGIl.

RVY'II\l!LI-.GIL

P,'LL,

Ai LI R.

Bt:!\1\IEL.

kO~:;,'I\I.

2. W,llhorclz van lPijnZ,rrgen, orgetrouw,-j o"e'l!'eden,
hinnen de S'a i U,reCilt. op den [W,'R {.fen luli ces J,~fI
16~3. in d<:n oud~rdom VlIJ Vljlëi::\VI,,(i~ j~ar~D I Zt'S muu.
d~Q en éénen d8g.

3. Z»'etr van 11'ij,.; " &en.

4. Lode
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.

4. LOdewiJIt va" Wij"berg,,,, Kolonel in dienst van den
Staat der Vereenigde r.~derland(~n. was getrouwd met N. N.
Braba"t, bij welke /Jij eenen Zoon verwekt beeft, die ~e·
ne kmderen heeft nagelaaren : te weeten
N N. vaD Wljnbtrge".
Hij ovcrleejt op den derden den Muft de. Jaars .660, en
wierat Ie Montfoort begraaven, alwur men, behalvea de
lelfac: l.esden K wan ieren • welke zijns broeders Graf verue.
ren. het volgende Opfchrifl boven zijn Graf ontmoet.

Illul1:ri ac prrenobili profapia virtutibusque
inCJgnt Dumino Ludovico de Wijnbergen"
a P re!)or. Focderau Belgii erdinibus militum prret-..ao generof. marito caro uxor
modh pol uit die Obitus rui Martii XIIL
anno Chrilli naci MDCLX.
5.
6.
7.
]659,

Steven .,,,,, W,jnbergen.
God/ried van Wi;"b'rge ••
M(~,h"lt va" Wij"b,rgen, getrouwd. in den Jllre
mtt )Ilo.t vin Golfteijn tOt Hoeckenborc:h, Gefublli~
lue""len Amprman in de Neder·Betuwe.
8. dnrull;a van WI;n/Jerge".
GEUIT VAN WYNBERGEN, derde Zoon van ZWBIlR VAd
wY~B, kG>N en van JUDITH SAI, getrouwd met ALYD VAlt
TOLLr.l'o 8RdU. verwekte bij dezel .. e twee kinderen. die hun
GeI\ajl,l, in bet manliik oir. niet verder hebbeu voortgeplant.
Zi)lie kindt"rCIl Wir!',,:
J. E,.,e·/ von Wijderge" • dIe tweem.llen getrouwd geweest 15. <!t;tal, m!!r [;ertJrd~ Hili, en vervolgens 'met Ag!Jes Uil,'nVlurae.
Hij overlec:at, kinderloos. in den Jaare
166.,
2. W"!z'lian ~(m Wiinber~e", ene Insgeliiks tweemlaieD
getrouwd ~ewl'f"st I~. Zlin ec:rO:\! huwelijk, met Maria GlauVI' 101 JI"r-!chÎlorU. w-s .,nvrugtbaar. Doch in eene tweed~ echtv!!r "'rt~nisf~
Jolllgegatn met zijne Niche H,,)(Jrin4
"Ilm ff'jnber{'''tI, v rwe~ rt> hij eene dOiter,
MiJria VIW llT,)nbergerJ.

Ja.

WYNBERGEN. (Hel Gl}agt <t.,,)

J9I

vAl" WY~BEROEN, vierde ZOOD van ZWUR VAN
en JUDITH SAS, was gehuwd met EVEIlARDA VAN
TOLLENUROI!K, en verwekte bij den zei ven eenen Zooo, te
weeren ,
SEYMO VAN WYNBItllGEN, die in den echt tradt met JOHANJU VAN WItNcoM TOT IICGEBBORST, en bij dezelve twee kinderen verwekte, naamlijlr,
•• ANTONI VAl't WYNBERGIUt, die volgt.
2. Hendrino '!IQn rr,nbergen, eerst getrouwd met Wic1J·
mil" "a" W,,,be1ge,,, en vervolgenJ met N. N. vaD Wlcke.
ANTOl'U VAN WYN8Jl:BGBN, Zoon van SEYNO VAN WYNBEllOEN, nam ter echrgenoote lIEATRIX RAM TOT SCHALKWYK,
Dogter van Adrlaan Ram. Heere lIan Scbalkwijà, en van
Margareta Pauw. Hij beeft de volgende ldnderen nageJutCll
1. JohQn"a "an W,l1bergell.
JOHAN

1VYl\BERGItIll

2. BtJrlh(l fI(lII

IP.y"bergen.

3. Wi,hmfm "tlll W,nbergtfl

1669.
4.
5.
6.
7.

t

gellofveJl 111 den

laar,

N. N. een Dogter.
N. N. iu.gelljks eene Dogter.
N. N.
l'Y. N. beide jong geUorvclJ.

Nu volgen nog, eindelijk, de naakome1iogen va.
WILLItIll VAN WYl'i.BROIN, vierden .loone V'lD
JOHAJf VAN WYl'iBll\GItN en van ARNOLDA NOM.
vierde ZOOD van JOHAN VAN
en ARNOLDA MOM, uade, voor de eeule mul,
in bet buwelijk met IIARGAUTA TER. BRAK.!, anders genaamd
B!YMENSZ. Deeze, zonder huren Man Vader gemaakt te
bliBGen, overleeden zijnde, henrouwde deeze mee: JUDITH
VAN WYNIlERGElf, Sweer.dogter, gelijk wij, boven reeds i1l
'e voc,rbijglln. hebben IIngeteekend. De volgende kinderea
waren de vrugt deezer echtverbintenJafe:
I. JOHAN VA.N WYNBERGEN, die volgt.
2. 'Iij" "on W,nhrgin t iellollwd met N. N. r,,~
WILLDI VAN WYNB&RGEN,

WlNBIRGII.N

de/II.

3. Ar

:r~1

WYNBERGEN. (Het Oef/agt "a,,)
3. Arr..Ua van Wy~óerge", gebuwd aan Elbert Voet.
4. Cecilla Vfm Wyr.óergen, de echtgenoote geworden

van Anton; VfJn {i/encu",.
5· Geer/ruU van W'Ynbergm, in den echt verbonde.
met Oe,.,;1 'VJn W",;cu(n.
JOHAN VAN WY]I;BERGEN, Zoon van WILLEM VAN WYNBERGEN eo JL'DITII VAN WY:-;BERGEN, nam ter Vrouwe THEODORA
VAN BO f KOP, en ver wekte bij haar de volgende kinderen.
I. AAR"iT VA:'-I WYj\;BERGEN, die volgt.
2. WILLEM VA:\' WYl\BERG;:N, zal insgelijks volgen.
S. Baróara von IVynóergen, in den Jure 16r7. te
Elburg, overleeden , zonder immer gehuwd ,eweest te zijn.
AARNT VAN WYJ\'BERG~N,
oudfle Zoon van jorlA!II VA~
WV:-:BERGEN en Til [ODORA VAN BOEKOP , verbondt zich in het
huweliik. met GEERTRUID (of. gelijk zommigen hiar noemen,
MARGAR<.TA. ook wel, volgens anderen, jOllANNA) TER
BRUGGEN. Dogtf'r vlln Johan ter Brug~en op het Linderio •
BJrgemeescer te Deventer, en van Geercruid Swaafkell.
AARNr VAN WY:-'BF.RGEN woonde in de gebooneflad zijner
Huisvrouwe • en lIerwekte aldaar de volgende kinderen
I. 'Jan van WJnbe'·gen. rrade in het huwelijk met Jo.
n"nna van lir/enen tot Rljsr>!l. doch verwekte bij dezelve
.:eenc ~indtreo. Hij over/eedt in de maand November des
Jaar. 1686.
2 Her,,.,/( van Wtinbergerr, in deo Jaare 167' gehuwd
m~t Go/ia drrilllda K~yl, Dogter tot Vosbergen.
Haare
Mutd..:e wa, uit het Getlagr van Doetichem. HenriJr van
W'Jt,h,r8en ollt'rleedt op den Rchtllen Oétober des Jaars 1678,
lIa/aau:ncte eene DO~ler. genaamd
Geert, uil JIIJ,anna van W,nhergen.

3 II/,ltem van WJ'Ibe,.gen. in den maand Mai des Jaall
lfq, onee'lJ vj O' erleeden.
W(LL,~I VAN WYI\BP.RGEN, rwet'de Zoon van JOHAN VAN
\YYNB'R ,'(N en TfiEODol{.'\. VAN BOEKOP , trad! io dt!n ecnt met
M"CH I fLl V:\N "I.D!':l>II!:L TE YSSELMUIDEN. en overleedt op
tlen viJfë ,11\<' 11p.(t.!n NUI/cmoer acs Jaars 1641, Dalaatende de
~ut:~r.' I! ~tn.Jt·l.

n

1. JAN VAN WY"IE3.G<:N,

die

vol~t.

11. AARNl

WY~ilERGEN. (Het GeJl4§t todIJ)

..

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

.

t~.a

die insgelijks velgt.
Wynhe'·gèlJ. in den Jaare 1648 in d01l
Echt vereenigd mer lIer man Joost Lindene,.. zonder hem
2. AARNT VAN WY!\'BERGEN.

3. Do. Ol 'lM

"II'l

Iiin de:en gt:baard ti! heblJen. Zij overleedt in 'a GraavclIhage,
op di'" n~gentlenden DecetnlJ(tf nes Jam .668
JAN VAN WYNn~i(C"N. oudClI! Zoon van ,VILLEM VAN WYNBERGt:N en l\I.iCUTELT VAN ULDBN!!!L, trouwde met JACO:'lllINA
jU!\CKER, welke, op den negentienden November des JlUIJ
16))1 , haue Man Weduwenaar liet met de volgenoe kind.:rell ..
I. Wil/cm ~'afl Wynbetgen, Klpitein Luitenant, gdlleu-o
veld In de (,elegerio~ lIan Mustricht , in den Jaare 1676.
2. Machteli .1/"],1 van lVy1:/iergen.

3. GefitJtl M.~';a van U/'J'lbeyp,en.
4. CLciiia .~l{lrgarela ,'ar, Wyr;hergen.
5. Jacoll dal fli van 11:.,nbergen, gebooren den %eveo.
den November des Jaars 1661.
6. tiE'" RIK VAN WYNBERGE:'o/, gcbooren den dricëlltwill"
llgUen Mam des Jaars 1664, die volgt.
7. Maria Antia l'an Wynbergen, geboorcn den eenen ..
twioligtlcn April d,~s Jaars r 666,
8. Marg/lltta Barlflrtl Vlir. lVynbergen. gebooreD der!
lweeëIllwiDligf1en Julij des Jsars 1(\(7'
9. /fet hert van lf/ynhe; gen • j~ng geUorveo.
10. A'1Io.'da ,'an lVy"bergen, insl!eHjks vroeg overleee/en.
IlENRIK VtlN "'\':'\B:.RGr::., derde Zoon \.In JAN VAN ' ..'YN"
I\~!(GL:N dl J,\K(j~lll.\'.\ JUNCKtR, in de maand Maart de. Jauf
!OÖ4 ~(;bi)ur{'n, W~~ Kap:reia In dienst van den Staat der
Vo::r~~nlgdl! Nc';erlanden.
Jo den .J:mc '7]3 tradt hij in dea
echt met N. N. JL\KFORT TOT DE HORST, en verwelue bij
dezelven éénen ZOOD,
Jan Wittem van IVynbergen. die in deo Jaare J7',,+
~booren wierde.
AARNT VAN WYNBI!P.GRN, tweede Zoon van Wll.LP.lIf 'f!l.N
WYl'\8ä.GEN en MAChTELT v i\N OLDENIEL. IJ gtweest in dh':D'"
des Kor,iog,s van }o'rar.krijk, co begaf zich in het huwelijk,
met ALEYD LULOt JU:-lCKER. Hij o/erleedt op den ze'lentiend.
1bij de, .Iaus 1659, nalaatrnde de volgende kmderen.
I. WJHEM Al\.END VAN WYNDERGEN, die volgt.
1XXlIl. DEE1..
oN
!l. ~

._---

WY\"BE RGEN, (Utt Gef!t:gt i'at!) enz•
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2. ]JlKflB J~N v:\N WYNilFl\GEN,

die imgelijks volgt.
3 ere' 'Ir, AIr/ria Vrd! If/y.,bagen.
WILL~M /IREND Vlir. WY:'\B"nG"N, flu'.ille ZCh'\J van A!.~r;'1"
VAN WY"'SIRG~N cn ALY!) LUL.. F Jt:NCltER, l;a1n ' .~ (C'\t~~1I001e, ;n d<:lJ J,nren 1658. GUWTl\lIiO VJ\N t:lT;;:,~'YK. lJ.)gter lot tlI!LnJS. Hij verw.!kcc b j d\;l' 1. e ce;en l..iune, m.:t
Dumc,
AR:·;l\D WILLF.\1 VAN WYNRP.l~r,rN, ',";er,1t K1pitein in die"st
\lan d::r. 5:1:;[ d,r Vl'ree,j,;d~ N:~d,'rh,'d n, in (1('n J~1rc 109 l "
en kio;:} VCfvo:gel S op lOt ,:.11 r3 g van i\I.:o"r. In uen
Ja,re 16~4 was hij b '( h'w,'li'k f~efrrf'den m<:( GI ·.II.nUID
VAN C7Fr,·...'Y!(, I),;g;cr lot IL~ms, w,lkrr l\ltJedcr "'as
JI n, !k(~ ,'nn R ,M v.iJI. Hij he"fe ,enen Z:;OIl !af'" ; tl",
wiens r'a~m wIj r.i"r 'l,rrn~!,j vinden; h:j wkrdt gt.:hooren cp
den derden l"ove'llbcr des 1~1r~ 16~i5'
JAKOB J~1'f V.\N W\'N~I!?G!èN, tw,,'eJe Zelon van \\ :L!," '1
"'RI!.:'iD

\'JlN

WV.\BF.P-GEN

en

GP'!'.kTI(lJiJ)

VAN UTr RV,\,h:, )).;11

ter Vrcuwe, In oen Jare 1693, ",LllJA \.\:'> COE.~' r, en
wierdt bij hOla[ Vad,'r V3:i,
J. L~IJ;I;~ )'an W" bugcl1. r booren in den J ,fe J 6')92. AIt'lla

/f,lte,,, van

Ujt::';rbt'7:,

geJour~n

io

d(!l1

Jure 170"
WYNI!N, ( GF.RARO) wierde geboorcn in Cf:,~erlal1d, te
Arnlmn, in den laare J 643, uit een lI'nzienlijk Gef11;(r, zo
van Moeders, als van Vaders zijde. Z:jne Ouderen, i,Clnnen
2llon tot de b'odfening der Weetl!f,fcbappen hebbende vvui"bctèbikl, zonden den jongen G<.RIIRD, al vroeg. na het La,ijniche SdJOol; alw.llr h;j. iu de ker:nisfe der ['laltn, zo
fpoeJi~e en agnzienJijke vordcringe:1 maakte, dat hij. bit,nen
het tijdperk van weinigc jaaren, bekw31m wierdt geoordeeld p
de vrugt van h'lOger onderwijs te kunnen gedclen., Onder
de beodr~llir.g der laaien, vl'rlOonde zich, al vroeg. bij onzen GERARD. fene nalUurlijke fmr.ak en vatbaarheid, om dellennis van zaaken, met naam..! die van Wijsgcerige Weelenfch2ppen, daar nevens Ie F33f(;1. Het Doorh:c!ltig School.
Ie Mjlll6jen wal ,haD:t zeer vermaard'; de tegenwoordigheid
V6I1
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van den vermaarden Wijsgeer THEODORUS KRANEN deedt op
hetzelve geeneD gel'iDgcD luister af!lraalen, en lokte eene
:aanzienlijke tr.cr;igte vnD Leerlingen. Door 's Mans kunde en
fchranderhcid t'lewogcD, en om tevens het genoegen te hebben, vaD bur.ncn Zoon op geen groot er am.nd Van bet Vaderlijk huis I!eplaat~t Ie zien, zonden de Ouders onzen GEUR)) dcrwaans
Dour zijne leergierigheid en vaardigheid
van bevallingen der afge rokken!le \.\,'eel.;nfch3ppen, won hij,
wel haast, de gunst en liefde van zijr~en LeermeesIer. De
\Vijsbegeerte van DESCARTES was lbans de beetfchende weetenfchap in hure fonrt. In derzelver diep(le geheimenisfen
wierdt WYNEN door den Hoogleeraar KRANI!N inl;Cwijd. En
gelijk de Wij6begeene zonder de Wiskunde een Ondir.g, een
lichaam ZOI1 der lee ven is, dus ben3arrligd:: zich ook WVNEl'f_
OD! vàn die edele en verhevene \Ve~te;fchap. len aan zied
~an derzelver onderfcheldene deel en , juiste en onderrcheldene denk':leelden te vormen.
Geduurcnde h~t verblijf van GERARD WYf\EN te Nijmegen ~
wierdt Profesfûr KRANltN beroepen na Le;den. om aldaar den
zelfden post te be~lceJen, welken hij, (laande zljn verblijf
te NiJmegen. met zo veel lofs hadc waargenomen. Te flerk
w~s W\'N<:NS verkleefdheid aan zijnen Leermeester, grootef
was het nut, welk hij lrok uit desz~lfs onderriglingen en
.riendfchap;ijk(!n o:ngang. waar mede hij vereerd wierdt.
clan dat hij nict zoude bdlooten hebhen , den verroepenep
Hoogleerllar , 1::1 deszeb nieuwe fiaudplaats Ie volgen. Met
den zelfden ijver en cven gelukkige vorderingen, als in Gel"'
deda,,,t, ging hij voort in zijnen loop jUli het Baluflèhc.!
Hoog\!fchool.
\\'i~ku' St en Wijshegeerte, iD!liS fcheD , WAren niet de een!g21
\Veelcnfchappen, aan welke G~RARD WYNF.N zijnen lijd bctleedde. Hij paarde daar nevens de beoeffening der Regl/:'
~elecrdheid. oDder het geleide. voornaamijk , vin den vermaarden Hoogleera'r BUSlUS.
Aldus d~n ge,sf betlhel1de ge!lolfeerd met eenen febat váili
kundigheden, beklom WYNEN, eerlang, uit verdlea!te, dea
Trap van MeeSIer der VtljckDn!ten en van J...eeraar der Wij,..
&l~ge~ne en der Regtigeleerdherd.
Na klonk de roem zijDe't
JN.
, ..

-----_._ __.._. ------WYNEN, (GERARD) enz.
.....

kunde en rchranderheld door het gantrche Land. Hij ~rNl3
door zclf lOt in Klerjjla:ld: zo dat veeleD geencn twijfd
voedd.:n. of m~n Züude helll Ie DuijsbuTg een fl,)oglccraars
geO:oehc hebben 3angeboodeo. Waa' {i:hij~,:lik wierdt he: beOuit dur toe ~lIeel1 verhinderd dour d.! k\:uze der Bez'1 r gefeD vaD het Gelderfche HoogefehooI. In den laar~ 1692 beDoemjen zij onzcn WY~FN. om te H{j,.d~t'WiJk, :lIs g~Wl)uQ
Hoo6 kcl aar, de \Vijsbegeerte te oDd~r ",ij ten. ~\'i~t Veel ijver
en tot nut van Huogefcnool cn Lecrlilig\!tl, bl'~lccdde hij
dieu pust ongeveer dertig jaar en. G. meenzaalU~ k<"nn:s ondcIiJleldt hij, I;cduurende al dien tiJd, met ue vuornaamlle
vtrcuften zljr.er E,.èuwe. Ecu van deel.c w~s de i\mflerJamfeh\! B'lr~cm':e5ter JOH.\NNRS I/UOD~, ecn' grOOt' kenner van
Wi~kuliJige cn Wijsgcerig.: Wcet~lJJch3I'P~n, vermaard, onder
andere, door zijn aardcel in het IanJ;.!g~ell der Waterwerken
te Ámflerdam, en die. meerm2,kn, over onàerwerpcn,
qar toe beirekkeiijk, onzen HoogLtraar plagt te rac-pleegen.
GERA.RD \; Y~IEN overreedt op den negp.nëntwintig!lcn Md
des laars 1622, bet vierënzcI/cnti)le van zijnèn oud.:rdom.
Zedigheid, IIr~ddjevcndheid en gcm~enzaamheid in den omgang waren hoofdtrtkke in zijn k~rakter. Vec:len. die f'n:!"!!;
vonden in de WljstJi?geerte vnn DESCARTES , vleide zich me~
de hoop, dat WYI\t:N zijne Uidc;gwgen over dC:l;elllt' door
den druk zou gemeen gemukt hebben. Doch hi,~r (Oe kon.
de bij niet benuiten , hoewel het hem dur loe ~an de noodige bekwaambeden nict ontbrak. Liever vel koos hij, zijne
Leerlingen met de lcevende !1.!mme Ie onderrigtcn, d;,n dm
reeds cpgehoopten !lapel van lloeken met nieu .ve Schrifu::t
Ie vermeerJeren.

Zie llRovëRIUB, Gelderland
(Jrûl;o Funebris, ent.

~e,h::CTlijkt;

W iNRNDALI!. een klein Pla:mje, in Vlaanderen, tu!fèheo
Di1&l1luiden cn TUlIlhout, vermaard door een Gevegt , op deo
a.chtCutwintigllen September des laars 1708, bij bet zei 'Ie
voor.
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voori!el.'allen, tusCchen den FranCcbco G'~neraRI
en de vereenigde EogeiCch<!o CD Hvllandefs.

DE LA MOT.

TA,

(JAN WILLE~SZOON)

was de reisgenoot van
na Brus[cI, boven, op '8 Mans Arlikd. vermeld. en cen grool bevorueraar van het predlkeo
clèr Hervormdeo binnen AI:;'! :I'dam; waar toe hij. lllè('rmalJen, eenen Spijker of Pakt:u:s lel!llde, 't wdk hem In ei 5cn.
dom toebehoorde, (l:aande op de Lnslaad)e, in dat gedeelte
der Stad, Ihans bij deo naam van Geld~IC~qe Kaai bckt:od,
meer bepaalJlljll aan de Oostzijde.
\VY . . . GAARD,

JWRN};LIS

WY:-iAN O~ZOON

L. J.
Hijiorie

Zie AarJlclr. van
BRA

j\j

DT,

hij
der Refor.

REA AL,

I/JfltÜ.

WVNGAARD DES REEREN , in de Latii!'Ccl,e fciriften der
Middeleeuwe, bij uen naam Van Vinc:1 D~/IIj,.1 bekend, Wat
eertij Js eene verDiaard,~ ProlJStdij van N')Ibcrtijnea op he,
L,jrd, in bec Do'p PingjulII, in Ftiesl.1j,d, op een kleinen
aîll~llj Viln den ZeediJk, ongeveer een uur ga.us tcn Zuiacu
ocr Stad HtUlitlgrn gelegen. D~ eerlle rei ze vinden wij dit
g:t1i~t vermeld, in den Jaare 1287. ter gelegen beid van eCD
geweldigen norm en zwaare o.crllroominge, waar door dit
J10g zwakke Zeedijken doorgebroken. en de Landen, wijd
en zijd, onder waler gezel waren. Vecle menfclien verlaoren daar hij helleeven. En gelijk, in tijden van rawp eo
ongeval. hct gcrugt de mute der elenden altijd vergroot.
dus verfpreidde Zich ook de tijdmg, dat in den omtrek.
<tlar h~I Klooster !landt. geen meDsch het lee ven hadl behouden. De Generaal der Orde, bekomm<!rd omtrent deo
to~(l:aud van het Klooster, zandt Afge ~aardlgdea der waart ••
met oogmerk om zich des wegen nllluwkeurig te vcrgewi,Cen.
De AhI van Bioemlramp en de Proost van S,hilriwolde volvoerden deezen last. Hij hunne wederkomst deeden zij ver.
Dag van den rampzaligen toelland des gelligu, behelzende,
onder iUldere, dat, door gebrek aan leevensmlddelen, alle de

N3

iD-

lpl

WYNGAARD

DES

HEEREN. enr.

•
inwooner. hetzelve hadden verlaaten. en in andere Kluosters
eene vellige fchullplaal8 waren gaan zo~k;!n. Van nil!uNi
trof dit KlooIter cen foorrg'!lIjke nmp. in den Jure 1509,
en th,ns tot zulk eene boogte', dat m':n gerl2den vonde, het
Klooster binrlen de Wallen der nabuurige Stad Bolsward te
verpluIzen. In de Gefchiedenis dier Stad koomt bet voor
ouder den nllm vin ]o!ranniter. KlooS/cr. Nu dat m.:n beo
floolen hadt, gelijk elders, zo ook te Leeuwarden, een Bi,dom op te richten. wierden de inkomllen van dit Klooster
ten behoeve van den BisfchopJijken Tafel bellemd. Het verval des Kloosters nam zi,in begin met de vl!rplaalzir'g der
Monniken na andere gewijde gc11igten, in den Jaare 1570Nogthans bleef het gebouw nog geruimen tijd in weezen.
Het toeneemend verval zo van de Kerk als van het WIlOU.
huis badt ten g\!vc.l~e. een belluit, in den Jaare 1611 g~no
men, en vervolgens volvoerd, om het een en anoer te floopen, en geheel af te breekeo. Volgens het verhaal der aloudo
Kronijken, zouden de Monniken van Bloemka1llp of OJdei/ool/er, berugt om hunne ongebondene eu wellustig\! leevens..
wijze, om de middel~n daar toe Ie vermeerderen I in del\
Jaare 1347, eenen aanval op Wijngaard des Heeren gedaaQ
hebben, doch met zwaar verlies van daar zijn te rug gedree4\en. AI. Prooslen vin dir Klooster vinden wij, onder In.
dere, genoemd, WYBRANDUS WOBBINGA. eeDen WISS!.LUS.
en PIET ER, VALK, Haarlemfeit' die zeden Abt van Lidiu,.
wierdt. als mede WIARDUS VAN LUDSF.N. die. dOüf zijne Dg.
teloosheid en verkwislende leevcllswijze, het KlooIter zo
diep in fcbulden bragt, dat men daar over klagtig viel bij he,
lior vin Friesland; op wiens last de z_aken eeDigzins ge..
fet:eld wiefden~
Zie

WINSEMIUS, BrfohrijvirJg van Fries.
land; Oudheden en Gtflicblt7J, va,..

lr~esla"d. enz~

WVNGAARMN

en

Rl1IGBROEK,

lUkheid, in het gedeelte

te zlmen eene Hooge Heer.

,.n Zuidholland , de

.Alblasf"~QQ,.t#

go-
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«eneelel'. M~n vet!chilt. i" dl' opg~ve Vlln de lli~r,e~rcidheld
deezer zamengevorgd<.! Heerliikh~i,j. ' Er is eCI:c b('groutin~.
vol~e[l' we:ke Wijngaarden en Ruisbroek zesh,)r;dcrLlzl'st:n.
derrig Morgens eiJ vier en een halve Hoot LanJs zouJ~n beiVan. Doeb vulg~" s eene ander\!, meer geloofwaardige, opfP'lt', z"u men, Il~n Wljl.f{aarden, v;crhotderdnegenënne..
geotig M _rgen~, honclerd\'Ïi:ë.~z~ventjg Ra, c1c1, aa~l Ruig/;1'Vdt, hOl'derdJijfri;: Morgens vie~holJderd Roeden, in alles
Zl'S~ :mderdH !lCI ë .• vct:rtig l\'!orgeJl~ viifh~)';derrlvljfë~!eveO!ig
Recden • me"','" toercrarijven Al \<an o-croude herkomfto
moet ",rif/·gf/m-tl"" ge-veest z:jn. om reelen, d~, Fr,OarS Di
V, G~[)llt 'V,'II Ho'l,md, !lij e~nen O"enen Brief, zo vroeg
.I~ in dl'n JS2re 121'3 gegeeven, verklaarde, ,IRt reeds weil
h 'f .'flc/Jaräen (ene Oude en Vrije H~crlijkh(:id w's, en in 't
ver. alg ook dlu voor moest gehouden en erkenJ worden.
Van hee eiger.dunkeJijk g zag. welk toen recds Je Graaven
oeff uden, IOC groot nl deel voor de gocJe zaak der burgerlijko
z.menlee\lÎn~e, vertoont die zelfde Opene Brief een ze':r In
'e oogloopend , doch a1n!looteHik: b, wiis. Gruf FWRIS verklaarde, dat alle perfoo"en, om deezc of j!eene misdud, ui,
',Graaven Linden en Sredffi gebannen, in de Heerlijkheid Trijn~(ltmiell eene vellige fehuilpla2tS hadden, en zich aldaar vrij
en onverhinderd mogren ol.lhouden, " u:rgezo!Jdcrd alleen de
., zulken ", zegt het Gerehrif" " die verraad of moord om" trer.t den Graaf of zijne kinderen, geple('gJ haddco." 111
den zclft:en 'Brief ontmoet men nog eene vergunning, len bebO::VI! vaD de lngezeelenen d~r Heerlijkheid If/i;flg,wrdefl.
Uit kragt van dezelve waren z;j ontfJagen van alle Set\attio{(cn.
vlm Dierst, vin den z.) genaamden Heirvaart en Kiokkefiag.
Meer dan hor.derdzestig jauen dur nall, te weeten ia den Jatre IH5 t beveIligde PHILlPS VAN B'JVRGO!'ODJll, in de hoedanigheid van Graave van Holland, alle deeze voorregtCIl, uilzonjerin~eo en vergunningen. Wiir.gaarde" w;s. "\!enigen
tijde. een eigendom van het Gcfiagt van HK€.DF.RODl. Een
lid daar van, Het:r WJLI.fM VAN BR BOE ROD\!, droeg, in deo
Ja~re 14l f , de Heedijkheid over &an lkere AHEND VM4
GUNT, Ridder; welke dezelve, in deo Jure J 45,1 , verkogc
aan GODSCHALK OEM. die, zedere, den Di/aiD van VAN wYi:'/·
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heeft langenom"n, gdijk, In het vvlgende Afllkd.
plaatze. nader zal vcrmt'ld wurJcll. ,- l\iet mè~r
dalJ veertig Hui1;en, of daar omtrent. n~a[J in de H~erllikileid
Wijngam tien. Het D<.lrp he\:fl wdnit: ~a; ziéns. Een Huis
vijf of zes nun. In den omm~k va 11 h.:l h~rlqe. gil,rls en h~r.
waans. y,'r(lrooid. Voons is Je Heerlijkheid, over 't geheel
genomen, van gcril1.;e wa:rde. als zijnde de Lar.derijen, om
de lug[e en wateragtigheid van dcn gro:Ju , ze.:r Lies· en
lHesagtig.
GIlAllr)EN

l<!r ZIJII,:r

Zie

OUDENHOVl!.N.

B'fcnrijving ",a",

Zuid -Holland.

OE~I VAN)

was eertijds een
van de r;aakomeliDgen • hoewel in de Vrouwelijke Linie, DOg heden len dage
aanw.:ezig ~i)n. G.:w Holland~ctl G f1agt, mislchien. kan zijDe
Oudheid lOt zulk eene hoogIe, lis dat VI:! ORM, te rug brengen. eD van daar, in eene or. 3t~ebroker. e alDeenfchakeliog.
'OL op deezen dag doeu nederdlalen. De Steller vIn ail Ardkel betuigt bier zijnen openbaar,,! dank un eeD nog leevend
l-id en Afl11mmeling van dit Gellagt, voor de edelmoedigCi
eu verp/igtende me(1edeeli,& vnn ecn Affchrifl der Lijst van
bet Voorvaderlijk Getlagt. Als eene niet wdnig. vereerende
bi)drage tOl dil WUJrdenhoelr berd O.1.vt hij het medegedeelde
Gefchilft. Met tec zijdefielling van de uiLUunde GeGagtliJslen,
lal hij de medegedeelde opgave woordelijk volgen, behouden..
de aUeenlijk aan zich de vrijheid. om vaa zijne eigen fpelJlng
te mogen gebruilt muken, en, wat den oorfprong des Getlagrs aangaat, het volgende vo,Jfsf aan te merken.
OiM, zonder eenige verdere bijvoeging, was de oorfprollk.
lljke toenaam deezes GeDagt,. Zo vro~g als voor meer dan
&evcnbol1derd j~.ren, naamelijk in den Jaare 1058, vindt men
dieD naam vermeld. Te Dordrecltt, of ia den omtrek daar
~u, fchijnen de vroege Voorouders loen reeds hun verblijf
'0 hebben aehouden. Ook fchijneD zij lcn Graaflijken Hove
aiO( QIlQ~lleud ~e zijn. seUjk blijkt uit het vol,ellde voorval,
WVNGAARD!!N,

(Geflogt van

Iteer vermaard en aanzienlijk GeOagt

t
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'c welk wij, hoewel de naam niet vermeld worrfe, niet kunren nala:ncn, bier korlelijk aanteteekeDen, ter vereerende
na,gedll~tefjj.r" van den uitvinden van den gelukkig l1angend811
krijgslist. D01'druhl wierde gedreigd, met eenen vijandlijken
aar.val, door de Luikenaars. Alle tegenlhnd, door openbaar
gewd 1, fcheen geene baatc te zullen doen. va' wegen de
in 't o06loopen~e overm.gt des vij:mda, Ter goed!.r uur.
kreeg Heer OUI den volgl'nden zOlld.:rangen jrlval. Hij rud.
de den Graave, rondom Dan/recht, eene menigte van dkpO
kuilen te doen grill ven , en voort5 met booi, 1lwo en groene
zoden dezelve zodar·tg te overdekken, dat ze niet konden
bemerkt worden. Voorrs moest de Graaf, mee zijne krijgs..
magt, zich binnën Dord, echt opillliten, en aldor de 1Inkomst des viiand. aÎwagten. De Graaf, genoegen Ileemende
io elen toegedeelden raad, eD aJle bet noodlge. volgen. OEMS
aauwijzing, hebbende doen ce werk llellen, bade bet genoegen, deezen JlSt meL d;t:n gelukkigen uit Rag ce zien bekroond
worden. dat de niec. kwaad verm()edeode vijanden, in grooten getkll!. in de verborgene kuilen plotfeling nederllorttea.
'[oen vielen de Dordrechtenaar., met den Graaf aan het
booÎd. op de verraste benden aan, doodden ze bij mcmlgten,
en namen een goed deel gevangen. Nalr de meening van
zommigen zou, un dJe voorval, het GeRagtwapen zljnea
oorfprL)ng zijn verCehuldigd; zijode een Zilveren Schild, beluden met vijftien groene zoden. waar vin negen ln 't bovenlle, en zes in 't onderlle deel geplaaln zijn, elke rije
één lierminderd; hebbende het ::ichild in't midden een Roadcm Balk. belaaden mee een Gouden LeeullV. tot de fehamel.
beid, den Staan na den Kvp omgekruld; de Tong CD Klaluwen blaauw en uitgeftrekt, mee deeze Spreuk: DE LEkUW 1&
.aVRYO MET GROENE ZODEN.

Tnan. gaan wij over tot bet mededeelen der GeRagdljac.
Eerst zul'cn wij de Leden vermelden, die alleenlijk deo nllill
van OEM gevoerd, doch zich, van tijd coe tijd, met de Geflagten vin BAllENDRECHT ,

PAPE~DRI!C!lT

Cln vaD MOl!RS8ERGEN

vermaagCebapt hebben. Die van OlM VAN WYNGAA1'WEN, 11.
uie een der Led!!D voorrgefprooten J en door ~litkoop dea
reed. verlIlelde Heerlijkheid dus geooemd, zuUen daar na.
vol,en.
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De eerlle in de g~r(!gE:lde agtereenvolglng, eD alzo I ill
zin, de Scamvader de. Gtllagts was.
CLEYS OEAI. Hij leefJe o:ntrect het Ja~r J !l30, w~s woonagtig binnen Dordrecht. en een v~n de Ledt:n der Wdll'Uderlc~np, len djde als d~ gemeh...• ~t,.d met Ileemm M . iCD
wierd, omringd en verllt!rkr. H i ".dt in I:et huw;·l.ji, ma
CATHAR.INA DUyelt. eu verwt!ktc bij d.!ld,~ t .... ;.'c lO.J •. \!ll:

seke~n

J. l'LtYS "EM, d,!! vo'~c.

<;illis O_m, gelrou\~" met Garte", """ R .. ti, &1''' ,
bij welke bij Vad~r wierde van
Jan Ocrn, Balju", V:lO Z·Ji,~holl.nd, in den Jaare 1321, Rud en Rentm~c&rer Gen~t;Jal van L.lJiJholland,
sialb b:!t Jaar 13~9 10: in den J.are 1,'33. Van Gerard,
l:Ieere vin Hoorn ea Alt~"a, kn.,t bij de Heerlijkheid vam
Jarendr~c:bt, en wi<.'rd t. in den ] ~are 1321. daar mede ver·
lijd. Hij was geIrouwd met SQ~1r! va" der Du,i. ft n, Jacs.
dOlter, en verwekte:
I. Tle/enlrm Ot"" Deken en Kanunnik van St. Pie&er te VIlt:Cilt, iu den Jure 135'1'
b. G,IJiS Oem, Rldaer. lIeere van narendrechr , die
ter Vrouwe nam Mt"';~ vtln ./ltne,·ongen, Fr~deriks dOf;ler,
ea venvekte bij haar:
(I) 'PII/em Oern "lan Bare"drec1rl, die onge.huwd o,erle~dt.
(2) 'Jan Oe", "'In RarenrJred,t, die insgelijks
DOllit gehuwd gew..est is.
(3) ll1t1glell Oem, Vrouwe vnn Duendrecht,
welke, in den Jure '361, de Eclttgenoo!:! wierdt viln Di.
lIe,.i#t "a" Was{e"aar, Da,nderheefi! van Wa~f 'naar, en
Burggulve van Leiden, Zoor.e van Phllips vnn W2tfenaar,
en llurggraave vin Leidèn. Bij o'/crleedt in den Jaare 1391,
IlllUlellde twee Zoon en , welker Daamen wij, egter. 1.:I:t
.ermeld vinden.
CLEYS OEM CLEYSZOON, boven genoemd. In Jen Jaare 1290
2.

vermeld, nam ter Vrouwe E.LlZAIETH VAN DORDT, }o'rancks

dogter , en verwekte.
CUES Of.M, RiJder, Heer van Dubheldim , en Schout
ftD

Dordrecht. Hij yerzelde Gramf \Villem dl:u Vierden op

des-
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deszelfs togt na Friesland, in den Jure 1345, en fneuveld.
in l'en gellegt bij Sta voren , op den zesden Oétober dea gemelden jlars. Zijl:e Echtgenoote was JOHANNA VAN AR1U!L
VAN BOKHOVEN, en hij, bij haar, Vader van de volgendo
kInderen.
1. CLAAS OI!.M. Schildkn~ap, Burgemeester van Oord.
recht, in den Jure 1374," getrouwd met JOHANNA DUYl,
eu Vader van
a. Willem Oem, Schepen van Dordrecht, in dell
Ja.re 1401, gehuwd met '10!zanna van rie Mervede, doch
kinder)oo. gellorven.
b. Claas (km, Pairs vlln de Augustijuen, binnesa
Dordrecht. lil den Jasre 1399.
2. GILLIS OEM, die volgt.
3. GorifdaJIt Oem. Schildknaap. ongehuwd overleedea.
4. MargfJrel4 Oem, gehuwd met Aarnoud van Wijk,
la den Jure 1339 overjeeden.
4. jan Oem, Schildknaap, Heer van Bokhove, onge·
,rouwd gellorven,
6. E!lenwige Oam. Over(le en Stigtereifl.! van bet Ba.
gijnhof te Dordrecht, in den Jaare 1360. .
GILLIS OEM. Schildknaap, Zoon van Cloos Oe", envail"
johtl/'lna !ltln ,ArkeI van Dokhoven • nam ter Vrouwe BAl.ltARA 8& J~J::OE van lIardinxveld t en verwekte bij haar,
TII!.LI!.MAN OEM, Schepen van DorJrecbt in den Jure
1354, en Böljuw van ZDidbolJand. Hij teadt ID ow echt met
CATHARll'IóA VAN DER BURGII, cn wierde, bij baar, Vader VIII
I. JACUB OEM. die volgt.
2. GODiCHALIC OEM. Schildknaap vaD de Oude GraavillDe, getrouwd met Calntlrina v(m de lV/Jude, in den Jllro
14°3, bij welke hij verw<:kte
a. TII!.LEMAN OhM. die volgt.
b, GODSCHALK OE&! , Hoofdman in het beleg VII
Leiden, onder Hertog Jan vaD Beieren. in den Jllre 1440.
Burgemeeuer van Dordrecht. Zijne Echtgenoote was ELIZA..
BETH S'JIWT, Willems dogter , en hij bij haar, Vader van
TII~LEMAN OEM, eerllen Heere van Papendrecht, in de.
lmQ 1486. R.eed. te vooreu, IQ dea Jaare 1473, WIJ hij

Schc.
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Schepen te Dordrecht, en overl"edc in den Jme j487. Bij
zijne Huinrouw, zijude geNeest CLI!ME:NTlA HeK, CJailsdog.
eer, liet hij naa:
I. GodfchaiK Oem, tweeden Hccre van P~p~ndrecbc.
Sehepen van Dordrecht in den jaare 1495, g'!tlouwd met
Marcarufl van Diemen, bij wdke h') tl:l:t~C,

j}lahe/ia Oem. Vrouwe van P"pendrtcht, wdke,

In

den Jure 1533, ongehuwd, overleedc.
2. BOUD~wvN

Hetre v~n P~pendrecht, getrouwd
WoulCrsdllgtcr, die h,~m b:l~rde
... I,"emon Oem, gehuwd met lr/i/iel Sloep, bij
welke hij veî ·.,ekte
lYtilem Oem, door ervenis vin zijren Oom,
firaks te noemen, Heefc van Papendrecht, uvch den laatlien
mannelijk.en eigenaar cla;lf van in zijn Geilagt, alzo hIj, in
deo Jure 1584, ongebuwd overleedt.
b. }F()uur Oem, II.eer v~n Papendrecht, gerroul\'d
met Cfulzarina SU]! J ]ansdogccr. iu den J~;lre 1510 ZOlluer
kinderen overleeden.
TnLEMAN OEM, boven vermeld, Z.Jon van GonSCHAf.IC
OBM en van CATHIIRINA VAN m: WOU/)&, was in den .laJre
J412, Senepen te Dordrecht. Irad, in den ocht met 1I1AItGAaKT" VAN SLINGI!.LANO VAN I> N 1&Ml'&L, JansJoglcr, in den
Jaare 1403. De volgende kiudcrcu wierden uit d.. ~zelL Ecnt
OEM.

met MAB.l~ MOEJ<MANS,

gebooren:

J. GODSCHALK: ORM. die
VAN WVNGAAII.DEN.

volgt, zijnde de Stamvader des

Heeren
,2.

Jan

0110

Oem. Schildkr:aap, Schepen van Dordrecht

in den Jaare 1428. en Schout iu den Jaare 143g. Hij i.
llooit gehuwd geweest.
3. Cer,.iI Oe"" gehuwd Dlct Afe'Jne van Har/aar, bij
welke bij verwek ce ,
N. N. zijnde eene dogta, in haare vroege kindsheid overleed:!n.
4. ElizfJbeth Oem, gehuwd Ran NO'Jde van A,IIe,.ongen,
Blltbolomeuszoon, Burgemeester van Dordrecht, in den Jaa.
re 1435. 'Er zijn uit deezen Echt kinderen gebooren; doch

bUlllle !lumen vinden wij niet genoemd.
5.

p,-
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S. PetrOf/ella 01'111. gehuwd aan A.ir;aQn van Et.,_
J.erlt, in dc!n .Ia" r:! 1415 I overh!eden, kinderen Ilalaarendc,
di:) wij i'lsgel'lks ~i(:t g~lloemJ vinden.
6 DitJel ik Oe 111 , Schildknaap, Wardijn van de Graaf.
Jjj~h('i(!s Munt te Dordrecht. Hij is tweemaal gelrouwd ge14"!!H: eern met 1I11,·i!3 de N,·rncry. die, in den Jure
14ó, zOl'ldcr kInderen. overl~edt; vervolgens met WUlrel"'ln,1 vml Roon. Hii overleedc in den Jaare 1480, zijrde.
In ziJn tweede huwelijk, Vader geworden van de volgendo
klnd.:ren.
I. Jon Oe". I Ridder. Ambagtsheer van de Liudr,
Schepen van Dordrecht in den Jaare 1481, Burgemet.rer ia
dell Jure 1482, en Schout v:rn den Jaare 1500 tot in dea
}aart! 1516. Vriemapfen is hij ~ecrouwJ geweell, doch heefc
bij gee,'e Jer drie vroUlYen kindl!ren naj!elaaten. Zijne eerfto
boisvrouwe WIS C"tI,a' ina van der MQrç~, dogter vaa
Auolf van der Marek. Ridcfer, en van Jolenl. van Egmond
Van Ysfdllein; de nllm d<!r IWèede WAS E/iznbeln rle rdet,
}acobsdogler. eD die der derde, 1VI,hel,lIina "a" Waifjdll1·lon. Een ongelukkig gefchil,' waarin hij met de Wet..
houJerfc"ap V3n DJ' jr~cl1C wierde gewikk~ld, ell " wélk.
hem zeer vede ollaangenaamheden berokkende, bew">og hem
zijne jléoortcftad te verla~teil, eD zlc:J, met oer woon, na
Mechelen te begeeveD. Hij ei~digde' al ,jaar zijr.e dagen, la
den Ja~re 1532, en wierde in de Kathedraale of Hoofdkerk
begraaven.
b. Tie/emQn Oem, Kastelein vaD OOllvoOTn, ge..
trouwd met Elizahctn HtJlJ%, hij welke hij twee Do5ters,.
d'e niet ge.:oemd wor,'(!n ~ vérwt!k:e. Hij oVllrh:eJt in deD
Brlel, op den zesde .. F ~bruarij des Jaars 1467.
c. flfrlf'garelll Oem, ongehuwd overleeden.
d. 1Il.1rg41"l'I4 E"jziMel.1z Oem, in den Jllre r49 2
gebU\\'d aan 1-1'eTltb~··ik van Stte"ltulzen CoroeliszoolJ, Sche.
pen te Uordrecnt, wien zij ktlidereu baRtde, ,velker naamelt
Dice vermeid worden.
e. Ac/I ;flr.a Oe". Je RQode, A btdisfe vaD Terle~.
bii Leiden, ove;Ileelkn, in den jure 15 .. 7, eA aldaar onder
IfOQ

~06

\VYNGAAIlDEN. (Glj/tlgt ,.."" OlM VAtf)

eeD wltteD Zark begraven, met hlare vier Quartieren, el!
laet volgende Opfchrift ver Gerd :

Venerabilis Religiofa ac perillusrris Domini
Adriana O.:m de Roode, AbbatisCa, Hujus loci, cui prrecminenter ulcra triginta
prrefuit Annos. Obiir. Dis XIII]. Junii

Anno 1527. Orati pro d.
lAtOB OlM, reeds vermeld, al9 de ondRe ZOOD vaD den
DordrechtfcheD Schepen TIHLMAN· OlM en CA1HARINA VAN
tlaR. .URGH, In de Jaareo ]383 en 1387 in5gchjks Schepen
van de gemelde Stad, tradt in de echt met CLEMENTIA VAN
MI10LVYK J en verweklc bij haar eenen Zoon
TlKLMAN OlM, in den Jaare J4 15 Burgemeester vin Dordrecht, gehuwd met AÇNES VAl! BLITTERSWYIl, en bij dezelve
Vader Vin,
]ACOB OEM, Schepeo van Dordrecht, getrouwd
aet LUTGItRA DE lOKGE. Reijmersdogter. Hij fiierf op den
tweeden November des Jaars 1485, en zijne Weduw op deo
vijfden ADgDgu~tus des Jurs J498, hebbende te zamen verwekt de volgende elf kinderen.
I. TIELItMAl'l OEM, Schepen' van Dordrecht in
den Jaare 1459 J gelrouwd met I!.LIZABItTH VAN DI!.R Daas,
welke, in deu ]aare 1487, hem door d-.!n dood ontviel.
Jaars daar naa ondernam bij eeoe rei ze na Rome, en wierdt
aldaar, op Paaachavond. in dat jaar inyallende op den achttienden AprIl; lot Priester gewijd. Vervolgens deedt bij
tenen keer na het Joodfcbe Land, en d~cdt zijne eerile
JdisCe binnen Je~uzlllem, op den Berg Sion. Van zijne uit·
landigbeid in het Vaderland zijnde Ie rug gekeerd, wierde hij
Kanunnik van de Groote Kerk in zijne Geboor/elr,d, en
overleedt aldur op den IIchltienden December d::s J ,ars 15°3:Bij zijne huisvrouwe badt bij twee Zoonen en eene dog ter
~erwekt, die hem overleefd hebbeu , doch wier hUllien Die,
,tnoemd wordea.

t,
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Ag"t! O.'m.

binnen Dordrecht.
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Religienie tOt Marlenborn
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3. C()"rltlis Del". Schepen Ie Dordrecht, e.
Thefaurier van dl! z\!lfde Stad. Hij Wil gelrouwd met Ä1J'
IontiJ O.:lmfMis. ell verwelrte bij d,nelve
a. N. N. l'en Z(Jon.
IJ. N. N. een Dogter.
Zij~ fterflfjd viel voor op den ze~ëDlwieriglleD Oftober
de,
)dars J481},
4, Ci;sllrreht Oem. Deken en KanunnIk der
GroOtt! Kt'rk 1<1 Vvrdcecllc, oycfleedt op den eet:ënl1l7intl,.
fi,m .I\pnt de~ J~ars J493·
S. Reet,ier Oe"" Geestliike in de Prior, VlD
Ee:nltegen. b;j Dordrecnc t fiorf in del! Jam: 1521.
6. Wil/cm Oc,n. Raad re Dordrecht t in den
Jaare 149°, b.!gaf zich in h~t huwdijk met -A/Ida Sclz,.ij"CI"$. en o\lerlee dt op den 2e~':mwimiglleD
Maart des jaar,
J4~1 zoJnder kind~r;!D na te bate;).
7. Tf/C(Jb Oe",. Scht'pen te Dordrecht. in deo
Jure 1509. Burgf;'me('~ter, in den Jaare J523, overleedelI

tklJ aCh ëlllwiriligllen F bru:lrij des jaars 1524' Hij was gerltlu.vd geweest met Calhtll ho 'V,in C, oosMlij!t Jaradogter,
en hadt, bij dez>!lve, de volgt'nde us kinderen verNekr.
•• J"han OCII1, getrouwd met E!'gp/tje
de Lindt WilI.:madogter, ov(rleeden in den Jur. 1540r

",'11'

en Vader van

(I) N. N. een Dogter.
(2) N. N. een D..,gter.

(3) N. Neen Oogter.
b. J,1cnb Oer", Burgemeester vin Dordrecht. in den Jaare 1556, overleed cn in den Jane 1558"
hebbend e (cr Vrouwe gèhad ~b&le'd lfeerma n 1acobsdog.
let, bij welk.e bij Vader was geworden vaa
( J) Airia'lt I Oem, getrouwd met
}JI,cI,;tl "an Bt"trtn PlcccrszooQ, Raad en Rentmeester
G','neraal van Zui:ibolland. Adria" " overleed, In den Jaar.
15iJ4, zûnder kinderen.
(A) C..

loB
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(!l) Catlzarina Oem, die lweemaalen
getrouwd geweest is. Haar eertle huwelijk ging zij aan meç
GerrU van der Laan, Nicolaaszoon, van Haarlem. in de
verdeedigiog dier Stad, tegen de Sp3nj!l~rds, in dell Jaare
1573, gefneuvcld. Andermaal wierde Calha,.ina In den eeh'
'Verbonden t met Cerrit van der Lflan Corneliszoon, Lid
yan het Kollcgie van Gecommitteerde Ra:lden in .~ Graa'JenlIage. Zij oierlo!edt op den vierden Maij des Jaars J538,
uit beide huwelijken kinderen naiaalende; doch wier naamen
J1jet vermeld wordeD.
(3) Lucrctia f)clII, de Echtgenoote
geworden vin Corru/is van Sc!zar/aake Gijsbrechlszoon,
Schepen te Dordrecht, overleeden Ie Dordrecht in den Jaare
1591, hebbende bij zijne huisvrouw kinderen verwekt.
c. Lucretia (km, gehuwd aan Mr.
Adrilllln Cool Gerr/t8zoon, overleejen in den Jnare J 531.
Uit dit huwelijk zijn kinderen geboorlD, wier naamen niee
zijn opgeteekeod.
d. lIf'lrgareta Orm, gerrouwd aan Paultll
SlIlIing janszoon , en overleeden in den Jasre 16co J kindereD Dal.atende.
Co Tielmlln Oem, Schepen te Dordrecht t
iu den Jaare '552, en overleeden in den Jaare 1585.
f. CorneJia Oem. gehuwd met W'"em Vil"
A/bias "fin der lIfijk, en kinderloos o'lerJecden; In dea
Jure J5':5.
8. DAN IEL OEI!, die volgt.
9. ~Iaria Oem, voor de eerlle m:t:ll getrouwd
met Huijg van Over/leeg Pieterszoon , Raad te Dordrecht,
en overleeden in den ]:me 1492. Andermaal tradt zij in d,en
echt met Jan 'Van Driel Pieterszoon , Schepen te Oord...
recht, en overleedt op den vierentwlmig(len Maij des Jaar.
lS!l'l, kinderen nalaltende uit haar eerUe huwelijk.
10. Jan Oem, ongehuwd overleeden.
11. Corrle/i~ Oem, Religieufe tC Marienborn,
bilmcil DordrecbL.
o~·
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DANiëL OEM. boven .erdleld, lis bet achtfle kind efI d.
zevende Zoon vin jAcoB OEM en W'I'OERA DE IONGIt Rei)niersdogter • was Schepen re Dordrechr. in de Jliaren 15Jà
èn 15 I 8, Thefaurlcr, In den Jllre 1514' Op den ze.ëd.
Iwlndgtll!n Maii des Jaars 1494 WI& hij In bet huwelijk getreeden Dlet Geer-t,.uiidll Had Cornelisdogter. Hij oi/et..
Jeedt op den twlnrigflen jullj des Jaars 1526. In het .t[!lfd.
jaar daalde ook zijne WedIlw ten grave. Negentieh klnd~
reu Waren uit deezcn echt gebooren. doch verre de JJI~ested
vroeg get1:orven. De eenlge, welken wij dav vaD vermeld
vinder., was geraamd,
HERMAN oEM.
Hij was Schepen te Dordrecht. In dè Ja••
ten 1546 en 1553. en badt ter Echrgenoote genoinen WIL4
liXLIIIlNA VAN ALBLAS VAN DER MYL. Dogrer vin Jin. Heeld
vin der MiJl. Dllbbeldam, en St. Antonij - Polder. Hij over'"
reedr in den Jaare J557, nálaatende de volgende tiel'l kind..

ren.
1. Dan/tl Oem, getrouwd met Ma,.;a l1ofJf/uet WU.
lemsdogter, en over\eeded In den Jlare I S60. nala.rende,
]}!ariQ Oelll, gehuwd aan /)iderilr H,i"d HelJol
drlkuoon.
1I. Geerlrllijda Oem, die Iweem1aleu getrouwd gewdeat
Is: voor de eerLle reize mer dd,./aa" de Yel, SChepen UI
Dordrecht. die in t1en jure 157' overleedr, en vCh'olgen'
met Ad,.iaan "an 1I1otJenh,.oel. Zij overleedt in den JaarCf

1594-, gcene klndet"en nslaalellde.
3. HCr11lûtJ Oem, Schepen te Dordrecht, overleeden ia
den laare 1563. zlinde g.. huwd geweest met Catltolr;na ""•
.!I1uej'P/broelt. wdkt io Jeo Jaare J579 overleedt; zijnde
hem Moeder aewor,ieti van,
HfI""U~" Oem, Hl.'ere van MoefelIbroelr, w~lke,
In den Jaare J 595, t"r Vrouwe nim Catharllla B'IIIJlltf
)ansdogter. Hij overleedt op den zevendenden Julij del
Jaars 1623, een '-eventai killderen nalatende.
4. WWem Oem, eern Raad te Dordrecht, en vetvot.;
sells Bllrgemeester te Rotterdam. Zijne hIlisvrouw wtl
tlia!1/Jtllt K,,,.,e Chrisrilanldogrer. Hij overleeuE, kindtt
loos, in den Jlare 1579.

bi'
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S. D-far;a 01111, ongehuwd overleeden , in den Jaar.
1556•
6. Co,nt'lis Oem, tls R3!dsheer des Konings van Spanje in den H ,..re van Holland v~rmeld. op het JHr 1575.

Met de adelijke Jonkyrl)t1~e G'LLIA VAN HOTOMA VAN OL'faDA, uIt bet vermaarde Frl.!fcbe Geflagt van dkn naam,
was bij, in deo Jure 1565, in 't huwdijk ge~n~eden, en
overleedt te Utrecht, in OLD Jaure 1599. zjjnde Vader ge·
weest van achttien kinderen; doelt welk.:r naamen wij niee
vermeld vinden.
7. ill~r;rI Oem, In den J3are J st)r gehuwd aan Con'e..
lis van l11,efenbrock, Schepen te Dordrecht. Kinrlerloo.
overleeden ze beiden in den Jure 1592.
8. JAN OEM J die volgt.
9. johanTuI Oem, Religieure in het Sr. Aagten- Klooster, te Delfr. '
10. D-l.!gteld Ol!m, in den JSllre 1572 getrouwd met Dtl",as, Heer vlln Sandellng, Schepen te Dordrecht. Zij oller•.
leedt in den Jure 1625, kinderen nalatende.
]AN OEM. reeds genoemd, Icbtlle kind en vijfde Z')on
nn HERMAN OEM en van WILBf.LMINA VAN ALBLAS VAN D R
MYI.. overleed en den tienden JUlii del Jaars J 5RS, was getrouwd geweest met EL!ONOR..... VAN SLJNGELANDT. die Oorf
op den tienden Augnslm de. Jaus 1620, zijnde Moeder geworden van de volg2nde zes kinderen.
I. WiJhe/mimi D<:m, gehuwd un Wll/em B.mquet, LI.
G!ntilllt in de Regten , oYGCleeden In het Krlllmbedde, op
àen negentienden Augustus des jaars 160.j., nalllllter.de
ill.JtJ~arels'l BouIluet, gehuwd aan frlJrtinui
Oelll.
2. 'jolta" Oc:m, getrouwd, op den
ClJrne/;~ Grijp. welke

eernen Malj de.
op den neger.ën.
lwiflligllen AugUEtU8 des Jaars 1630 overlel!dt. Zij overleefde
hem, tot op den achttien den Maart des Jaars 1657. Te za.
men badden zij verwekt de twee volgende kinderen.

Jura 1609. met

a. Johan Oem, in den Jaare 16'30 getrouwd met
I/al,ella Etlget/ia "an der Pullen, en in den Jure 1634,

louder kinderen, ge!lorven.

b. Eleo
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b. EleDnora JlfariQ Oem; in deo jure 1641 in ded
echt verbonden met J "ob de Brllxel/~s, Burggr1uve VIiO
Dormaal, Heere van GitbC.:udam; Rijmeliij, Gr'Dz.:nij eo
Hensbroek
Dede, kinderen bij haar verwekt hchtlllnde.
over/eede op den eeLënewhigllen April des JaliS 165~. Vet.
volgen. tradt EleonlJrfI JlI~'·;a in een eweede howelii/l, mee
PJl/lip Daneels, Ridder. Baron van Auenruden en Werze.
Ook deeze verwekte klvderen bij haar. en oVdleedl op deri
drieël'twintig{h:n Novem'ler des Jaara 1660
Eeoh;e juren
daar naa, te weeeen "p den .clllllen Maij des J~ar. 166-4; begaf zich Eleanor" Mui" Jo een derde huwelijk, met N.
"all Iloedenhove. 8.cclI VBn LC/ire, zonder dat OIlS beker,d
zij, of Zij ook in dit 1,.:1le huwelijk kinderen gebaard heb.
beo Zij i, bij baare drie Echegenooten te Mechelen begraaveu, bij de PI eer. Mill'lerblOeders, onder e!tne Marmered
Tombe, iu hee Grooee Koor.
c. Anna Oem, te Mechelen. in den Jaare J634.
overleed en.
3. Da,,;el Oe"" ovetleeden op den zevent!enden December des JQars 1618. Hij was, in den Jaare 1603, in 'e
huweli k getreeden met M""a RoulJuet, welke op den vijf.
lienden Decewber des Jaars 166~ overleed" Nege. kindereD
waren uit deez.1I Echt gebo0ren.
4 HE~Mo\ OEM) die volgt.
5. Burbar·" Oe""
overleeden , re Haarlem. op dea
~eertiend"n Oétober des Jaars 165~.
6. Wliftelm;nQ Oem, getrouwd, in den JltTe 16 u,
met Mr. Hendrik "an Heume,;, ~cbepen van 's Hertogenbosch, en overleedell op den acbtë.atwintigllen Maart def
Jaars 1657, kir.deren Daia.,eJde.
H~.RMAN OEl(, derde Zoon van JAN OEM en van E1.EONO·
!lA VAN SLINGI!LANDT, overJeedeD op den neg{nëiltwintigficlI
Au~ustus des Jaars 1634, WIS, op den eer!len i.)1aij de.
Jaars /605, in 't huweli)" gctreeden mee CJll1'IELI4 DE ZE&
Antoni)sdogter, welke op den zevenden junij des Jaars 16 45
halle dav.en etndigde. Te almen hadden .lij di volgCllcW
.egen kinderen verwekt.
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die volgt.
dntotlY Oem, Doétvr in de belde Regten ,overlee.
den in ',Graavenhage, op den zevenden Oétoher des jaars
1 6783. Eleotlora O~m. overleeden t~ Hurlem, op den zes.
tienden September des Jaars IÓ?!!.
4. W,jhe/mina Oem, getrouwd, op den zesden Oétnbct
des jaars 1643. aan Johun Frat;fOis van S'illge/rmdt, Sekretaris van ~en Grooten Raad te 1\1 echeleo; hij !larf, op
den vijfëntwlDlÏg!len November des Jaars 1647, zonder kind!!ren verwekt te hebben. Ruim een Jaar daar nua, naamelijk
op den negentien den Januarij dcs Jaars 1(,49, hertrouwde zij.
ne Weduwe. met Pttrul Grijpll van Vatkef/ein t Schepen en
Thef.urler te Mechelen. Zij overleeàl op den derden Februarij dea Jaars 16S5, kinderen nalaaeerde.
S. Hennan Oem. overleeden Ie Haarlem, op den drieentwJmigltcn Maart des Jaar. 1648, was. op den veertienden
Augustus des Jurs 1641. In den ecbt gelreeden met Th"oáfJ1'/1 Bugge. welken baaren Man zij (OC op den negenden Februarij de. Jaars 1679, oveilcefJe. Zij hadt hem vip kinderen ge baard.
6. DQ"iel Oem, Kapitein in dienst van zijne Majefieit
van FrankriJk, en in den VelJflag van Rocroy, in den Jaare
1652, gclneu'Icld.
7. Puronetla Oem. overleden te Haarlem. op den veertienden S'!ptember dèS j3ars 1652.
8. ll/w,;a CrJ"nelia Oem, op den dertigfien Maii des
Jaars 1645, in den echt gelreeden met Co, ne/is Hoinci,
wien zij kinderen baarde.
9. CortuJis Oem, ougebnwd overleeden , te Mecheleu,
op den oegcnëm winti.~!len Junij det Jaars 167 r.
JOHAN OEM. oudlle Zoon van Hl!lt~AN OI!.M en CORNELrA
D~ loEit, overleeden den vierden Febrnatii des Jurs 166r,
WilS. op den zestienden Julij dei Jaars 1628, in den ecbt
gelreedcn met BARBARA VAN 6LINGELANDT Françoisdogler,
wdke op den derdeu AUj1:uscus 1657 overleedt; zij hagden
te zamen de volgende kinderen verwekt.
J. 10HAN OI!M,

~.
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Otm, Gverleeden den elfden Jllnij del JOlIITI

1657·
Hermnn Otm, die, op den vierden Janij de. Jaar.
in 't huwelijk zich beg;f met .Änntl Chrl5tina "I,m
Natlef1, en bij dez.elve zev~n kinderen verwekte; de meeat.
van welke de Orde der jefalten hebben aangenomen. ea in
dezelve ~enorveD zijn.
3. johan Frallç~it Oem, Geeltlijkl te DieJlgem, bij
Drasli!1.
40 ANTONIUS O~. die vol~t.
ANT(lrlll'S OEM, zo even vl'rmeld. jongtle Zorm van JOHAN
OF.M en MBhItA' VAN ~LINGI':LANDT Frarçois'Llgter. over/ced,
te DordrectJt, op d~n tWlntJl(fien AU~uBtus des jaars 1690'
Op den zevenëntwintigllen Julij des ja.rs 1659 was hij in
den echt getreeden IJle' COR.NELIA lND&RVKLDE, die op den
zeventienden junij des J~ars J691 overleedt, zijnde Moeder
geworden van de volgende kinderen.
J. J~N Ol'.M, die volgt.
~. ftfargareta Ofm, gebooren in den Jure J663. en
in 't huwelijk getreeden, op den derden November des Jaar.
J 69 I, meI Jlln .Baptisl van de,. Kre/te J van Breda J welkea
ziJ baarde,
N. N. «!enen Zoon.
2.

t 66 J.

3- .Änlhon; Oem, gebooren in den Jure 1664, Luitenant onder de Ruiterij, in dienst vaD den Staat der Vereenigde Nederlanden, overleeden te Bergen op den Zoom, op
den tweeden April des Jaars J 703.
4. BiJ,ha,.a j}/.,ü Oem, gebooren den vijfdenden Janj des jalls 1667, getrouwd te Gend, me( den Heere vall
Aal/iein, en in den Jure J 724. in de gemelde Stld, over..
leeden.
5. Corne/iiJ WiJke/mina 0l.'1li, gebooren den dertlgllea
Ottober des Jaars J671, was Bagijntje te Lier J in Brabant.
en overleedt aldaar, op den vijftienden Nov&Illber àe. jaan
1735·
6. j}!ar;1I Oem, gebooren den achtllen Jlnulrij 1676,
en te Haarlem overleellen.
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Heer van Moefenbroek, oudfle Zoon van AN ..
eo CORNELIA INDEB. VELD!!:. overleedt Ie DurJrecht, den eenenlwioLÎ6'ieo .Vlaij cies Jaars '70t; zijnde, op
~en zevendenden D"cem'ler dr:s JolilU 16Y5. in " huwelijk
gelreeJeo met MARIA VAN DER HHN, welke, op den tweeentwio!Îgikn November d,s Jaars 17'15, overleedt. Zij hadden re zamen de drie volj!elllle klncter<!l1 verw ... kt.
I. 4n1tJn; H rman Oem, Heer van Moeft'nbro!k. geJA" OEM,

TOl'illJ' uElIol

booreu dc:n negentienden Oéb'>er d~s Jaars 1696. en overle.;den 10 den Jaare 172~, was, op den lwimiglten April dea
Jaars 1723, in " huwelijk !(etreeden met EJi:&a/Jeth va.
Äu;jcilto>'l!n, welke op lleu achl1ten Februarij des }allfS 1727

ovetl.:.::dt. nah,atf.ljde,
a. 11'[11 ia OmJ, gehooren den twee Jen Februarij
~ea jam 1724, en In haa;e vro.:ge jeugd ge(}orven.
b. Eüonof'tl J o"annll Qem, gebooren den twaalf.
den 1\ pril de. Jaars J 725, en, in den Jaare J 742. te HaarIem overleeden.

c. Elizaóet ~ .11ur;a CliNIelia Oe",. Vrouwe van
Moefenbrüek, gcbooren den ach.aen l-'ebruarij d~ Jaau In.7.
en overleeden op de Hüffiede Duinvliet , bij Hurlem. op den
_çbttiendfn Mam des Jaars 17l!S. Op de:J dertien den September de6 Jaars J7-I6 WIJ zij in " huwelijk gelre~den. met
ya,ob Theodoor Baron Roest van AJlemade. jongften Zoone van Diderik Buon vaij Roest van Alkemade en van Geer.
~uiid DutJij. Hij overleedt, op de frraks gem~lde Hpf!lede
Duinvliet, op den vijfJen JlIlij des Jaars 1767, hebbende
\letwek\ zeven kinderen. van welke wij alleen vermelJ vin..

den,
Ya,ch Godjehall • .Baron Roest van .dJke.
rudl. Heer van l\'Ioefenbroek, "ie, in den 1aare 1781. bij
Opene Brieven van zijne l'~eizerllike l\Iajelleit .lozefus den
'fw~deo. de:l Naam en ha W2pen van OUI heeft aangenomen. Hij rrouII'de te Brusfel, op den negenlÏenden Maij des
laars 1787, met M.I,'ia Barbarll Elizabtlh Cu,oli"a RotSl
"on .4/kemqde, jong Oe dugter van Frederik, Bur~gruve d,
Roest van Alkemide en wn Maria', Barounesfe de HeIDptine., Vifll' kinderen .ijn uit di, huwelijk &eboorello
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O!m. gebooren den nedes Jaars 1698, Licentiaat in do
Godgdeerdbeid re Leuven; PrOlnfcur van het Hollindsch
Kolkgie I:dm; Deken en Kanunni" van het Kapinel te Haar.
Jem; Alrd,priester over Amtlelland, en Pastoor Mi,fi,}nlris
te AIll1i'~rdam. Hij olTerleedt in de l;ats!j,!emelde SLld, op
den vljfëlltwimigtlen Maij des Jaars 177 J.
3. Co,,,elts .AlardUI Oem, Heer ....n Zandeangen - Am·
bagt, geboorcn den dertien den Maa't dt:8 Jaars 17°1. g~
fiorven te Haarlem, den twaalfden FeiHUui} des Jaars 1777.
Op den zeventIenden Januarii di~S Jaars , '30 Wd' hij in den
echt getreeden met Af.tUI de Kies ""n Wislen. gehooren hl
den Ja.re 1695, CD ovt'rleedt te Haadcm, op d()\1 dertlefien Maart des Jaars ) 779. Z,j lieten nu eene Dogler.
Agallza llf.4Ygarela 0"". Vrouwe vin
Zand.lIngen. Ambagt, gt:hooren den twaalfden AUl!u5tul del
Jaars iBS, en in den echt verhonden • op den tweedelI Augu~tus des laan '758. m?t EdUtJrd Peur, R4'IJfl Rom van
JchaJkwijlt, Heere van Wecrdelleijn, welke, in den Jare
J775, te Utrecht overleedt, en aldaar, al. zijnde het laltIlo
Mlusolr van zijn GcOagt, met zijn Wapen is begraaven. Drie
dogters, cgter, zijn vin hem nagebleeven.
2.

Johannes Sim,n

genë!ltwiOligfl:~n Oètclber

Than. volgen de .mammelingen vin GODSCHALit
OEM, welke 'e eerst den toenaam van WYN_
GAARDEN heeft aangenomen.
Oudtle Zoon van TI!LMAN OEM en vla
Heer van Oost· Ysfelmonde,
Ruijgbroek, Gr~soJrd, Oude· en Nieuwe. Tonge, Raamsdonk, Groot Waspik, Serevelduijn en " Gruven Wilde,nlsfen. Hij kogt de Heerlijkheid Wijngaarden. in den Jaare
145 [, van Arent van Ge::dt, Ridder, en beeft. zedert, agtcr dien van Or.M, den naam VAN Wl'r;GA~RDEN aangenomen.
Nevens andere Ridders en Edelen WIJ hij een der Afgevaar.
dlgdeu bij Hertog Philip! va!) Bourgonliiie. In d$) Jaare J4:a~
{rad, hij in het huwelijk met IfARGARE'l:A VAN ALKEàf ..I.DE,
GOl>SCHALI. OEM,

MAROAI<I!.TA VAN SLINGELANDT,

o4
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el overleedt in den Jaate 1457, nailltende de volgende ze.
yen kinderen.
J. FLORIS OBM, Heer van Wijngaorden, Ruijgbroek,
Oo.t. y,felmonde, Uurguuee81er VAn Dordrecht, in de )~a·
ren 1465 en 1467, BaiiJuw van Zuid holland. In den Jaare
U611 Wal bij een der Gemagtigden onder de Ridderll en Ede·
J~n vin fhlland, om Hertog Karel van Bourgondie als Graaf
VIn Holland te huldigen.
Zijne Echtgenoote Wil URTllt\.
fAN DIO .... BOVKHORST, Francsqpgter, en hij, bij haar, Vader
van de volgende kinderen •
.. ]ACOB OEM VAN WYNGAARDEN, Heer van Wijngaarden, Ridder, Bailjuw van ZuidhoUand, overleeden te
Dordrecht. Hij was getrouwd met Maria "an DUJlenYODr.
;Je, en verwekte J behalveD andere kinderen J
FLORIS OEM VAN WYJI;GAARDEN, Heer VIQ
Ruljgbrcek, die, bij OTTI.LYNE VAN DItN CO ULSTER , Vader
Vlas va"
jACOB OEM VAN WYNGAARDI!N, Heere van
Wijngaarden, Ridder, ecn der ZIlIDen verbondere Edelen,
1'lellle, in den Jasre 1566, aao de Herto~illne Landvoogdea-'
fo, bot vermaarde Smecktèhrift. tC Brusfcl, overbandlgden.
Bij \l.as nailjuw eR Gouverneur van GOU.h1 en Oud~water,
Cln overleede in den Jaare 1604. Driemaal is hij getrouwd
lewees!. Zijne eerJ1e echtge.-,ooce IA"as Hes/el 'lItIn 1I-lulaart ~
de tweede, 10hanna ,.~,. Zuilen 'Vlln Nijveit; en de laatfic
lJ.leoilOra '111111 Sibarlfenhurg. Alleen bij de (ierdc huisvroUJo
we heeft hij kinderen verwekt; zij waren de volgende.
(I) Carel Oan van Wijngaarden, Ka.
pltein en Luiten~t Kolonel van het Regiment Sonoy, iQ
den Jure J581, in een gevegt in Friesland gefoeuveld.
(2) Wil/tm Oem 'Vila Wijngaarden,
ÜIS~elijks Kapitein en LuitenaDt Kolonel, gefneuveld in deQ
leidIlag bij Hardenberg, In deo jaarc 1 ~8o"
(3) RoelIl"" Oe". "a,. Wijngaarden,
c@aC relle door !lndere Gewesten en Jlalie hebbende onder.
Ilomen ,overleeden re; Rome, aan de ievol&ea eener wou.
ba
Tweegeveit bekoomeD,

i,.
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(4) Olld,,,e Oem """ Wjngaartltn,
overleeden te Leiden, in den Jlare 1609, z.ljnde getrouwd
gèweelt met Karel """ den R,.e, Ridder, gefDeuveld op
den Zeetogt, in den Ja:re 1599, onder het opperbevel VlD
den AJmlraal Pieter vin der Does. Zij liet nu
N. N. eene Dogter , getrouw•
.met jacob Ot'" ""n """gaarden.
(SJ 1I1,JI;a Oe", van W,nganrde", gehuwd aan joac"lm RCr.gt7S, uit Friesllnd, welken zij kinderen baarJ~.
b. FLORIS OEM VAN WYNGAARDEN, Ridder, Heer
van Ysfelmor,de, Raad in " Graavel hage I en Bewaarder VlD
bet Haag!èhe Boscb. Hij nam ter Vrouwe MARIA VAN swu:,·
TE1'f, en verwekte bij halr
JOOST OI!M VAN WYNGAARDEN, die zich fn dea
echt begaf met ]ACOM/NA VAN DaR. HEYDEN, en bij bw V..
der wierde Vin
(I) Floris Oe,,, van W,"gaarden, ~etrouwd
met Elisabel" van Brue/is, zonder kinderen gellorven.
(2) Jac,ha Oe", van W,ngflardell, gebuwd
aln Wil/etll van TileJpeln, uit den Huize VIU Egmond, eB
bij hem Moeder VaD kinderen.
c. DIRK OEM VAN WYNOAARDEN, Scbepen van Dordrecbt in den Jure 1497, Bailjuw VaD Zuidholland in dea
Jure J490, getrouwd met ADK/ANA VAl'f Zl'ILEN VAN IU.
VRLD, en bij dezelve Vader vin
HENDRIK OEM VAN WYNGAARDEN, die zich la
den ecbt verbondt met ERMGARDA 8PRVY1' VAN KRlI!KENBEIK,
en bij baar verwekte.
(I) BENNINK OEIII YAN WYNGAARDI!N, Am.
l:agtsheer van '. Heerautsbergen, Rentmeester Gener.il VIII
Zeeland Beooster· Schelde. Hij overleedt te Schoonhoven,
in den }ilare 1605, zjjnde getrouwd geweest met MARIA VAN
SEROOSKI!RKI!., overieedc:n 10 deo Jure 1603, welke hem gebaard hadt;

Oe,.

•
<t) Hendrik
"a" w,"tanrtle", Heer
van Gic:fen Dlldekerke, getrouwd met Leo."a "an d. W.,.
re, doc:h Iûoderloo. overleedeD.
oi
(tt)

M".
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(ft) MIJr;1I OeI" VIIII Wijnlaarden • over-

leeden in den lille 1604

(ttt) dd,iaM Oem vall W,j"'goardcn,
boewel tweemaal lIelro~wd geweest. eerst met Willem Bo/,
Ie Utrecbt, en vervolgen. met St,,,en "an BI,tter s'Wijk,
DO&lban. kinderloos gellorver.
ctttD Gerrit Oem VII" 'rtjngoortierl, Prefident VlD den Hove VlD Holland, overlee,:en in J<!\"J J.lare
1598, zijn\le gelNuwd geweel>t met ,\aTld, il/rl C, IJejillg ,
Vrouwe van Bebthuizen cm ZOlltcrllöe.:r, te al)! veil ilJ dea

Jaare

I ~ 94. DlI:iall!ud~,

jllçob Oem vlln Wij"gll4! dcn,
Heer vin Wljngaar~n, Ruljgbro~k, Be:abuizel1. ZOC!~[ml·t'r,
Zeg waart , befchre. v'!o in de Ridér-rlèh3p van Holland. Hij
pverlei!dt bi;JIit:1I 's Gr.ll':enh~ge. op den lIC'Îltl1:en Uècember
del Jaar. 1650. Hij was getrouwd ge N'" ·.t mee Anna vall
Rij"', overlt:edeo in den Jure J643. hebbende beID

.e"

,elJlud
(J) C"'rit 0::", Vtm Wijn.
1/lII,dtrl, Edelman van PrinCe Fredrlk Hendrik van Oranje,
overleeden in bet beleg van Mn.trlcbt, in de Jaare 1632.
(§§) Caret Oem vIIn. w,În.
Baron nn Wijngaarden, Ruijgbrock, B,'ntbuizen,
ZegW'"dud en Palenfieijo, ZoeteruJeer. Hij overleedt op deu
,1erë',tutintigflè!O Oétober des jms 1669. In den Jaare 1644
wa. bij 10 't buwelljk geuel:den JDet Regnera FJtJrenUn4
Stool., uit Ovetlj.Cd. wulke. op den eenentwintigften Maij
Ges jaars 16&5, in '. Graavenhage overleedt. Vermlu deeze
,eene llil'dl!ren hldt Ier waerel.! gebragt • maakte Heer C,,"el,
bij zIjn overlijden, Zijll8 heerlijk#: goederen aan DtU);I.'/ Oew
IYIj",IIortien. Hçere van Werkendam en M<lermond.
d. Ctll"a,;"a Olm \Ion {l/ijn,aflrden. getrouwd
met ,."
d, We'"" .Ridder, te Antwerpen, wien zij
kioderen beeft gebaard.
!z. TU!.LEMAN OEM VAN WYNGAAllDIN, God{,"alisaoo",
Heer van Rum.donk, Groot Warpicll:. Sereevelduijo, twaalf~Ye H!Jef' en Croeneftein bij Leiden, Bailjuw van Kea-

,,,,,rtl,,,,
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., GraavenbClge. Hij nam ter Vrouwe 1.'mlt van EgmotlJ,
doch verw.:kte bij baar geene kinderen.
3. JAN OEH VAN WYNGAAROEN, die volgt.
4. JOlige JAN OEM VAN WYNOHRDEN, Heer van de
Lecke, Bailjuw van Kennemeeland , zouder kinderen over.
leedeo.
5. Margartt/# Ot,. "'In Wijngllardf'R, getronwd, 111
den Jaare 1438, met jacob van Co'JlS, Ridder, wdi{en zij
kil. deren heeft gehaard.
6. Hendrik Dem van Wijnglltll·o'm, Heer io Grij.oord.
Raad in den Hove van Holland, io den Jtlue 1469.
7. Calhari"a Oem V'1n Wijr.gaartieIJ, die tweemaal getrouwd geweest is: eerst, met /larl lIfusch, genaamd 'Va.
den Brod, Burgemeester te Mechelen, welken zij kinderen
baarde; vervolgen., met Gil/is " ..n GoltigtJiel. itsgelijkl
Burgemeester in de gemelde S[ad, en die ook, bij haar. V".
der is geworden.
lAN Or.M VAN WYNGAARDEN, arak! genoemd, tweede ZOOD
van OODSCHALK OiH VAN WYNG.~ARnEN en vin MARGAII.t:TA
'9 AN ALKEMADE, Wal Heer vin CrooDcJleijn bij Leiden. en
rradt iu het huwelijk met CATHARINA VAN EGMOND Willem ..
dogter , bij welke hij Vader wierdt van de volgende vijf kiDderen:
die volgt.
Ridder, Heer VlD
Albrlllswaart i,. Grijsoo,l't, Oude en Nieuwe Tonge, Houtvester van Holland, en Balljuw vaD 's Graavenhage , ia deD
Jaare 1512. Zijne Echtgenoote WIS MAJl.IA RVYGROK VAN DJ!;
WERVE Philipadogter, en hij bij haar Vader VlD lwee kiDderen:
I. Calhar;na Oelll "an Wijngaarde. , getrouwd me&!
Casper van BloiJ .,a" Tres/ongt &iljuw van den Brld ea
Lande van V001Q, welken zij kind ... roa burde.
.. GoWCHALI{ OBM VAN WYNGAAIlDItN,

2. WILLEM OEM

VAN

WYNOAARDEN,

b. Co,."elis Oem "all /YljngflArrJln, Meelterkaaap
van Holland, i. tweemaalen getrouwd geweest: eerst mec
Cterlrlldis "an Honlhorst, en vervolgens met Mar;a
Abbenbroelt Bouwensdogter. ruj de eerae vrouw verweluo
itij vier, bij de andere ,wee klnderfA
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(1) Kor"ellt Otm van W,ngllardln, In den Jaa1581, onsebuwd, o'lerleeden.
(2) 1';';I,p Oem yan W,nKoarden, Insgelijks onlelrouwd ge1ior'len.
(3) Anna 0"", van Wyngoortle", gehuwd IIn
'tIn va" Huyltefloo/, welken zij kinJeren baarde.
(4) lIflr;a Oem van W,ngaarden, getrouwd mee
ZWIer van de PI/I.
CS} Kornel;s Oem van Wjngaal"den, kinderloos
,eftorveD.
(6) 1Ilar;a Oem van W,ngllarden, die tot Man
udt G'Jsber/ van Hogendorp, welken zij Vader maakte van
vier kinderen.
c. Ts6rll"d O"m "an W,"gallráen, overleeden In
deu Jure 1530, zijnde getrouwd geweest met Hillegonda
WIJ Zo,me"elrJ, bij welke bij twee kinderen verwekte.
d. FLORIS OO:M VAN WYNGAARDEN, Doktor In de
belde Regten , wa. Pedion"is vin Dordrecbr in den Jure
JSI8, vervolgens Raad In den H')ve vin Holland in den
Jure ISl3. In een afzonderlijk Artikel zullen wii ..an b~m
nader verOag doen. Hier merken wij •• n. dit hij ter Vrollwe nim ARNOLDINA VAN DUVENVOOII.DE Aren.l1ogter, en bij
baar verwekte.
(I) Jlln O,m "an 11'y"coarden, Dom • KanDnllik
.. Scholaster ce L.ulk.
(2) G,s"er, (je. "a" W,nlaarden, ongehuwd
ovedeeden.
(3) Ca:llarina Oe. "an lJ""Kaartlen, nooit ge.
Rouwd geweest.
(4) Adr;ana Oem "a" W,ncaardt", eerst ge.
trouwd mee Adrloa" "0" BorsfoJen. vervoll(ens met Wouter
Yin Reekelleijn. doch zonder killderen overl~eden.
(5) 1Ilar;a Oe", "a" W,,,gllard,n, gehuwd aln
Corll d, r Serelalls, Ri\ider, te 8rusfel, bij welken zij Moeder is ge\Vorden.
e. Eli.ahel" Oe", 'Pa" W,ngallrde", getrouwd met
Davirl Ru,grolr Yan tie Wer",. Bailjuw van ter Goes en
.,Ij hem Moeder v.n kinderen. Zij overleedt in den]aare I~13.
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reed. genoemd, 11.
eo van CA ,.H.·
lUNA VIJ" RGMONi>, WIS llailJuw vin 's Gralvenbage, .lJijk..
graal Y~n Gc!~stwe~ Aroblit, Heer Vlr. Grtjsoon en Croone..
fiehn, Ziin,: .!<:chtgenoute was MARGARBTA VJlN BOSCHHVIZEI.'f,
Bru("ir,ks(10gter, (tie iJem twee kinderen baarde.
J. JII1'I vEM VAN WYNGAIIRDEN, die volgt.
':I. Chlli/il.a Oem .,a" W,"gtlarde", gehuwd met Piete,.
"aH Ih.tmtlle, Ridder, te Antwerpen, in den Jure 154'.
Wien ZII k.inderen heeft gebaard.
OUli',,,

j

'I.uor,

"NOEM

oa..

VAN)

VAN

VAN

WYNG AAft DEN ,

JAN OEM VAN WYNGJI/lRDItN

\O,II!

WYNGJlARDEN,

ZOOD

vin

OODSCHALK OItM

en van MARGARETA "JIN BOSCBHun!ItN.
w;;~ ti er van Croonefieijn, en tradt, voor de eerfie mllr",
iJl '( huwelijk met MARGARITA VAN DB WERVIt, Aertsdogter.
val, AnI werpen, eo vervolgens met CATHARJ19A VAN ZYL,
"3 IJ ... elaen, die In den Jaare 1597 overleed!. Bij zijne eerae
VlUUW hadthij vier, bij de andere vijf kinderen verwekt.
1;, rang ner geboone volgen zij in deeze orde.
1. God/clttlJIr Oem van H'ynlflflrden, getrouwd me(
Co,neJII~ VI, ~oeteliin8kerke, bij welke hij verwekte
.iJ'f~rIQ Oe", va. W,ngallrde", gehuwd lan C,"lt~
loflèl van Nilenltoff.
2. HendrIk Otm .,fln W,ngallrden, Ridder van de
Duiltèhc: Orde en Kommandeur van ~cberJujjDen, in dea
Jure 1~74 overleed en.
3· Á"rl Oem va" WyngaQ,.dell, overleeden te Gend,
zijnde getrouwd geweest met lIla,.ia Ab!atoens, van LeQ.
ven, alwaar zij, in den Jaare J606, ovcrleedt, naJaatende
zeI Zooncn.
a. jan Oe", van Jr-"jI:gaarden, ongehuwd geaor..
ven, te Leuven, io den Jaare 1632.
b. CareJ Oem Vtm lI)ngllllrden, Gouverneur VlD
Geertruidenberg. en Generaal van de ArtiHerie, in den Ju.
r. 1602. ongehuwd overJeedeD.
c. F,.ans Olm vtln W,ngaQ,.den, Kapireio onder de
Il.uiterij in dienst der Vereeojgde Nederlanden, in Doheml
VAN

WYNGJlARDEN

overjeeden.
d.411-
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,,'4. OlM VA.')

d. btlzlJ,,1 Oe", "a" W,"gaard,rz, in eene Scbip.
breuk, bij Antwerpen, iQ den Jaare 1586, omgekomen.
e. Philip Oelll flan lI'i"gflflrtJen, op deo twaalfden
Al'rll des Juu 1654, te Leuveu, ongebuwd overleeden.
r. Ferdrnand Oem "a" Wy"gaarde", in bet Leger
'900r 's Hertogeilbosc!l t in den Jaare 1603, dood gefcboo-

ten.
4- BII,tha Oem va" W]lIgaflrden, ,etrouwd, te U~
"echt, met WWe. FDe,t, en in den Jalre ]573 gellor..
'feD.

S.

DANIEL OEM VAN WYNGAARDItN, die volgt.
6. ~1.~t'8arel" Oeln "an W,rzgaartle", gehuwd 110 '111"
Zegers "an WQ~fo1l",,,e, Ridder, die bij blar kinderen heef,
,eteeld.
7. Hi/degotldtJ O,m '}Iatl W,,,gaa,de,,, I. tweemaal geuouwd geweest: een, mei 100S1 "all &ha'll,It, welke geeDe kinderen bij baar verwekte; vervolgens met Pieler "a"
CoevlJlJrde" , welke. bij haar, van twee dogteren Vader
wierdl.
8. CIJ,,,elitJ Om .,a" W,"gaarde", geuonwd met ja•
• "" GdJiPJlthuiz'1I, die bij haar vier Zoouen verwekte.
9, M",la Oeln WI" W;ytlgtJtJrde", gehuwd un Mr. Fra1l'
Frfl1ll van Zevenlle"cen. Pellfiouaris nn Gouda, en vervol..
eens Raad in den Hoogen Raad in Holland. Zij overieede
kinderloos, in den Jaare 1614DAfUEL OEM VAN WYNGAAROEN, Zoon van JAN OUt VAN
WTl'fGAAtDIN en van CATHARINA VAN ZYL, verkogt ~ in den
Jave \613, het Hnil en de Homad Crooneneijo, un N.
'VlD Panbuizeu. Hij i. tweemtalen getrouwd geweelt: eel st
met BEATRIX DB WAAL VAN MOltltsBBRGEN , en vervolgens mee
SOPBIA ROU KIN. Hij overleede, in den Jgare Hila, Dalaatende, uit zijn eerlle huwelijk, één, uit het ander vijf kindereu, in den volgenden rang.
J. Geurtje OeI" "tJ,. ""1"gaa,de", getrotnvd met N.
~." de" Sa"de, Rekenmeester Le Arnbem, mer kinderen.
2. jan Oe". "an W,ngaa,den, kinderloos geltorven.
~. J.~N Ol'M VAN WYNGAAROl!n, die volgt.
o!- Abel Oem '}Ian W,'I/JflartJen t jongman getrorven.

S. Be".

WVNGAARDEN. (Oelal'

s.

Ptl"

OEM

VAN)

••f

lleatri% 0,,. """ W.'''8 I1ard,,,.

6. S"jfJ"""

0,.

"~,,

W,"g".rtle".

JAN OE:\!' VAN WYI\G URDEN,

en vin

Zoon vin

&OPl/I/\

kou:a;N. Ht'er

DAVrD OEM VAN

WerkendaJII,
R.aad Or.::lir.ari., en na.-!erhand Prdideut vin -dca
Hove VlD HoUand in den Jaue J641; bij overlCfedc ID 'I Gra...
ve·..·bage. op den zeyentwlntibfien Jlnuarli des JII'S J656,
zijnde ~etrouwd geweest met ]ACOBA DE WITTE. vin ZierikZi:e. wl:lke, in dl!n Jaare 1661, overleedt, lIalaatCllde _
Zoon.
DaNIEL 01!1II VAN WrSGAARDI!N. Heer yan Werkelldam,
en naderhand, volgens Uiterllen Wille vaD zijnen Neeve Ca·
rel Oem vin Wijngalrden, Aertszoon, Baron van Wijngur.
d~n, Heer van Ruijgbroek, Benthuizen en Zoetermeer, zedere het Jllt r648 Bailjuw en Dijkgriaf van de Stad, Lan.
d;:n en Groot Wa:erfebap, mid.\taJers Kastelein vIn den Hul.
ze en Kasteel van Woerden; befcilreeven onder de RIJderfc:hap en EJelen van Holland, en, wegens dezelve, Afgevaardigde in de Gem:raliteits Rekenkamer. en vervolgens in
de Ve/gadering van hun tloog Mogende de Algemeene S:aaleD d.:r Vereenigde Nederlanden; Hoog- Heemraad VaD Delf.
land, en Curator van " l.ands Hoogefcbool .e Leiden, Buitengewoon Gezant van den StH' der Yereenigde P:ovlnclen
aan CbristiaaD den Vijfden, Konin~ vin Deenemarlre, in deo
Jme J67~. Hij o"erlee.it in den Jute 16811, zijnde, la
den Jaare J634, in 't huwelijk gelreeden met CATRUINA VAN
ZVIDLAl\D, eeLl,;e dogter en Erfgenaame VlO latan, Heere
van ZuidllIid, Moermoud, Rcnesfe en Ncordwelle. Hare
kinderen waren:
J. CQlfla, in4 SopiriQ
IF'''l!tlllrdt/l, Vrouwe
vin Zoetermeor, g~~rouwd. voor de eer ne .,111, mee Dti.
"iel Wczcr, Heere van Middelburg, en vervolgen., met
Frcrknlt de I.ier" Raad Ordinaria in den Hove vin Ho(.
land. Zij bet'ft kinderen nigellliten.
2. JII,olla Oem 1'a" lI,nIJ,r"", Vrollwe van Moe.
mond, oDlebllWd overleedea.
WYNG.1ARDEN

VlD

Wil t;efst

0,,,, .,""

3. Wil.
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WYNGAARDEN, (Gef/1I8 t ,,"" OEM ~Aft)

ent.

3. Wil/em Oe", "lIn ",ynga"rde". Baron van Wijngaar·

den, Heer van Benlhuizen en van Werkendam, ongehuwd
overleed en.
4. jol,a"r.1I lIf'lria Oe", "an W]l1gllarden, nu haar.
broeden dood Buones van Wijngaarden, Vrouwe van Uen ..
huizen, Renelf..: en Werkendam; gehu"Nd, op den tweeënIwlndgtlen Oétober de. Jaars J 690 J met Jaéob ",sn dIr R,# f
Heere van Endegee'l, Woestwezel en de Wesldoorn. ge.
booren in " Graavenhage den ecnëndcrtigUcn Oétuber de.
Jlar. 1654. lij lieten naa:
N. N. een Zoon.
N. N. een ZOOD.
N. Neen Dogter.

Uit echte 1I1erJegetleelde Berigten ; Zi'
"erder s. VAN LEBUWEN , BII/.II/up.;
M. BAL!N,

Befdtrijvinl "an DortJ.

recht.

WVNGAARDIIN. (Mr. FLORI9 OEM VAN) op de boven liaan..
de Geaagtlijst, ter zijner plutze, reeds vermeld. bekleedde
den pOSt van Penfionlris in zijne Geboorteplaats Dordrecht.
Hij was een ijverig voorftander der v.oorregten vin dia
Stad. Een zeer Irelflmd bewijs daar van verlOonde hij, in
den }aare 151~, ter gelegenheid als, te Brusfel, gehandeld
wlerdt over het Dordrechtfche Stapelregt , 't welk betzei ve ,
door verfcbelden Hollandfche Stedeu, wierdt betwist, aJ. die
zich daar door merkelijk bekort rekenden. I\lcesler PLORIS
OEM VAN ~Y.GAARDJl:N. overtuigd van de overgroote voor·
deelen, welke hier uit voor zijne Vaderllad ondlonden J in
de onderhandeling over dit onderwerp, het woord hehbende
()pgevat, ftelde zIch zo ijverig in de weer, ter verdeedigil1ge
'VlD het Regt zijner Stede, dat hij deo haat van veelen zich
daar door op den halze hulde. In't bijzonder was op bem
lID laoogUe gebetten ALBH.ECIIT VAN LOO, ten dien djde
AdJ·(J.

WYNGAARDEN. (Mr. FLORIS OEM

YAN)

I~

AdvG,{-aat "a" H~Jla"d; eeh Am.,t, oldethand, onder d.
bennaming valJ RaadpeljlonQris van HolJrmd, zeer vermaard
geworden. V I\N LOO WJS tevens Rafl:1 van den G,.aave. De
grond des ongenoegens, welk deeze teóen Mr. I'LOBIS hldt
opgevat, was de vrijmoedigheid des DtJrdreçhlfchen Penû()oÓ
naris, waar mede hij den anderen, openlijk en in't llt:gezlgC'~
bIdt durven aanzeggen, dat het hem nier vrij floodt, deezlf
beide Amplen tevells te bekleeden , alLO 's Guaveo belangen
met die der Sturen van Ho/land niet altoos oyereen!lemden)
en hij, dienavolgens, meermaaleo in het geval zicb kondè
bevillden, om in 't een of :Inder opzigt zijnen Eed te moe..
teo breekeo; en de belangen van den eellen of anderen l\'IeeSo!
ter verraad en.
Zeer duur kwam deeze vrijmoedigheid .an FLO'lnS otM VAN
\VYNGAARDI!:N te flaan. Met allerlei befchnldigingen wlerdt hij
ten H0ve van KAREL DEN V. als GrIlave van Holland, a:mw
gerand, eu hij daar door zo Zwart gemaakt, dar zijne vijanden in bun oogmerk, om bern d:!n voet te I/glen en "'." a).;
lerlel bewind te ontzettl!n, naar hunnen wenscb Oaagden.
Een brief, gedagteekend in Spanje, uit SJ,oogosjà, den lesden December des Jaars 1618, en gerigt aan de Wethouderfcnap van Dortlt°ecltt, hleldt In, een bevel atn dezcl"e. am
Mr. FLOtUS OEM VAN WYlI:GAI\RDEN van zijn Atnpt te ontzet...
ten, cm binDen h~t tijd verloop van twaalf nuren, on bet lee..
zen VlD dcn Bricf, de Stad Dordreç!1I te doen verbaten..
Zeer ontzettende, VOilr de D,)rdrechtrche Regeering, was
dIt bevel. ZIj erkende de waarde vaD baaren Peuûonllri• .;
niet al\~en als een ijverig', mallr ook als ecn kundig' en bekwaam Voortlander van de Voerregten haarer Stad. Allfl
tegeuocdenlting en wedcrft31ld I ir.tll&1chen, Wal hier vrugteloos. Met veel tegenzins ook, het aangekondigd gebod moes.
gehoorzaamd worden.
.
Van geen langen duur, nogtllarrs, WIlS de ongênad~ váii
Mr. FLORIS. Tot zijn geluk W:IS hij een vrieDd vaD den vermaarden I\ORllIl\N FLORISZU0N, naderhand bij den naam va#
Paus ADRIMN (JEN ZEsDeN bekl'od. Deeze, ziJnde gewef.t
l;eermecster van K/lltEL DEN V, en thans Kardinaal. be;
hieldt. vervolgens, geen ,eclngen invloed op bit han vd

XXXllI.

DEEL,
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WYNGAARDEN. (Mr. FLORIS OEM

VAN)

ent.

------------------------~~-----zijnen Koninklijke leerling. Ten behoeve vin zijnen ongelukkigen vriend, afgezetten Peil GO,iUIÎS , bediende de Kardi~
nall zich van dien invloed, met zo gelukkigen uitilag • dat
Meester nORM. eerlang, in zijne verlorene eer herfteld
wierde. ',Bleef niet bij de bloote ontheffing van fchuld eR
firaffe. In vergoeding voor d!!n geleeden boon, klom hij tot
.og hooger lanzieo, dan hij voormaals haJt bekleed. Hij
bekwam de aanzienlijke waardigheid van Raad in den Hove
van Holland; welke hij, vervolgens, tot zijnen do ad loe,
lieert bekleed. DaarenlJovcn vindt men smgeteekcnd, dat
MeeSler l'LIJRIS, in den mllanJ Fcbruarij des jaars 1525,
onder de Ridderfchap en Edel~11 van Holland, ter Dagvaart
van dIe Provincie is verfchcene:l.
Naar het oordeel van alle voorllanders van Vrijheid in
den God.èieust, viDdt men, ais een vle", in bet karakter
van Meeater FLORIS OoEM VAN WYl\GAllkDEN ungeleckend,
dat hij een ijverig tegenUrecver was van de Leere van MAR.
TINVS LUTnrRus, welke thans eenigen opgang begon te maaken. Hij beweerde dat bet glirnmt;nd vuur, in zijn beginne,
moeit genlu8cht wor Jen , en men hetz(lve den tijd niet moeac
gunnen om zich in lichter l:laije vlamme te verbeffi!D. Geeo
wonder, derhalveIl , dat de afzetting en baJlingfchap VIIn
MeeSter Fl.ORIS, onder de goedguuncrs en voorfiandlu der
Lutherfche Leere, welke meJ'l toen reeds, ook Ie D)rd~
aantrof, geene lW:ine blijdfcbap hadt verwekt.

'''hl,

Zie

BE VER WY R,

ruht;

Be[chrijv;"c van DorJ.
op. CARP.

HADI!\I.\S E!';fto/~,

iH.'R~l:\Nt::\I.

WVNJl!.Tlnl', iJl rang het zevende Dorp, in de Friefcbe
Grietenij Opper/finJ of UpflerltJiul, in het Kwartier der Ze,elJtVoMdtn. Eene la mel 1jke l1itgebreidheid beeft dit Dorp,
~ Iigl niet oll'Jerma.klijk, IIlIlI den Rljdweg, welke nl hec
Lal'dfctlPp Drellte lo'pr. Van ~eer onderfcheldenen aart zijn
de JandeIijea in de nabuurfchap. !\len vindc 'er ~ numelijk.
2eet
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zeer goede BouwlaDden, doch men onlmoet 'er öok fclmlale
booge Veenen. De Kerk, welke, in overoude lijden, eeoe
Parochie wu, plagt met een boogen Toren te pronken;
doch deete is. II voor lang, In een kleine Spits veranderd.
Ook berigten ona de Iloude Kronljken, dit, in het Zuidlijk
gedeelte van het Dorp, op de hoogen Veeneu ","leer eenc
Kapelle plagt ie ltaan, die cot Belèb,'rmer den H. BONIFACIVS
Illdt. Met die van het Dabuurig Duurs'Wo/de hebben de
Hervormde Ingezeetent'!n eene Leera.r ill gem::enfcfJap, Voor
'e overige VertOODt Wiin;er,rp niet de gedaaure van een regelm.atlg Oorp, malU" liggen de Hulle!' ginds en eldp.I". vere
fpreld. De meesten daar van aun midden in geboomte. Met
twee kleiDe Bourtjes onder Wijn/ele' P hehoorçnde, b'te'l&t
her, in de algemeene belangen der Gr·erenije, vierë"'1.~ertig
Stemmen uir, - Eindelijk moeten wij. Iet eer.. van fl7jnieterp, bier nevens IInm"'rken. dat het de ge! loorteplu; 3 !(eweest is van ecuen STKPHANUS SYLVIVS. die, 'lOor ell'''D vcrDuft, met leergraag te en naarlli~h~ld g... paard, uit ecn gelIDgen nand, zicb tOt eenig aal,Zleu hel'f( vprhev,~n. Van j!e·
riDge Ouderen geoooren. in den Jure 1:;0), haot h!j bet
geluk, dOolr gun.t \'In goede Vrienden, die in den 10lgellng
let ongemeens befpeurden , genoegzaame hulp en l:mm(JI!,ii..
ging te vinden, om zich In de tallen en lInder«; WeettIJ..
fchappen, tOt de Godgeleerdheid vin zijnen Jeef"jd behoorende, te oe(tenen, en eerlang den Geesllijkel1 nand te beft
klimmen. Omtrent het Jur 1540 wi~rdt hij Pl8wc1r te A/.
lienhoven, en van daar na Tzum, bij F'"afle/re r , e:1 voorts r.ti
Leeuwa,.de verplaats"
EindeliJli: b~k'om bij Je waarr'i~heiJ
van Eerften Pastoor der St. Wal 'urgskeue Ie G~fJn;nge.,
11\'111:Jr hij, In den Jaare 1561, zIjne dagen heeft geéindigd.

Zie

WIN8E:\UUS

en

SCltoT4NUS,

Brfh, ij.

SI/ng van Ft'les/llnd; PETst, de
liJf.
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\VYN s. in rang het eerfie van de veertien Dorpc', dl t"
Friefche Grietenije TieljcrJfl"ra,iu/, in het K wir' ier van
Oo,le'go, alwaar het niet met:r dan achrtien S,t:'fl!!'eû uitbrengt. Het /lorpje ligt, tusli:i1en Le, /lw/uJen cn DuN,u,n,
aan de Ee, (,f zij~,de een vaD uujs b~kelld~ ltivier, thlllS
de Trekvaart, tusrt;ocn de twee !t~~ks gemdje Sted<:n. In
elen cmnek onrmoer men Wei- en Huo;l:!njl~ll. en ti',! verra
van daar cen vi:,c!lrijk l\1ciltje, Aat}t! Jetjes - met,. genaamd.
DI! He'vorm.c Leeraar d"r Plaa:zl! :l!c:JJt OJii. in de twee
n~buurige Dorren, Octlirt' k en (;j, k~"k, d~n p r ec1ikJit'r·sS
W~.r; hij is Lid eler Klalli; van Leeuwarden. El'n NUI,no.!n.
Klooster, of Proostdij , van de Or,je der Pri!mt!rliratt!nr.~n.
in den a"nl!~ng der Twaalfde Ecu;.ve, d30r de;] ec: llm Abt
vlln Marienj:13r!, en onder d:,) r;aam v?n BaJ:tehem. in de
llabUUlfchap van /V:j,/S gelli!>t, is al voor lang verdwet:llen.

Zie T'gr.r.woo,.rlige S/aflt

Win

Frie:lantl';

TooneeJ de,. Yerce;dgde Ne"
derland':'I.
IIAr·MA,

WYJ\:3Z~ C]I!LU! A!lRTlIMiS'Z) was een Man, wi.~ns ",am~
meer dan die van veeie. zo gcca3I:de, H~lden overwaardi6
is om voor de verg.:ctelheid bewaard te worden, als die,
door eer'c, h02wel eenvoudire, nogthans zeer hetl7.a~me
uitvinding. z'eh bij de li;dg~lJoolen en de n~akomelingfchap,
verdiensteliJk heeft gemeakt. Van ecn Wijsgecrigen gerst bebeeld, badt hij zich, lil vroeg, up de WiEkunde turge!egd;
nice neg!S urn die verhevt:ne WeetenCchap io de bJo.)[i! befpicgeling te beoelT.!nen, maar inzonderheid om ha~r tcn al·
i!;emeenen nutte toe te pasfen. Den pos~ van Dijkgraa .'e van
.M:de1'b.'ik, of van de Vie,. Nllorde~'Kogge, bèkle~dende,
Helde hij zijn vernufc te werk, om iers ter oetere b(!veiliginge der ZenVfcringen uit te vinden. D~ vrngt van 's Man.
nllfpoorÏrgen w~s, in clen .1~are 1594, het lig 6en I/:n Kr('bbin~eD, buite'l :an den \Vicr.iijk in Zee, cat h f:ter:r.irge
van denzelven tegen den geweldjg~lI aauJrar: b CD zwaar!!n /lIg

vlll

WVNSZ, (JEttE ADRIAANSZ.) e:tz.
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van het water. Zo heiiz'1111 wierdt. op de proef, deeze
lIi1vm<:'ing hcvoJldcn, dal 1I1,m 'er ze der! , altoos zich van t-edienJ heef. Voor den Spar,broekerJllk. bewesten den TwlJ.
'kerbrug, wierde de eer ne Krcbbing geOagen. Als Ci;1l blijk
der Staa:sgezÎlldheid van den OijKgraave JELLE ADRIMNSl.
\l1'NSZ vindt men ung:reekend, dat wanneer, in den Jdre
15: 1\. het Stutfcht! Le~er voor ft/cda,blllt lag, met oogmerk om dte Stad te bemagrii;cn. CD de SteJehou:ler IONNOI
eel. verll~g deedr, om den UIJ/( bij lJfedenóltlt door Ie aee.
'ken, met oogmerk om alle h~t Land onder water te zenen.
en hel Lt>ger van daar te vcriaagen. de Dijkgraaf m~t zo
veel er! .., t zich daar tegen vcrzclte, uat het werk in de gobOJrte wierde gefmoord.

Zie BUn GE R$. /{ronijlt. t'/,In 1'IledcnDM.

WlI'S. (ALBER.T DE) gebooren te AIII,rJ/olrl. iu den Un\'ang der Zc.:stiende Ecuwe. vondt, Ier IIlnkweekinge van
zijne natuurlijke talell!eo en de vermeerderlnge van kundigheden, eelle gepaste en overheilz31me g'!l~go!nheid In de ruime omllandigheuen zijner Ouderen. Zijn GeOagt bloeide in
eere en u:lzien in de g~melde Stad; verrch~iden leden van
hetzelve bekleedden 'er, van lijd rO[ tijd. de gewigtiglie
Re!:eeringspos~en.

De Regtsj(eleerdheid WIS de hoofdlludie •
op welke ALBERT DE IHS zich voornaamlijk toeleiden. Ten
dien einde bezogt hij meer uau é~n buitenlandscb Hooge[enooI. Dit deed! hem bekend worden in de wacreld. en
den roem zijner kunde allcn;e~e uitgaaD. Het balnde hem
den tOt'gang ren Keizcllijken Hove. en dep.dt hem aldaar den
voofdeellgen en vereerenden p05t van Raad b(·klimmcn. Or.der de Keizers FUDIt';AND DEN 1 en M"XIMILIMN DEN II
bekleedde hii dien h(F,g':n ran!?
Nu eene IIfweezlghdd van
lwirrig jparea btk··oop DE W'iS de lust. om zijne Gl!boorceplaats en Maageu te "ezoekcn.
Verzeld van een tnlrijkea
iloet, even all ware hij een Vorat, verfcheeD hij te Ame,.s_

p 3

fq,rl,

:l ~c
WVS, (A ~BER. T QE) enz.
~--------------fo,.... en vertoefde 'er eenigen d~gen. Op eenen clerzel'/en
(jlJthaal~e bij de geheele Wethouderfchap, zijne nabe{laanden
er. alt·- de overige lanzlenlijde ingezee1enen. op eenen KouiDkJ.ijlie maaItiJd. Vervolgens zijn aandeel In zijne Vaderlijke
en,uecterc:n. 't welk eene aanmerkelii~e fomme bedroeg. aan
ZijDe Zuster, die nog in leeven was. hebbende overgedraao
gelJ, keelde hij le rug tot zijn bedrijf ten KeizerliJken Ho·
ve. Niet lan/! <kIar naa, een blijk van bet vertrouwen, welk
bij in uz. W\'S fielde. willende geeven, zondt bem zijne Kei:zerl Jke Majetlelt al. Gezlnt aan den Turkfcben Keizer te
/(0"/l1I1IIi,,opok fiij overleedt .Idillr. op den een~ntwinlig
fien October des Jaars 1568, en wierdt, in de Voorftlul
PerQ, 111 de Kerk der l"ranciakuoeo, onder eene marmeren
Tombe, b~raaven.

---------------

Zie

AaITH M .\TTHJEl

Rerum Am ers-

fort Scr;plores.

t (MATTHEUS) een bekwaam Kunnfcbilder der
Eellwe, wierdt gebooren te GDrit:he'lI, eene Stad
in ZUhlDuIl1,.d. in (leD jatre 165°, AI vroeg verkondigde
de :O::LlJur, waar toe zij hem befiem<l badr. AI vroeg hieldt
hii zieh tel ken. met teekenen en fehilderen onledig. Van hier
dat men hem dao de zorge en onderrigtingen van bekwaame
Manuen in bunne foon aanbeval en toeveruouwde. Twee
JJeermeesrttS, de een nu den andere, dienden bem tot leid,iieJen, ~e eer{le was HENB.lK VER5CSURING, de andere JOHA.
B\'LURT, van Utrecht,
Eenige vorderingen gemaakt hebbende t bepaalde zich zijne keuze, even als die van NETCHItl,
tOt allerband~ Gezelfchlpjes; de gezlgten der LlDdfchappen,
welil~ hij In zijne 11gterwerken fcbikte, fcbilderde bij bij uitne\!menClheid natuurlijk, In het laatst van zijn leeven maakte
bij inzonderheid zijD werk van het fcbilderen van allerlei
ifuiten en bloemen. Veel beloofde bij in dit vak der Scbilderkunde , en zoude In betzelve op de lijst der grootlle
M.:eeter. geene onaanzienlijke plallts bekleed hebben, ware
!tIl, In dell Joop IljtJer vorderingen en vermallrdheid, niet
doot

WYTMAN

"O('l!'l;i,aa'- I~

WYVENPLAAGERS.
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door een vrot'gell dood gefiuir. MATTH.:VS WYTMAN overleedt in den jaare J689, het ne&enënderrilllle wn zijr.e Ou.
derdom.
Zie HOUBRAKEN , Schouwburl der Net/er.
l"nJj~'''' KrmtJfehilders.

Wvv, NPLAAGKR&. ZondC'rling. en der opteekenklge wel
waardig, is de Volksregtsoe1T<!lliDg, op veele plaatzen in do
Meierij van 's H,;·togenbo,elz in gebruik, de kenmerken der
ruwheid en or.bJch~afdlleld vin vroegere djden draagtnde,
cn die niet zelden zeer rampzalige gevolgen meddleept; gelijk eeD voorval, nu ongeve~r dertig jaaren geleeJen gebeurd,
kan uitwijzen. Te weeeen , in de !Vleierij heefe men de ge·
woonte, om Mannen, van welke het gerugt uitgat dit zij
hunne Vrouwen kwalijk behandelen, bet algt'meen misnoegen
te doen gevoelen, op de volgl.'nde wijLe. Zo ra. een Man,
bij het gemeen, voor een W,/"enp/aQger bekend is. vergadert eerlang eene menigte Wijven en Jongens t bij welke
zich, veelal, volwl.fene Mansperfoonen vcrvoe~en t voor het
hui. des perioon.. van welken bet kwaad gerugt is uitgegaan. Thlns haalt men hem, met geweld t uit zijne wooning, voere hem na eenen Akker, (paDt hem voor eenen
Ploeg. en doet hem een gedeelte vaD den grond omploegeD;
wordende dit alles voorafgegaan en verzeld Vlln bet blaazen
op eene lIoorn, nevens een vervaarlijk geraas eD getier der
zamengelchooJde firafoefr;:neDde menigte.
In een Dgrp der l\feierije, Osell ~eetell, bevoDdt zich,
in den aauval1g des jaars 1765 t zulk een WijYenp/flllger; en,
gelijk de moedwil, onder fcbijn van ijver voor de geregtig.
heid t dikmaals vlamt na gelegenheid om zijnen lust te koelen, dus maakte ook de menigte der Dorpelingen toe!)ereidzeis om den gehaaten. kwalijk berugten L:'Indman, de "era
diende fualf.e zijner plaagerije te doen wegdraagen. De menigte kwam cp de been; de Hoorn wierde gebla:azen; en
luidruftig gefcbreeuw deedt de lucht wee.galmen. De Wijvep!aQger, wieD het gcweeteu zijns misds:ad verweet, uit
alle deez'e toebereÎlJzclen zijn aanfiaand lot YOOrfplllende, OOl
p ..
de
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de dreigende mi.hendellng te ontgaan, floot de deur zijner
wooninge en Dam de vlugt op den Zolder. Om zijne bevd·
liging te meer te verzekeren, hadt hij zich van een PHlool
voorzien, ge/aa den met eenen Kogel. Om de menigte uiç
elkander te doen gaan, en van zijne wooning te verja~gen.
Cchoot bij onder den hoop, en k.vcllle eene jonge Dogter.
De Volksregt~pleeging wierde bier door opgerchort, maar de
Wijverplaager in reillen betrokken, alwaar bij zijn bedrijf,
wet de vree ze voor de gedreigde mishandeling, zogt te verqeedlgen. Zeden wierdt in bedenking genomen, de gemelde
gewoome , bij openbaar gezag, te doen verbieden, en alzo
eene aanleiding tot oproerige beweeginp,en en land verdervende
Welke de uitfl~g
Ilmenrottingen uit den weg te ruimen.
geweest zij der raadpleegingen over dit onderwerp, is niet
ler onzer kennisfe gekoomen.
Zie Nedu/a"tlfche Jaar!JQclten, Sloor
het 'Jaar 1765.

WYWIliT; Zie

WI!.UWERT,

Deel XXI. bi. 108.

8
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Y.

Y.

Deeze ziinde oorfpronklljk eene Griekfcbe letter. Is
door andere Volken, uit die taaie ontleend. en in de hunne
overgenomen. Van ouds plaglen de Grieken de Y in de
plaat. van eene enkele U te gebruiken. In onze. gelijk ook
in andere laaien, bedient men zich tegenwoordig vin die let.
ter in hH (pelden of febrijven van zulke woorden, welke in
het Griekich met een U gefcbreeven wierden, lis yzoap.
EGYPTII., PYTHAGORI\S. PHRYGIO, en meer Inderen ; hoewel
zommlge hedendaatfche N"derduitfche Spr:aakkenners daar
voor de I willen in de plaats fiellen. fchrijvende IZOOI',
PITHAGORAS. EGIPTK, enz.
De Y wordt ook wel de lener vin PYTHAGOUS genoemd:
niet om dat de Griekfche Wijsgeer die letter 't eerst heeft
uitgevonden, maar om dat hij aan alle zaaken twee einden of
oogmerken toercbre~f, naamlijk , de Deugd en de Zinnelijkheid, welke hij door de twee toppunten van de letter Y
verbt:eldûe. De Dichter PERSlUS drukt dit in deezervoege uit
.. Et tibl qure Samios deduxit IItera ramos,
" Snrgenlem dextra monfirlvlt Umite callem."
lleteekenende, Dur de Venaaling van CBRIST.

PIERSON:

11 Ook zijt gij. door bet geen ik voordroeg, wel bewalt,
.. Van die twee paden, " een ter flinkerbindt • en 't ander
" Ter regterhlndt, verbeeld, verfcbelden van mllkauder,
Jt Door deze letter Y, vau Samoa wljzeu 111ID."

Ps
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VlkGiLIUS

beeft des wegen de volgende uitdrukking.

" Litera Pythagore cl scrimine fdb blcornl,"
Dat is:
"Oe letter vin Pythagorcl i, :lIs om twee hoorns in
" tweeën verdeeld."
In onze NederduitCche taal is de Y de zesde en laatlle
klankleuer, alleen lang. wordende, als zodanig, uilgeCproken met eenen klank, welke iets v:m het zagte vin de 1 en
vin bl't harde van E I beeft. Bij voorbeeld, in de woorden
'Jiiel, Te, '.r"e,., Tze,., Riy, r'J. Re'1zen, R'Jde t Bu,.ge,.y,
&h.láer" D,· .. ItIt<lt''Y, eOl:. :\:Illast , evenwel, grenst da
klaD" vlln de Y liaJl dien vin El; 't welk de reden is. waarom men, ginds en tldera. In Holland. vooral te A""pe,..
zil!t fchrlj ..en. E'j3tf', II'C'jfl, l<.e'Jden, enz. Het ondcrt~hdd IUsfchen de onderfcheidene klinken vin I, E I en Y
llat l.ien ~Ilcrduidehlk~t bem~rken in de uitfpralk van l'il,
JTIeI Peil, Y''JI; Bidl. B:cdt, Beidt, Byt; Zil, Ziel J
Zeit, Z,t; Lid, Lied, Leid, Lya; en meer diergelijke
wl1orden.
Vin ouds was ook de Y een Getalletter, heteekenende het
getij Vin honderdvijftig; onder andere blijkt dit uit den voleenden dlchtregd.

tJa,,,,

" Argolicus centum quinquiginta facitquo charaB:er."
Volgens ccn rijmregel, welken men bij den Kardinaal BEaantreft. zou, egter, dCfIlc regel bet gelal VlD honderd Dl!genënvijftig uitdrukken:

J1.0NlUS

" Y dat CellteDo8 et quir,quagenta nonenos."
WInneer men boven de letter Y een rechten fireep trok)
gaf zUlks te kennen, dit men het getal van bonderdvljfllg~

liuizend daar mede wilde aanduiden,

Zie

DU CANGI!..

llede,..J"iJfthe

Cloja,.i.",;

A. "lOON EN t

Spr~lJltltutJst.
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Y, of 'iE. een Vliet of Srrool!). nier oneigenlijk genoemd
cen arm of rak van de Zuiderzee. A/1Iji.rdfJ/1J wordt. IIn
de Noordzijde, van del zelfs warer befpoeld. en heefr dalr
1120 eene ruime en veilige Haven.
De Stroom neemt zijnen
aanv.ng bij den Vuurtoorn , een weinig ten Zuidoosten van
het Dorp DU"gerdllm, eo fchiet voort tot aan de Beverwjjlt, of liever lOt op de hoogte van ~pllrendam en Asfendelft, vermlds bet water, ten Westen van die Dorpen gelogen, meer bijzonderlijk onder den num van /Pijlrer. mei,.
bekend is~ Fraai en fchilderagtig, naar zijne gewoonte, befchrijft de Dichter ANTONIDIlS den loop en tlrekking van he,
Y, in de volgende regel ••
" HCt Y komt uijt de borst der Zaidan:e8 gevloren.
" En valt in 't Wijkermeer , vin daar re rugh gefchoten,
" Begroet het Spareadam , en moedlgb op zijne eer.
" Ontfanlt de golven van het Harelemmermeer ,
" Dien firengen water wolf, die met verwoede tanden.
" Zijn eijge moeder fchendt, en fcheurt hare ingewanden.
" En mengr zich met den Vorst de. Amllels hande aan bandt,

J'

Tot weer de Zuiderzee hem welkomt

~n

zijn ilraodt."

Het Y heeft niet over~1 de zelfde breedte. Over 't gebeel
genomen wordt dezelve gefchat, gerekend van de Srad Am.
fle,.dam rot aan den WalerlflfldJ,hen Dijk, op eene hall/e
Mijl; uitgezonderd alleen recht voor de Stad. IlwAar, V:IQ
den gemelden Dijk, een lluk Land, meer dan rer halver Ye
Jidleekt, en aan den Stroom nlluwHjks eene balve MIjl
breedt laar. Deeze uufieekecde !treek Lands dr.a6~ den naam
van Voolwijl:, Po/ewijk. of ook wel, volgen. zommigeo.
Pogelwljlt genaamd. Tot op den rijd der jODgfie Omwenrelinge, plag ren de mi6adigen, blDllen de Stad met de dood
geilrafr. aldaar ten roon gehangen, of op Stll.ken geplaatst te
worden. [ene ten tOOD ftelllng, volgen. Belltsit der Verr&genwoordigers van het Volk VlD 8,/1111,,/, als de Mtnschheid
Qntecrende, door 4e geheelCl Provincie ~ zedert, Ifgefcbafc..

A..
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OF

YE, YDAARD.

Aan de over- of Noordzijde van den Y!lroom, te~cn over
de Stad A",perdam, ligt de Waterbndlene DIOC, en Jnt.
moet men, lang. deDzelven, de DOlpen Hni.+jJ,Jol, N'~If:J'e".
liam, &"el/ingwou en D'lrgo'dnm. Hó!t latHge( ·.emde Durp
grenst zeer nabij lan den hoelc van het Y _ alwur (ic Z,dderzee eindigt, en men de verm:larde cn vl'or Am/Ier dil", zo
zeer belemmerde droogte, het Pnr.pus, aantreft.
Volgens de verdeeling vlln HOI.,md, welke (ot nog llJe
pl:a:lts heefe, wordt de ProvilJcie. door middel v~n het Y,
in Zuidlzolland en Noordholland verdeeld. In het KI..'Tkelijke,
egter, hoewel, volg"n, èceze veroeelin g, onder Zuid.ll0lJat/(J
behoorende , wordt A,nj7crdam ondèr Noordlz"lIa"d gerekend.
Wij merken hier nog un, wat aaDgut de uitgebreidheid van
het Y. dat dezelve, he Jen (cn dage. ongelijk grooter is, dan
in overoude tijden: immers, indien het waarheid zij, .. geen
eelJigen onzer Kronijkfchrij 'Ieren verha:kn. dat, in de Twaalfde Eeuw, het Y, recht ,"oor de St:d, op de hoogt~ van de
Foo/wijk, flegts de wijdte van een Sloot hadt; weil:;!!) alz:>
de Ha4rJemmers en OsJorpcrs Ii~tdljk konden oV<.:rtrckken,
toen z.ij. in den J~are IISS. de Oregter· Friezen naajaagden.
Wit eindelijk aang1at de opdrooging van bet Y. in onzen
leeftiJd, en wat men 11\. tef voorkoomlnge der wr~it!rell
voortgang v~n die kWlld. bebbe in 't werk ge!ldd; te wijd
zou dit Artikel uitloopen. en voor veelen onzer L,:cz~rell ce
verveelende weezen, indien wij daar van een nauwkeurig
verÜag wilden voordraageo.

Zit

COM!\IF. L YN,

Befch'ijlltng "a" dm-

/lerdarn.

YDAARD, door zommigen lJaard gefp-:ld, hoewel een
klein Dorp, heeft, nogtban., in de Provincie Friesland,
naar zjjnen naam de GrietenIj doen b'enoemd worden ,van
welke wij !luks nader verf1:ag zullen mededeelen. Het ligt
in bet Kwartier van OOllerg~. en moet vin Hi;dllard, in
WIllergo gelegen, onderfcbeiden worden. Het Üorpje i.,
gelijk wij alnmerluen, geriD, en kleiD; in do algemeene za...

ken
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kes ~er Grietenlje bren~t het niet meer dan negen Stemmen
Van de State Friesma, in het Noorden geJe~en. onsleem bet eenigen Juister. In het Kerkelijke ia TJaartl mee
dt rwe~ nabuurige l)JrpeD /Egum en li icns vereer,igd. Bit
b.unen neemt de Hervormde Leeraar aldaar d{'u gewijden
dienst waar. EeD Ri;dweg, w~I'ce door het Dorp loopt ~
geeft aan hetzelve eenise leevendighdd.
Uit.

YOAARDF.RA1)EEL, dus genoemcf nnar het zo even vermelde
DorN is, ID rang, het Tiende Dorp. in h~[ Fricfche Kwar:'
tier OO$lergo. De aloude benuming Is Edauwerdellldeel4
Z:j rigt, op eenlgen amand. In het Zuidoost van Leeuw.,....
den. De ~rond deezer Grietenije is, over 't geheel genOo
Dlen. zt'er laag; zudat meo 'cr geene Houw- , maar all:!enlijk
Weid eu Houilanden aanrref[. Daarenboven is zij zeer watl:'rrlJk , zo door eene menigTe Vaarten en S,oflten, als kleine
Ml'irtlea
El?ll d:er M;-irt;es, hrt He",ptl.Jer 11/,,;,- J!eheeor
ten, b. voor etlijke j2aren, droo!~ gemaakt. Zie OI\S WrJor"edoek, Deel Jl.X. bi. 53 I. Waar bij ""ij nog hebben aaa
It) merken f dat, vo:gens een echt en reloofwaardig berlgt,
len tijde der Droo~maukinge, lu dit M~irlje. hoewel in het
midden der Provincie gelegen, op een aanmerkelijkeu afiland
van d~ Ze'" veele duizenden leevende Oesters in hetzelve
gevonden wierden. Decze 'li}zondcrbeid geeft geZQg aan het'
verha.1 onzer .Ioude l(ro,,j;keiJ. volgens 't welk de Zuider"
zee, in voorgaande d1gen. zich diep landwl8rts zou ultgew
ftrekt. eD do Boarn of Born, eertijd. eere vermaarde. maar
IIU bijkans onbekende ~trcom, met dezelve gemeetifchap ZOIl
gehad bebben.
Voorts bevat T-/(larde;adeel de' aebt volgende Dorpen;'

TJnord; ./Egurn ; R· ~,-d~lr.uiz',m; Frienl; G"or,,,,; Warre'gll; U":lIJl;"1iS; Wt4.,cr,tJ. Te zamen bevauen zij twee.;.
honderdvlifrièn SremJraar.ende Plaatzen , eD worden, In hec
Knkeiiiken, door lI;~r Hervormde LeJraars bdl~nd. Twee'
Doopsgezinde Gemeenten heeft men 'er: de e<:ne te 1f'orreIQ, de ander. ce Grouw; van welke de l:llmgcnol:mde UU'
aan·

YOAM, YERSIKS.
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IIIIzienlijk is.

Eéoc Statie van Roomacbgezinden, te

""(1 en WartenQ, I. zeer talrijk in ledematen.
Zie

SCHOTANUS

en

WINSaMIUS,

11'",.

Befehr'J•

.,;ng 'ra" Friesland.
YDA:.!;

zie

Ul1DAM,

Deel XXX, bladz. 69.

YnslItl!, op de Kaarten TrJeie genoemd, of, zo als het,
heden ten dage) meestal gefpeld woJdt, lerfike. ia eea Dorp,
op het Zeeuwfcbc Eitand ZultiIJeveland gelegen, op het niter-

1te

VlD

den Oostkant des EillDds, digt tegen den Dijk. Vao

ouds was dit Dorp zeer vermaard, en moet een goed liD tal
'Vermogende inWOIJDer. bevat hebben. Nog heden ziet mell
'er verrcheiden Straaten, docb io welker meeaten veele HuiICD merkelijk in verval zijn. Van de aloudbeid des Dorp.
ODtmoet men de onlochenburlle kenmerken in het Kerkgebouw, zijnde geheel VlD Duiflleen. Volgets hel jlugelaJ
welk men daar binnen leest, moet het gewijde gelligt meer
dan vijfhollderd jaaren heugen. Oorfpronklijk was bet een
deftig Kruis 6ebiluw; een gedeelte daar van, zijnde het Westlijlre. d4olor de vlammen verteetd, Is niet wederom bL'rlldd
geworden. Veel duidelijker in 't oogloopeDde overblJifzels;
clan in de meeste oude Kerkgelligten, ontmoet men 'er valt
den voormaaligen lloomfchen Kerkzwier , in de menig\e vaD
UitgehouweL<! B:!\!IJcn van Martelaaren en 1VlanellilresfeI'J, op
tie ult1\ekken der Ovaalgebinten , hin~en de Kerk, le~n de
Zijdmuuren geplaatSt, met de WerlmlÏgen, waar ml!de zij
0111 'r leeveu gebragt zjjn. daar nevers.
De Her"ormd:: Gemeente worde 'er door éénen Leerau bediend. Bl!hal"en
eene jaarm:\rkl, badt men 'er in'~elliks. van ouds. eene
faerdtll en Koemarkt; doch de Illtlle wordt niet m~er gehouoo.:n. lt~L Rfg!5gehled van T/?,.jike. be VI' • Noord., Zuid..
en WèstW;;:IIlS, \!<!ne uitgebreidheid van drieënt',yllltighondercl
dm:ë zeve_Lis Gemeten tw<'ebonderd z~,je. ë:uderti" Roeden.
(lp dien t:ruud naaD on~"VL'er honderd Huizen.

Zie

~~1~.I.L"GANGE, K,Oll. FQ"

Zeeland.
YZlt.
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Y.I!P.SJltENDAIL\1. t omuent een vilN'endeel uurs van 'lè,!ik'
,elegen t is een gcbugr, vin waar men op 00';1- Hoelt, in
hel Eiland VlD Tholen, wo.dt overgezet. DaareDbo~en Yer~
nrekt het aan het Dorp tot eeue Haven voor de ~cilepen_.
welke van daar, 't zij op llolllndfche, of op Brabanden\: of
andere Plaaaeu, afvalren. Wt:leer !londt hier e:ene Kapel.

Zie

IMALLEGANOE.

YHOR~T, een Dorp in de Provillcie Oyu1sleJ, in hel
Drostampt Vln SaJlaIJl, onder het Geregt van HuJfell, tegenover de plaatB, alwaar. in overoude tiJden. de vClmaarde
.ll.bEdij van de Orde der Cistedien[c!r lVioDuiken, de Ablllij
VaD Diltlteningen genaamd, plagt te !laan. Gtduurctde de
rijden, in welke de RoomfCne Gousdleast, hier te .L.ar.de,
de Heerfo;Jlcnde was, bekleedde de Kerk deezes Dorps, deq
nng van Pllrochiekerlc. Zin IS het jaar 1609 nebben de: Htr.
vormde lngezeereDen hunnen eigen LeQraar gehad. welkt: ilt
de reed. veele jaaren tellende Ke! k het geWijde dlenfiwerlt
verrigt. Hij is Lid der Klasfis van Zwolle.

Zie

PICART.

YLST, rene Stad in FIles/anà, iu 't oud Fr;euh. eertijdl
'lIls genaamd, terwijl dezelve in d" gewoonc lIoUanafèbe
tanl den nalm vin lick droeg, om dat de Friezen de K io
tz of ti veranderden, en daarom voor Sneek Snit.. voor
Kerk Tzerk. en voor drinken drintzen, zelJea. HedeDJaap
leeft men 'er al dikwijl. \lcn naam van D''jlsl. aln, welke

uke:rlijk voor aene zemoDtrekkiDg van Te,. of Dr,. 'lIst tG
houden is. De Stad ia tCelegen ia de Grlet@Dlj vaD 11"",.
jrilaerad.cI. eeu kJein uor gaan. ten Zuidwesten vaa Sflee~,
aan 't beekje tie Cee • .,.,. welk hier. voor fen klein gedeelte,
ju 't No.ordweltelnJa. door loopt, en voorts. ZuldoOl(waard., drio aanzienJijke takken get'fc. wier middeltle in de
te ,enoeg&aam doW' de gebeelo
fchlet, terwijl de
Noordw
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Noordelijke en Zuidelijke, onder den num van D,g ..aft,
rondom dezelve loopen, en zich, in 't Zuidoostelijk elndo
der Slad, wederom daar mcde in een Vaarwater vereenigen ,
't wolk van daar na JortrJp en elders loopt. De Slad firekt
zich dos, in 't laog, van 't Noordwesten na het Zuldoostcn
Uit, {laande alle de Huizen, beh,lven die aln de Geeuw ge..oodeo, en Popmfl buuren !(enaamd worden, Ier wederzijden van 't voornoemde midJelfle vaarwater.
Wat den oorfprong van den reeds gemelden naam d~r Stad
betreft: 'er zijn die denzelven alHdeo van de gemelde hin.
ilengraft Ee of 1', aln welke weleer een oud AddiJk Stinl
of SlOt fiond, onder den naam van 1]1'1 of 2to;tein • waar
uit. bij verkortinge, de taam van nu of r:st Z(JU zijn
voortgekomen. Het voornoemde Stins of Slot O:ond voorheen in 't Zuidoas~eEjk gedec:lce der S~ad; zijnde de lutfie
overblijfzeIs van dit gebouw, eerst in 't Jaar 1778, woggebroken: in 't Zuidweslen, had men dat van den Edelen
~ere RI6PENS. Niet oflwaarfchijnelijk heefc men hier VOQl'
cJeezen meer oude Adelijke gefilchten gehad: altháliS rcnijnt
men zulks uit de menigte der wapenen, die nog in de Kerfl
overig zijn, te moeten beOuiten. Wanneer 1ist, b:j zJmlUi·
gen in 't Latijn Eloslum genaamd, allereerst gctlic"t z'i, is
onzeker; docn de Staj is oud, en was, zo DIen meent;
\'oor deezen, mag-rig~r en graoter dau Sneek.
De Stads privilegien wi~rden aan T!st gegeevcTJ omtrent
het Jaar 1262, door den Pott'staat SIKKE sjAARDEMA eit de
fitaaten van den Lande; en in 't Jur 1379 wiedt 1211 decse Stad. uit nllam vlln KAREL OEN IV, ecnc Weekmarkt op
Maandag, en eene Jaarmarkt op twee naa elkanderen volgencle dagen, naa den dag van St. MAURITIUS, den Patroon vIU
de Kerk deezer pl.:m:e. tocgefl.an.
In 1477. wierden de privilegien vin 1i'st op nieuw he.estigd. door Recht en Ruden der Steden, Linden en DecJen van Wes/ergo, vergaderd binnen Sf/eek, waar bij wel
Ditdrukkelijk wierdt vasi gefield, dat de zogenoemde papene
pointen van W,mbrilzeradeeJ het privi!el:lie van '1"Ist niel lil
't minne zouden hinderen; zijnde de brief, hier van ~fgegee
l'en, te vinden bij SCHOT",,"US in zijne Befchrijvioge viii
Fr;esli,mJ.
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Toen naderhand tie Provincie onder Ife Saxlfche tJeerfi:bapplj ~komeD WIS, klaagden evenwel die van rlsl
den Hertog, dit hunDe oude Voorrechten , door de SneekenÎ
en door SCHI!LTE VAN LIAUKEMA, Grietman OVtt WY:l'/Jrit.
zeradee/, waren gefchonden; 't werk zo veel ,"gallg Yoncf
bij Hertog GEO'RG, dei! Roomfchen Ri)les Erfj!ubernacut en
Potc:staat, dat hij, door z ijnen '!'tadhou~er HUG'J, Uurggraa.
ve van Le'Y3enig. die van _'ned en WY'J1hril7.pr"ieei gebood, de YHlenl.1ten in bunne oude Voorrechten re Ja.tea
berusten. tOt dar Zline V",rlleliike Genade 'ef zien nader
~ver verklaard zou hehbcn; zijnde ,leeze brief gegc:evclI lEi
Harlingen, op den ze!ë'twil1tig!t~n Augustus des jurs J50~.
Wat laater, in den Jaare 1504, onr~j'lg de Stad vog eeD'
Privilegiebrief • VlD inhoud, dat Hertog GWRO. gezien heb-bende, boe Tlu van ouds mer Stads Prlvile~itn ware be~if
rigd geweest, dezel ve vl)Jkomen beveHigde, en aan Ile Stad
~efiond, om, gelijk: in andere Steden pha!s h~d, door haue

aa.

eigene RlI8den. Burgemeestercn cn Sc!Jep~nl'n Ie worden
l':eregeerd; doch dat de Burgers zelve den firoom, die door
hunne St:ld loopt, ten aigemt'encn nune, di,'o en 1.uiver Z·'U·
den moeren h"uden. Nog. villdt men; onéer li'! Hukkl!!1 del!
Bourgondifche Regeerlng, dal de ScadtlOUd"r GROJIG SCHENK.
In 'e Jaar 15!l7. &:In die v.n 'list Uleóe afzonderlijk aarllcnrij.
ving deedt, aangaande het opmaaken der dljKe!]. wt:ben.
brugg~n, dammrn, zIjlroeden , 1100een en 111 a teringen , onder
hun bedrijf behaorende.
Weleer had, 'lIa geene gewoone Srads Regeering vin Ol·
<1erman, BurgeUleesleren eo Raad, gelijk de a1dere :'tedeu.
mur eenen zogenumjen Eeheer~ met tijr.e M dert'clllLren 1
die ech!t'r genoegzaaIJl 't zelfde r,-ehl en mailt Iladaen al. de
Olderman, Burgl'meesters en Raad der ,"u<'re Sred:p. 'rilll~
hellaal de Rel(eerin~ der Srad uit viJf Burgemeesleren ea
daarenboven twaalf Rllldcn in de Vroed chap. Alles volgetll
'r Relllemel)t. door den Rud van Stllllen, VlIl wegen bunne Hoog Mogt·oden. op dl' RegeerlDg deezer Stilt gemaa"t.
in 'I Jaar 1637, en dal lUldellile
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I. De 1\t~~illraat fal bci!a:m tlyt vyf Burgemeestcreu ende
t\~Mlf Getneentsluyden of Vroedfehappen, die bij gell'elde
Ra.!en vin Smeu, vin wegen als boven. ala nu {uilen
II:Il'Igeltdd worJen.
2.

De voornoemde BlltgetneE'steren fullen dienen vsn den
e"cn uieuwen jaars dllg tot den alrdcrl'n, in fulk~r voeg,,!!, d~t op den nlaslkomendcll ende t'elken njeu wc j0ars
11~t; fJl afgaan een Burgemees'er: 't welk de eerrte vier
j:12len by lotinge fal gefchie~en van de gene nu aangeaelt
worJe,1I1e, eudc daar na voom afgaande de gene die langst
beefr.

g:!éli'~'Jd

3. De Gemcentsluyden of Vroedfchappen fullen b1yven haar
leven lang, alwaar 't dat yem:!nt van de fclvc In de enl.
kgicn VIIn de Generaliteit of Gedeputeerde Staten of Re·
kenk:amer defer Provincie werde Gecomillhteert: elleen fal
de p!aatfe van die gene die elders met der wone komt te
venrekken , vaceren.
4~

Ane iUT fal, veertien dagen .... oot' nieuwe jlllrs dag, in
plaats vin de Burgemeester die afgaan fal, een dubbel ge.
tsl genomioeert worden uyt de Gemeentsluyden, in fd!eer
Jllpnieren, d~t eerst vyf perfoonen uyt de twna~f fu!l.~n by
loti!'6'e genomen worden, welke "yf fullen doen de numi·
natie van 'e voornoemde dubbel getal uyt de andere re.
Yen, alfoo dat Cy haar felfs niet mede fullen mogen nomiJlereu.

;jo

Tot welke nominttie fy dadelyk fullen moeren procederen,
belol/ende eerst (foo ras het lot op baar fal 'yn gevallen
om te klefen ) ain de Vergaderinge, op haren gedanen
Eedt, clat fy In 't nomineren fullen letten op de gequaHiceerfte en bèquaamfte perfoonen onder de voorfz. fe ven ,
fonder enig ander oogmerk rugt ofte gunlle daar inne ce
full~n

beton'!n.

6. Gan
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6. Gaande dan terllont met haar vyven In een Inder kamer ~
ende niet daar uyt komende Doch met niemant, commaniceercnde, voor dat (y de nominatie fullen hebben cedaan
met de meeste Ilemmen.
,. Welke nominatie van dubbel getal als dsm dadelyk by beotholen mhfive fal overgefondea worden aan Zyn Genade
Stadhouder deCer Provincie, om by defc:lve daar uyt het
enkel getal te worden gekofen; die den naam des gekl.>re.
nen mede by beaoten misfive Cal overfchryvea, wèlke mi..
five niet voor aieuwjaar. dag Cal mogea worden geopent.
8. De afglllnde Burgemeester fal weder fuccederen Jn dl!
GemeemsluydeD of Vroedfchlp ia plaats vla dca gekore"

neD.
9. By foo verre enige plaatfe by veraerf ofte anderfins tUS·

fchen tyden quame te vaceren, fal dur Inne een ander ge.
koren worden. te weten, foo een Burgemeesters plaatfé
vacant wordt, meer lIs drie maanden voor nieuwjaar, fal
de plaatCe moeten worden dldeli jk vervult by aominltie
ende electie als boved.
E!1de in de Gemeente of Vroedfèbap een ma.nd DU dltr.
de ploalfe vacant fal (yn geworden; l:1y de Magiftrllt ende'
gefwor~n g,'me~nte gefamentlijk met pluraliteyt van ftem.r
men de verkiefinge te doea.
.

10.

i I. Ane de voorfz. perfonea fuUen moeten fyn beborelyk

gequ!llificeert ende van de ware Gereformeerde Religie,
fao lIs die in de publique Kerken wordt geoetrent, proreafie daar vin doende, of ten midlen wel gt:atr~aioneerdf
tot de Religie, ende tea gehoor komende, ook belroor..
1yk gedoopt fy-nde.

or het voor dere rejfe mo'gte gebeuren dat enige mar.
k:mderen na in Bloede beRaande in de Gemeemsluydea
{vudea mo&ea geilelt worden, ral 't '=Jve alllDuls foa p.
Q 11
, ...
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reguleert blyveR, dat geen Vader en Soon, nocb ook geeD
twee Broeders te gelyk, da.r inne mogen genomen worden.

J3. Blyvende voorts aan de MagHlraat ende Gemeentsluyden
de beraminge met meelte {temmen van alle verdere goe&l
order In de Regeerlnge van Stads Caken. ende IC gene daar
van dependeert , ende ook haare Priviregien I Vryheden
ende Costumen naar ouder gewoonte, foo in "c vergeven
van Stld. Ampten al. IDderfins al. van ouds gcbruykelyk
is geween, fonder ergen. in ne cot particulier proryt te
mogen excederen, lellende voor al op de beste mesnage
ende meeste voordeel van de Stad en goede Ingef;!tenen
.an dien, ook in verteringen, baten, profyten of vacatien
miet gaande buiten de ordonnantie of ordinaris gebruyk.
ende ook voor 't confereren vall eenige Ampten niet geJllecende, op frelle van arbÏlrale carrectie tegen den nem!r
ende gever. Alle welke pointen by de Hoog Mog. Heren
Staten Genera:d, des noods ende verCogt fynde, fullen ge•
.pprobeert, gerlti/iceert en by forml VAn Octroy Iin de
Stad r'~t verleent worden.

Aldul gedaan eode gearrelleett

den

14 Maart
"3 April J637.

Wa. geparapheen
A. BaUYNING

Ve...

Onderftond ter Ordonnantie van de
lbadc van Staaten ,
Ende getek.,
J. EYKillao.

TM is zonder eeoige Wallen of Munren; doch de Strllten
zijn met lommerrijk geboomte beplant, 't welk der Slad
geen onvermallkelijk aanzien geeft. Men vindt hier eenlge
loede gebouwen, vooral de Kerk, die in 'e OOltelljkfte deel
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der Stad. in een' uitboek {laande, met twee rijen pilaaren.
een fleeDen gewelf, een fraai en \Vel khnkcnd Orgel. ell
ruim Koor voorzien is.
In 1736 wlerdt het oude Raad- of Stadsbuis geheel afgebroken, en daar voor in plaatS een nieuw gebouw gefticht,
waar aan de eerfte neen is gelegd door de Freules DOROTHEA.
en jULIANA VAN GALIlMA. die, met bure jongere Zuster
mXT VAN GALIIMA, de eenige overgeblevenen zijn van het
aloud adelijk Friesch ge!lagt VAN GALAM4; zijnde bet lutlie
mannelijk oir van dit buis, de Hoog Wel Gebooren Heir
ANTONlUS SIXTUS VAN ClALA.'\1A, op den acbrëollvintigften JUDij
des Jaars 1737, overleeden. lil 1770 wierdt het Stadshuis ,
door 't aaDkoopen van 't oude Familiehuis van POPlIIA , bijna
de helft vergroot. In de' bovenfie verdiepinge heeft men,
bebal ven de Sekretarije, eene Burgemeesters en eene Raad,
of Vroedfch.pslramer, die beide zeer net behangen zijn; onder virdt men ook twee ruime vertrekken. van welke het
eene dient tot eene kamer voor do Gerechtsdienaars. en 't
andere tot eene openbaare Gevangkenisfe. 't Gemeld gellagt
van P3PMA WIS. voor deezen. zeer vermaard, wegens verfcbeiden geleerde Mannen, die daar uit zijn voortgefprootell.
AUK! POPMA reel de bij zijne Huisvrouw, JOUK VAN HETTIl'CGA, vijf Zoonen, SIKKE, TIETE, SI1'lt!, AUKE en RIB1'IK.
SIKKE of SIXTUS wlerdt te Dole in Bourgondien der Rechten
Doctor, en gaf In 't licht C. Celflll de arle Dicendi. TIEn
of TITUS fchreef over de Episloldl Familiares "all Cicero &c.
SIPKE of CYPRIANUS handelde over Sol/lIstltis. en AURE of
/.USONIUS fchrcef verfcheiden geleurde Verhandelingen.
Nog
beeft HESSEL, de Zoon van TITUS, over Curl;us Iits in 'e
licht gegeeven. Ook bloeide weleer bier G&LLIUa lU1"ANUS.
Kommandeur van 't Hospitaal van St. JAl"l. die de befcbrijving en afteekenlng van eenige Friefche S.eden in zijn' lijd
p'!eft gemaakt. Nog beden ren dage ziet men in de Kerk
de begra3fpiaatZen der POPMA'S , gedekt met zwaare Zerken,
op welke L:J1ijofch~ Opfchnfren en Verfen fiaan; doch dle
zodanig ZijD uitgeIJeeten, dat men ze niet kan leezen.
Weleer hade men In ')'1>/ een Kloosler van de orde der
Karmeliten , n,aanQe nabij de Kerk, aao welk Paus IOllANN~'.
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de XXII van dien Daam. de zelfde Voorrech.ten fchonk en
bevtltlgde, welke door JONIFACIUS DEN V 111 aan de Orden
der P,edikbeeren en Minderbroederen gegeeven waren, zo
als blijk, uit de Bolle welke daar van voorhanden is. Het
Klooster van WourJserzrJ was dus met dat te '1Ist van de zelf.
de orde, en wierdt daarom, naderband , toen het door hOD'
ce walervlo.eden, en daarop gevolgde rampen, befchadi~u en
verarmd was, aan dat te Tist toegevo<!gd. Doch ook dit
Klooster is reeds van overlang verdweenen. Zelfs bebben de
Roomsc:hgezinden , die hier maar weilligen in getal zijn,
,bau. geene Kerk te Tist, maar verrichten bunnen Godsdicl1st
,e S"eek. De Doopsgezinden daarentegen hebben 'er één
Vezmaaningsbuis of Kerk, in welke de dienst door él!Den befoldigden Leeraar wordt waargenomen.
Ter bevorderinge van den bloei der Stad, waar op men,
zedert eenlgen tijd, meer dan wel voorheen i. bedagt geweelt, oordeelde de Regeerillg du eene algemeene KOtmarkt
'VlD weezenlijk nut zou konnen zijn; durom kogt dezelve,
in 17113, zekeren ruimen langwerpig vierkanten tuin, in tt
!DÏdden cler Stad, tegen over het Sradshuis gelegen, en liet
denulven tot eene openb.are m3rktplaats in gereeJheid brenaen. Eertijds Hondt hier de Stins van den Kallonel HI!1TINGA, waarin de glazen vereerd Wlren door de volgende Adelijke Perfoonen van dien tijd.
TACO VAN GALAMA.

AUCI[ AVCltAMA.

Aft"A VAN GALAMA.

WI!RP VAN TjI!.SSENS.

DOITS. VAN BONGA.

IDA VAN GALAMA.

FRANS VAN EIZINGA.

RIXTA VAN GALAMA.

Al.. NA VAM GALA MA.

TlfUS VAN GALAMA.

Deeze pl•• t. is geplaveid, en van weerskanten, gelijk ook
,an achteren, met huizen bebouwd; ht:bbende in tt midden
eene poon .,n '1 water, om 't Vee daar uit de Schepen te
Jo.fen; doch van vooren IIn de Straat is de Markt open, en
alleen voorzien met eeo' dubbele rlj paaIen. Deeze Markt
kan over de driehonderd lt.underen beVitten t gelijk in 1783

" geb!eeken.
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In het zelfde jaar wierde no~. door de MQgii1rant ell
Vloedfchap, eer:;c nieuwe en ruimere Waag gcbvuwd, wdk~
aan drie zijden met overdekte Gaanderijen Olurlng.J is. CII
op den grond llm, welken de oude Waag voorhecll t;eJedtelijk be{]oeg un den Noordkant van " StaJshwis.
Ac.n deel.\! Stad nun vier Molens, te We-etCIl, é~n E-:-k •
(wc:' Hout- en één Roggemolen ; voorts heeft WCII h'er é~lle
BrouweriJ, ééne Stookerij en vijf Dakkeu.
GViulIf,:nJe
eenige jauen hadt Ir'st zeer afgenomen; doe, begint nu,
door je :lorge der Re!;ecriiJge, w~dcr te blo;,i~lI: ook is
dl:eze Stad iJJferdand zeer gcll'gen tut Ha.,d"l etl F~'lI";..:i;cll,
Wl'gcns de ruime w~lereu, die alomme en ooit r.~a via {~t~t:.
havens, met naame SltH'Oren, WlJtkum, de Lemmer en Id:keai;l, loopen.
,
De voornaame middelen vlln bcna~n zijn hier de ni)ter (n
KII~slnarkt, en de fabriek van Scheepsdmmelcn; y,nd- !,de
mei1 hier thans, behalven verlèheiden Booljesmaakerljen. tw.e.c
groole Scheeps" Hellingen t eene aan 'e Zltidooste: ijk, ea
eene aan 't Noordoostelijk einde der Stad, op welke Kdr~n
van uegentig en honderd voeten worden gebouwd, h"e.dan:g<l
'er nog drie in den J2are I71l4 zijn afgeloopcn.
Des Zalurdag, avonds vaart y;n hier een Bcurrm.1n o.p
AmflenJam, en daarenboven 's Dingsdags Jlvond. een Boterfchip , 't welk ook pakgoederen en menfchen meede nec,.'ll~.
'5 Vrijdags morgens (eD negen uuren vaart van hier eell
Schip op Leeuwarden, '5 Maandags morgens ten zes of zeven uuren een op de Jouwer, en '8 Donderdags fen op ""orkum, Op Rolswflrd vaart alle Vrijdags morgens teIl z·cv,:n
uUIen; doch op Sneek dagelijks, den Zondag ui:gezor.d, rd.
eene Snik, terwijl de Bo/swarder Snik op Sneeft, hier tweemuIen 's daags door komt.
In 1183 wierde de vervallen Weekmarkt wederom op nIeuw
aangelegd, en geftcld op Matndag, COL bier toe met goed
gevulg. In plaats der oude verwaarJoosde Jaa nn:lr kw!), ziin
ter ook twee nieuwe aangelegd, als eelle In 't Voorjallr ia
Maij, op welke zeer veel Vee komt, en eene in 't laalH
'\'an Oktober.
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Onder de Tlfltr' Burger. wordt nog heden de gewoolU'
laDdtRaI, te weeteD 't boere Frie6ch, gefproken. De kleeding
is bier ook nog ,over 'l algemeen, de boere kleedlng; doch
veele vrouwen en ionge dogten beginnen zich op 't zogenoemde kMn Steedtler. op te fcmkken.

Zie

WINSUflUS

en

SCHOTANUS ,

Befch,.;jving

Vtm Fr;esland; ALTlI'G, NolÏlia Ger..

",a". lr.fer;or.; O"dhetlen "an Friesland; 7ègePl,.,. Slaal.

VPE&OLSGA, door zommlgen lpdo/sga of ~peiolsga ge.
Jlaamd. hoewel. onzes oordeel., de door ons opgegeevene
de recbte fpeJdlng i•. ahhan. indien het waarheid zij I dat de
oorfpronklijke bl:napming H'Jppoiitusga zou geweest zijn, en
JOer. Uegts, bij verdraaijing of verqastering. den tegenwoordileD naam \Jaar RIn zou gegceven heblJen. Het Dorp is gelegen
111 bet Kwartlef van W",urgo, in de Grietenij van W,mbrit.eradtel, alwaar het, onder de achtëntwintig Dorpen, die
men in het DI8trikt lelt, in rang de zevende plaals bekleedt,
en tweee:;[wintl~ Stemmen uÏlbrel"gt. TfJelrollga, 't welk,
gehik Uit het gelal d.'r Stemriraogende Plurzen genoeg is ar~
telejoe ll geer ~rooten omtrek beGaat I ~renst ten Zuiden aan
bd Slooter. M,>jr, in de nabuurfch~p der Stad Slooun. In
overoude tijcien !londt hier, gelijk in veeJe andere Dorpen,
een Stins, of verlh:rkt Huis, .an eenen Edelman, TAK!!. Aa.
Jl:MA, loebehoorende. Hij bleldt de zijde der Velkooper. ~
in de F!I,~rcbe t'Neerpalten. De Sclz1eringers I welke in bet
fJaQllur;1! ~ïoolc', Jn bezetting lagen. in den Jaare .S2Q I eenen
Uitval Uil die Stad hebbende gedaan. bemagtigden de Slerl{.
I., en brak~n ze af [ot op den grond. Al vroeger, Ie weeten, in den Jaare '49'l, Wl$ de J(erk der PI_ar ze , door de
Saldaater. In brand lIeiloken. en in eenen puinhoop veranderd Vijftien gewljae Hostiën verteerden, ten zelfden tijde,
in den .Iv~rnlelenden brand. tOt Isrçbe. Doch bure krag~
durom lIiet vernletJgd, Zo veele en zo grooce wonder-

we

wer~
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werken, gelijk lIen beuzelde, ge(chledden 'er op de plaacze.
dat bet ligtgeloovig Gemeen, in groole hoopen. derwaarti
zamen(chooJfoIe. eo 'cr gelds genoeg ten offer bngt. dat
men, voor de opgegaarde penningen. eerlang, wederom
nieuwe Kerk kon de filgten. Om bet deerlijk verval des ge..
wijden Gebouw' te verhelpen, vondt men, in den Jaar.
1664, zich genoodzaakt. de Kerk geheel te vernieuwen.
Zij wierdt toen met een klein Cpits Torentje voorzien. De
Hervormde Leer..r, die te Wou.erui zijn ViSt verblijf
boudt, venigt ook hier. zo wel lIs in de twee u,buUIi,.
Dorpen I"di# en Sm.llell,ugge, den predikdienst.

een.

Zie

SCHOTANUS

eD

WIN'EMIUS.

YPESLOOT, weleer een Gehugt of Buurt. un den Olemer.
dijk, niet verre van ~"'fle,.tJ"",. Tegenwoordig alat 'et nlee
meer din een enkel huls.

YnSLOOTIR - SLUIS, eene Uitwatering of SIni., in dell
ftrak. genoemden Diemerdijk, ten Oostell vin A",,1erd4,..
Zij wierdt aam gelegd , om door dezelve bet water uit het
Nieuwe DI,p, door eene inbreuk van den ar.k~ genoemden
Dijk veroorzaakt. gelijk ook uit bet Diemer Mt'ir, in het
Y te ontla,ren. lntusfchen moc:ten wij hier alnmerken , dit
deeze Sluis tegenwoordig niet meer wordt gevonden Ier
plllt!e, alwaar zij oorCpronklijk wlerdt lIDgelegd. Zij lag
weleer biJ de Buurt '1'pefJoOI. ru.Cchen de Stad en de Herberg ZeeIJur,. Al voor lang heeft men de UItwatering, 0111
dringeude redenen, vaD daar tot aID geene zijde Vin :JtJtIl
Ba,.",s verpJaat"; zijnde een Inder gebugt, Ilwaar men telcuwoordlg he, Gemeene - LIndahui. VlO aeezeo oord on,moet.

Zie

COMMELVN

en

WAGKNAAR,

Beft",;j-

vin, .,." Amjlerd.lII.

Qs
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een Dorp in de Friefche Grietenij Wy~b,.iI.
onder het Kwartier V~;l West!!r!!/). in :a!11( het
twe~ël1twimjg(te ond~r de ach:ëlltw!lHig Dorpen van dat
Distrikt. Men ontmoet het Dorp, Dje~ lIerre 'I a '1 ~e t!lad
S"eelt, alwaar het zeer vermaaklijk fondU'iJ in het G.!:'OO!lUC
"gt. behoorende lot de aanzienlijke Ll1'tp:tllt'l.e. van ouds
Eperna - .\((Jte genumd; weker l' e vcrlll" fplai1ts van clrle agter"olgeode Grietmannen, uit het aAD!lCllL)k GLlla~t van Bua·
MANIA. allen. door hubne Geleetdt,eid en Staatkunde. zeer
beroemd. Thans is zij de eigendom van den betaamden EGYSIIRECHTUM.

f;eradeeJ,

BEiT SJUK GEkROLD JueKElI.'\.

VAN B'IRMANIA RENGUlS. tot

op den jongHvoorgoande O,l1wenteling Grietman van deezen

Deele.

De Kerk

Ylft

het Dorp pror,kt van boven met een

klein Torentje. cn vsn binr,'n met ecne pragtige Begraaf..
plaats van het Gellagt van 8lJRMAX1A; voorts met t:o;n fraai
Orgel, cu verdere fierndcll. De HervQrlllde Leeraar _ welke
bier den predik dien st WllICneemt. i. gehGudeu um op twee
nabuurige Dorpjes, TjalJehuiz!uu en Ti,.r.s. het gewijdo

dienllwerk insgelijks te vcrrlglcn. Onder ')Sbrechtum bet.oorde. weleer. het vermaarde Klooster Thabor, waar van wij,
Ier zijner pI.alze in ons W,o,.dcJ'Jboelc, v.erllag geJaan hobben. Zie De~ XXVIll. blo 20-\'. enz. Nog heden teo daga
bcbooreu onder dit Dorp de buur~jes PopQorn, .en Bom. Van
de eerstgemelde Buurt liggen de HUlzen op eene hoogte,
zich in de lengte uitfuekkeDc\e. en bij d.:m na;am vao de
Oude Zeedijlt belrencL Eene Sterktc. Schans of iet foongalijks. zal, waarfchijnlij.k, ,van ouds bier gelegen be!:tbf'n. vermits men 'er. diep .i.u den grond graavCllde~ .z.waare fondamenten aantreIc. Eindelijk moeten wij Doe aanmerken, dat
']Jbreelltum in d. rJge.meene .belan&eD der Griet.eDije zeven-

lien Stemmen

u~t.

Zie

WINSEMIUS

CD

T,Fries/II".,

6CBOTANUi;

genwoorrJige SI.al "1111

enZ.

yase
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YSSEL. Twee rivieren vin deezen naam ontmoet men ia
ons Vaderland: de eene de Gelderfclte of Doeshurgfdte, de
:mderc de Hol/andJ'''' of de GoudJche genaamd. De eerstgetitelde , hier door or:s bedoeld, WllB bij de Romeinen onder den rum van .;ala bekend. Zij teemt huren oorrprong
in Wcufr4iw. niet ver~e val1 het Slot RaiJlSv,Jd, tusrchea
Yeetr1f en l.emhed, aBn de grenzen van het H<!Ttogdom
K;l'tf~ Voordlroomende, loopt de Ts(el door of voorbij de
Steden Rrng/!nbc"g, 'life/burg, Anho/I, Bu"g, Do/i,he", ea
Doeshurg. Hlt:r aruagt de rivier den naam van den Ouden
2Sfet. B i de laatStgenoemde Stad ontvangt het water der
riviere mlfk~lijke vert1etkkg, dewijl zich aldaar met dezelve
vereenigt, de van ouds zo zeer vermaarde Graft van Dril[us; dUi genaamd naar den Romein DRUSUS, Stiefzoon van
den Cefar AUGUSTUS, welke, door middel van aezelve, den
RM,n m,'t den tbfel vtrecnigde, om alzo de wateren der
eelStgt:not:luJe riviere af te "leiden, den geweldigen fl:room
re breeken, of ook, veelligt , ooi de belangen van den binnenlar.drenen KoophlUldel te hevorderen. Van Doesbu,.g. on.
der den el: kelen nalm van T.fel, voortloopende , bezoekt de
rivier de Steden ZUIfen , Deventer en Campen , en valt, beo
neden de la:mrgcmelde Overijsfelfche Stad, in de Zuiderzee.
Van meerdo:r uitgebreidheid, egter, was de loop deezer rlvlere, in overoude tijden. toen de fluks genoemde Zuiderzee nog geen alnwe.ezen hadt, althans binnen ecn veel enger
kil beflomen was. Ten Oesten van dezelve rukte zij voort.
door een gedeelte van Friesland, op een kleinen amand van
Sta'lore", en ontlaStte zich ten la.tile in den Oceaan, door
cenen uitgang, bij de Romeinen F/evus of Flevum, teienw()oTdi~ hel Ylie genaamd.
Van hu re gelegenheid lIan geene zijde van den T,(el heeft eene der Zeven Vereeni,de
Provinciën, huren Dum van Ovc,.,sjèl ontleend.

Zie

HAL 14 4,.

YSSiU., In onderfeheldlng van den bovengewelden , de
GOlldfche,

of ook wel, Illeer algemeen. de HoI/tJ"J[ch.

1S..
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YSSEL.

'l'ifeJ genaamd, neemt zijnen oorfprong uit de Lelt, een wei-

nig beneden YreeswiJk of tig f/tlQrl; doch is vaD den Lekftroom afgefc)1elden, door middel van cenen Dam, om wel.
ken te mogen leggen. reeds in den Jaare 1~85 verlof wil
gegeeven. In deezeD D~m Itgt een Sluis of Duiker, door
welke de Tsfet, ondank. deeze opfiopping , !log al eenig
Watcr uit de LrA: ontvangr. Den meesten toevoer van wa·
(er, egter, bekoomt de Stroom llit de raarl, of den Yaartf;hen Rhijn, in \velken. cen weinig boven Ju/falls, eeD
Sluis gelegd is, de Doorflag genaamd, door welke bet warer, uit den Vaarlfohen R Hjn, langs eene Vaart. die al
voor honderden van jaaren door he! Geregt van het Gein of
Oude Gein gegra:l"'en is, boven '1~feJjlein, gebrlgt wordt ia
den 7ifeJ; die hooger op. lOt un de Lelt, meer niet dan
een Sloot ~elilkt, docb hier bevaarbaar wordt, en de ge...
meelifchap tuafchen de Lek en den rs(el open boudt. Ook
wordt 'er, wanneer de Sluis VII) den raa"tichen Rhijn geflooten wordt gehouden, van Ulre,h/, door het Gein, lang.
den rId, [lP Rollerdllm gevaaren. Van '1~felflei" loopt de
rivier kngs MJnt!oorl en door OuJewa/er; vormende dezel.
ve, let laatstgenoemde plaatze, ecne ruime doorvaart, die,
door Vnfcholtn, na Woer"en en verdllf in den ll.llijn loopt;
dour well(.:. cn andere mindere .wateringen bier omllreeks.
veeJe der omlig~el)de Lauden en Polders bewaterd worden.
De 'lifeJ, vef'/o!j:\,>DS. van Qudefllatcr. langs Haaslrechl,
voonl1roomclllle, bereikt eindelijk Gouda, verkrijgt aldaar
eene :lD.,zienlijke breadlc, en legt alzo den grond des bloei!
~an den bint'colan Ifcben fchE'epvaut in die St.d. Door COlitl(1 loopende , formeert de ~fel het water. bij den naam van
de G/Ju'IIIe bukend , 't welk van daar voorbij het Dorp Bos.
/toop voortloopende tOt aan de Goutiiche Sluis, door middel
va!! die vermaarde Waterkeeringe Vip het Rhijnwaler wordt
gefcheiuen, De 'l",jeJ, iocos[chen, aan eene andere zijde Van
Gouda voonvlietende, loop~ lusfchen ]lloordrecht en Goule..
,ai door, voorbij Olltiekc,'1r cn !;ngs Kapelle aan den '11frl. tot dat hij ei'Jdelijk. een weinig laager tegenover 'nJèlmunt.e, zich met de .Merwe vereenlgt. cn aldaar zijnen naim
verliest. Voor 't overige heeft de '1~f,1 dit bijzonder~, dat
zij;
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2ij, even 11. de Zee, .tn Ebbe en Vloed onderhevig ir.
NogtbaDs heefe zij, bij bet ebben of vallen. geen meer gevolg van WIter, d:!u de Vloed dur in beeft gerlreeven, of
de binnenl:mden uItgee ven. Aa:! deeze oorz:aak lIloet het
worden roegefchreeven , dat het drabbige opperwater , 'c welk
'er door den Vloed binnen kO(>IDt, meer bezInkt d:m in de
fierk afloopende rivieren. Van hier dat de klei, welke vao
den bodem der riviere wordt opgebaggerd, veel btkwaamer
i. cot bet bakken vin Ileenen, als zijnde zuiy~rder dan IDo
dere klei, die meer aan de lueltt bloot gefield, en met ou..
gelijktltgtige deelen is vermengd. De Steenovens. langs den
'tsfeJ in menigte opgerigc, leveren hIer door overvloed van
aebakken lleeneD. Eindelijk ontmoet men, Img8 de Ril/ier,
verfcheiden aanzienlijke Dorpen: de voornaamlle zijn T.,{eJ.
mor"i" Oud,durlr op dm TfJ'" en Krimpen op den T.fcJ.
de- beiáe laarfle, in ondl:rfche1tten VIn andere Dorpen V:!Q
dien l1aam, aldns gebeeten. Dat de Daronnie cn het Ste3eken Ysjèlflei" van den Stroom hunnen naam oncleend hebben,
~J,ÜleD wij hier Dil, ter bekwaame plaatze, aanmerken.
Zie n. jUNIVS, Ba/a";Q; OUOENIJOV!N',
Beji:h,ijv;ng von 2uidlzolland; J. LE
JlRANCQ VAN BRRKH!Y, Na/uurlijlee
lJijlorie pan HolI(mr.~

V~SELHAM,

was, in vroegere dagen, een niet

ooaantieD~

lijk Dorp. io de Provincie Uvetysfel, in het Drostampt van
J'oIJenhiven, niet verre van het adelijk ge (ligt Paaslo, vier

uuren van SIUnlllljk, en drie uuren van BfilÁ.'z'Jl eo de Kil;'"
der gelegen. Tegenwoordig ls het niet meer dan e~n Buurt
\laD flegt. weinige Huizen.
De omliggende oord. als zijodl!
grasrijk en vrugtbaar, i, zeer vermaaklIjk. Veel hadt Tjel/ram te lijden, g.!duurende de oneenigbeden en Qorlogen tUSCellen den Utrechlfchen Bi.(i:h()p CD de Fliez,m. Gi'legen
geOlJegz31m op de {!rcnsfclleidl11j{ U:i~fchen de wt'derzljdfche
,Iood,ebiedcn, was bet ecne ptaall vau veclo lsogelegenbeid •

zo
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YSSELHAM, YSSELMONDE. (Rel Dilrp)

zo om de elgeu landen en bezillingen te beveiligcn. al~ om
die dca vijand. te bcfchadigt'n of te bcm'grigen. Van hiet
dat bet t nlllr gelange de k',lns des Oorlogs zich ginds of
henvaarrs keerde, nu eens in Friefchi!. dan in BI~!choplijke
magt was. In den Jure J3,)"5 wierdt het gefchil tCD einde
gebragt • dQordien de Kerkvoogd de Ingczeetcnen tot zo ver·
re onder de knie gebragt hadt. dat hij hen met e,'de deedt
odoo\'cn, Item voortaan uouwc en onderd~2nigheid te zul·
leD betoon en , zonder ooit wed(!{om het oog te wenden nl!
de f'·in,e" van SIeJiingwerf en Schotcrwerf, ruet welke zij,
clus lang, geheuld hadden. Gcduurcnde de Roomfche tijden
fionlit bier eene Kerk, welke liD den eerfien Christen Mar..
telaar STEF .... NUS wal toegewlid; dezelve behooràe onder he'
Dekcnfcbap VlD Steenwijk.
Zie LINDIINBORN', liiflor. Episcop.
"enlr.; DUMBAR, Ana/cda.

n".

YSSELMONDI, (Hel Dorp) gelegen in eene Ambagtsbeer..
lijkbe\d van dien naam, in Zuldholla"d. ontleende zijnen
nlam van zijne ligging aan den mond van den y,ji:/; 't zij
cLan dat dezelve bier zijn begin nam, gelijk zommigen willen, of dat de Rivier aldaar haare uitw~erbg hadt, zo DIs
anderen beweeren. Reeds op den .faare 1076 vindt men dit
Dorp vermeld. Doch dit, door verloop van tijd, doorbreeken van Dijken en wegfpoelen van Landen, verga'ln zijnde,
wlerdt, in de plaats daar van, het tegctiwoordige Dorp gebouwd, fchuins tegenover den Mond van den Y;fe/, recbt
tegenover het Kralinger Vur in Schle/'l1Id, van walr men,
met een Pont, na Tsfilmo1lde overvaart, om hngs dien weg f
wanneer men daar toe den wil beeft, na Dordrecht voort te
l'eizen. Men heeft bier eeue fraaie Kerk, van welke de !lig.
tingstijd door zommigen op het Jaar J462 wordt ge!leld.
De grond van hun gevoelen is, om dat men dat Jaargetll
ontmoette op een en Klok, welke te bersten geluid zijnde,
zedert uit den Toren wlerdt geromen. Voorrs pronkt bet
iewijde Gelligt met twee Torens. den eenen, egter, groe·
let

YSSELMONDS -AMBAGTEN , enz.
eer dan den anderen.

OSS

Volë;ens aloud go~bruik ontmoet men

ook 'cr eenige frui befcbilderde Kerkglazen. Eén l'redlkanc
Deem' bic!!' den gewijden dienst waar onder de Hervormden.
Hij is lid der Klailis van S,hielant/.

Zie

JI ALM A.

Y~SELMOftDS - A!\IBAGTEN. Bij deezen num IJ het Dlstrltc.
b€kcl'tj, gelegen fehulns tegenover ROlle,.t/am, teD OOSlen,
aan ue Noordzijde vin de Mus. Hel wordt ju twee Ambagten onderfcheiden, i~der V3!1 welke zijnen bijzondereD
Amb.~tsbeer, en afl(flldcrlijkc Rl'geering heeft. Zij worden

genuemd, nur hunne ligging op de Kaart. OOJ/.lsjdmonde
tn

Werl. TsJèIPlltma,.

Y~SELMOND2. (0,,,,.) ook zomtijJs Cijs"rul:t JaçolJsAll. b.,i/, , !;enaamd, is de grontllc der IW~C Amhaglsbeerlijkh",.lell valJ dlell naam; zij bevat, volgcns opgave in de Ver.
pOi,JI'lgshjstetl, Yijf~oDderdl!e\1int3ctllfg Mortcns en boederd.
vijlUen .li.ut:den Landa.. Volgens de zeltèle Lijsten zou bet:
gelal der Huizen, in de lIeheele 1\llb3gtlbeerJijkbeid. bet
Dorp daar mede onder be~rèepen, hQlllderdvijftimwiDtig eneen K.OUl'nW~D bede.gen. Het D<>rp, boven vermeld, ligt
in deuen oord. Ogk vODdt men 'cr eertijds het Slot. waar
van wij \/ervGlgeas zullen fj>reeken. OoSI·· T;jèlmfWI4e wierde.
In vroC6ere dagen, 91n lien Grlne VAN EGMOND, doch ,edert Van lie Grautlljkbeld v:ln HolI."t/, ter leen gehoudeu.
De Ambagtlheerlijll:beid. van wetker eerae IDdjjking~ wij den
lijd nlct VlOden ungc1eeltend, in den Jaart 1446 lijnde 10.
Sebruken, hebb!b, zNert. ie lI'mbagrHeeren Yin 'r~II!'l1IfJ'"
tie met de "Iouwe vin bet I!II~tgotlel\llll Riet/er·
eene O'Jtreenko\llst gCQlul!t, "Al gezlmendijk den BMi/ijk
te djJl\e~.. en de bciäe AmblIgten onder éénen Dijkfehou.,
te blt!nger. De O ... erecnkomst was geteekend op den cenën,w~ntigften Jbij des l1:akS gemelden jaar••

.1"'''''1'.

Zie OUDEN HO\' EN, Bl'ftlzr. VfI1I Z"id!:oli.

y"
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YSSELMONDE, (/Pelt-) enz.

Y~SELMONDE, (WeSI.) 11. zijnde', ten opzlgte der eyen
genot:mde Ambagtlheerlijkheid, in het Westen Iin de Maal
gelegen, Wil eert/jd. ook bij den num van Ogiers. Ambllgl
bekend, en aldus genoemd naar OGIERS VAN KRALINGBN, we):.
ke hetzelve Gan zijne dog ter GILLIS VAN KRALINGEN ten huwelijk gaf, wanneer deeze. iD deD Jasre 1388, met Heerc
DIRK VAN DiR L~.KKE iD deD echt wierdt verboDdeD. lPestT,jelfllonde i. etne verZlmeliDg vaD verfcheiden Polders.
weike, volgens ue opgave iD de Verpondirgalijsten, te za·
men bevatten vierhonderd drieënnegentig Morgen. en drie.
hODderd zeven~ntwlntig RoedeD. Volgens die zelfde Lijsten,
de oude Dlet de nieuwe zijnde vergeleekcn, heeft 'er een
!cbroomlijk verval, zint. het opmalken van d,!zelve, plaats
gtllad. Honderdvijftien is het getal der Huizen op de eerUe, en niet meer dan zesëndertig op de lattlle alDgefchreo-

'Yen.
Zie OUD!NHOVEN, ZuidhollantJ.

YSSIlLMONDE, (Hel Slol) gelegen in of bij het Dorp van
dien Dum. aaD den Mal8dlJk, tusfchen de StedeD Rollertl"m eD Dordrecht. De grondlegger daar van was Bisfchop
WILLE.M van Ulreeltl, daar toe bewogen, 't zij om het Ge1bgt te doen dienen tot befchermlnge der Linden, welke aan
hem, in dt:ezen oord. waren afgellean, of, Kt:lijk anderen
meenen, om dcn fcheepvaart langs den y~relllroom te de~ken.
Doch hel moge hem niet gebeuren, dea tijd der volbouwln_
ce te beleeven ; hij overltedt in de maand Mllj del Jurs
1076; waar uit wij mo(en belluiten, dat bij 's jaars Ie voo.
ren, of misfchit:D wel vrOtger , met de ftigling eenen aan "ang
zal gemaakt htnben. WILLEMS Opvolger in deD Bi~fchopllj.
ken Zetel, KOENRAAD, dricëntNIDtigffe B'sfchOp van Ulree!,l,
voltOO'de het Siot; waar vin WACHTRNDORP, in ~jD R.ijm.
kIoDljk, fduijft:
" 't Kl8teel was wel bemuurt. daar rontom •• ter liep,
" En biunensllIullrs een wal, de ifIcbt was bleet Ida diep."

Hec

VSSELMONDE. (Hel Slol)
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Het Slot was 1llllIWlljk. voltooid, of de ~tigter vondt zicli
in de nooduaklijkheld, om op hetzt:l"d eeD bcl~g te verduuren. waarin bij zelve de liederlaage bekwam, en het Ge~
ftigt genoegzaam geheel gefloopt wierdr. De omflandlgbedell
worden aldui verhaald.
DmK Dit V t Zoon vin Guave FLORIS DEN I. zijnen Vl!.
der. terwijl hij nog een kind was, zijnde op~evolgd. wa!'
door den Biafchop van U/red/ van zijn Va~1erlijk erfgoe,i;
het GraltTcblp VlD Hol/and. ontzet geworden. De Hollanders. lntusfchen. &elijk het Klrakter dier Nade, len Allen
tijde, mt:\.lebrag.c, hun !.en Heeren t in den Lallde ~booren ..
genegez.ndd toe te deugen, hieillen het, in hun hart, me~
den oDgelukklgen DIRK. en aruo!g~n m~t ong"duld het julf
cles Utrechûchen Mijtenoogds. Naa de atlijvigheid vin GraaFLoBIS. Wil diens Weduw Rlelt'ILOi:: met dIm verolaarde!!
JlOBl!RT OBI' VRI!!S In 'e huwelijk getrl!eden.
Dl:eze, do g~
zinoQo:id der Hollanders kennende, en oe2!elve tlln voordeelo
vin zijnen Stiefz.oon willende te baate neemen • nam bet bel1uit, ter bemagtlginge van het Gralffchap HoüanrJ eenell'
kina te waaged. Hij bevond, zich thans in naant/eren. EI)
*1'0 hij \fin oordc:el was, dit het gelukkig fiaagen zijner
ond'erneem1nge inionderbeid afhing van het bemagtigen vall'
h'el Sjot vin 'n1Cltnont/e. aJs waar door de Hollanders in bedwang wll!rden gehuuuen. belloot hij terllond tot het ver.
zallaellm eener bek~1aame Vloore. die. rijkhJk vin m3Dfchap
VOUI Z'I:O, dcn wond d!!f 1I1(JiJ'U binnen loopen, en een deel
vollo.s aan Land zouJe z~t,en; Jeez\! zouden. onlier bedes..
king der Vluotc. het beleg di:r ~tt!rl{te ond"rneemen. Om
2!ljnen Uag te wisf::r ti: ileeml!n. vervo~gde biJ Zich, met verzoek om eenig.: fc:hepen, bij dcm K.oning >'In EngelantI.
Deeze wa, tuans de vemlaard'e WILLBM, Hertog vall NorfIIQtlfJiJe. bij den naam van WILLRM DE VEROV8RAAR bekend p
Zwager van ROBER.'l' DEN VRiES. van welll:en hij eeue ~llBulr
ter Echtgenoote hadt. Deeze bloedverw;'lll[chap, vee/hgt;
"bewoog den EngeUèhen Koning om in 1l0BI!.R.TS u.,,~..;ek te
bewilligen. D;;: Schepen, door hem toegellaan • vereeni&del.t'
zich met die der Hollanders, in Yl4QntJeren.

ve

XXXilI.

DilL.

Graaf

YSSELMOND~.

(Het Slot)

Gr~af DlltK, zich aan bet honfd der Vereenigde Vloot ~e
fteld h~')bl·nde. zeilde daar rnc,Je n3 de M"t2ze, of de M'~r
v'e, brar.den"e van begeerte om In h:,t bezie van het VaderUjlt GraaITcb'p beriteld te wonJ~n. Niet zo heimelijk w~rcn
èeeze IOl:rustin~el1 g,:,fchicd, of Ci,fchop Kély.NRI..m hadt dalr
van de luc:n g:kregcn, en, in tijds. tenL;e ~cncp'1l1 in ge.reedheid doen brengen. Deelt! \Varen gcp:aatst in dcn mond
flcr riviere. om aan den I bl!andt:r dr.n doorlogt na h~t S:ot
Tlji:lmo'ltle te brtw;steo. liet leedt r. i('t lang, of de weder.
zij'fc~e VlOOIen raakten aan elkander. Lang en hevig wierde
hit!r gevogrcn, met zwaar verlies aan wederzijden. Eindelijk
verklaarde zich de oven\' I ,ning len voordeele van Glaave
DIRK.
Onder de gefoeuvelJen \tan naame, alln de lijdt: deD
Bisfchops, vind~n wij GI!ERLAK, Graaf van Zulfon, genoemd.
De Bisfchoplijke fcbt'pen, deels vernield. deels genomen
of op de Vl'lgt zijnde g;!dr;:cvcn. d~edt Graaf DIRK: een go.
deelle zijner Troepen aan Innd (;3:1n, o:n daar mede het Slot
'lje/mor.de te rcle~eren. Di~fchop KOENR.~AD, met eelle tal.
ri;ke Bezetti~g, bevo~dt zich lhaps in tigen perfoon binnen
de SU:lkle. l\let Torers cn ccnen Voort·urgt was deleJve,
113ar het gebruik dler tijden, blh"orlijk v;;rlll!r~t. Ondal,ks
deez:e mi,!deh::n Vil) ver\Vecrin~e, wier dl het Kasteel, door
de Hvllat ders, die zich bij Grur lJI;,K gevo(,'gj hadden, zo
hevig bellormd. dQt de Voorbur;;t, wel h2ast, le:l cenl!maale
wierdt om verre ge"!Torpen. D:t~rellboven wierpen de Bcle·
geraars, uit hunne nnjden, zo zwaare fteellen legen ue Torens vin het Slot, dat de een Dali den anderen Ier aarde
ftome, of UT;ar befchadlgd wierJt.
Groot was ook hes
verlies van mailfchap binnen de Ste.kte. NU:Jwlijks vertoonden zic~ de belegerden boven de borstweeriitgen va:J het
Kasteel, of z.ij wierden door de Y/om;ngen, die in het behandel:'11 V3n den Boog z.onderllng bCdreeven w.uen. door·
fchooten of van daar na binnen gejaagd. Eindelijk fciooteo
de 8t:1egeraars d,~n brand in het SIOI; waar toe men zich,
waarfcilijnlijk, van brandende fpietf~n bediende. Het hevig
woeden der vlammen. welke men niet wist te blusfchen ~
bragt de Burgtzaatel1 in (je uitedle verlegenheid. Naa Vtr-
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loop van zestien dagen, welke het beleg geduurd hldt,
alzo Bi~fchop KOENRAAD geenen kans zag om het langer uit
te houden, beO oot hij zich over te geeven, onder voor·
wàarde, dat hem en zijnen lotgenooten de vrije uittogt na
U'ruht z:>u vergund worden. DaJr tegen bedong Graaf
D!RK van zijnen kant, de belJf(e van den Kerkvoogd, dllt
bij in het gerust en vreedzaam bezit van het Graaffchap Holland zou gewten worden. lIet Slot wierdt, zedert, ~e.
beeJlijk geOegr. Volgens zommigen zouden 'er val: bet S!oc
geene kenmerken meer voorhanden zijn, en de plaats, a:waar
het heeft ge!}un, Illet meer kunnen ul:gcw<!czen wordec.
Volger,s anderen zou men de grondflag\!n in OJu· 'lSfeimonde
nog heden ten dage kunnen vinden. Heer fLOJ.lS OEM VAN
Wyr.;GAARDEN bouwde hier. in deo Jure 1483, een Kasteel,
uit het wAter; 't welk, rus(chen de Jaar.!O 1680 en 1690.
door den Heer JOHAN Ol! MEY tot d~n grond toe afgebroken,
cn van nieuws met vier Torens fierlijk herbouwd wierdt.
Zie

MELIS STORE.

nijlr;

HoJlnndlche Rijmkro-BcjèlzdjYitig "an

OUOIU'HOVEN,

Zuhholland.

YS&ELMUlDEN, een Dorp In de Provincie Overys{eJ, in
lIet Kwartier vla Sallatld, recht tegenover de Stad C:Jmpe"
aan den TIjd, en naauwlijks een vierendeel uurs van daar
gelegen.
Het Dorp heeft zijnen naam gegceven aan een
DrO,lampt. onder het welk. daarenboven, behooren Ent,
Genemuiden en Campu'IIun, en waar Oller, ten allen tijde.
mannen v:an den hoog!}.::n rar.g in het Gewest het bewind
gevoerd hebben. De Kerk van Ts{ûmuiJen, alwlIar tegen.
woordig één Hervormde Leeraar , zijnde lid der Klasfis van
Call1pen, den gewijden dienu verrigt, was, geduureude de
Roomfche lijden, aan de Heiligen CRlsprr\US en CRISPIl':IANV'
eewijd. Het Deve"lufche Kapittel van Silite LEB WYN hadc
en oeffende het regt om cenen Pastoor te benoemel'. Wij.
ders hadt men in de Kerk van (rjfe/mu;d~n twee Vikarljen;
de fCLle vin Sinte J:LIZABB.TIl. de andcr~ van Sim MARTYN.
R. ~
Voor
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Voor het overige is het GeOagt van YSSELMVIDEN, zlnts bi}.
kans zeshonderd jaaren, ze\!r vermaard geweest, als hebtJen.de zeer vecle doorluchtige Mannen voortgebragl, welke :Lt)
in het Veld als in de Raadzaal, aan bet Vaderland leer
wtfteekende dll~nftcn gedaan hebben.
Zie

J(ronij!r "/m DeYl'n/er;
Va yen/ria IlIuft,.. DUM6r.R,
Kerkelijk eli Wereldlijk De"6,uer.
MOONEN.

llP..Vll

YSSI!LOORD, eeD uitfprlngcnde fheek Llnds, in Ge/tier/nd,
op de Vefu ...·c, in VeJuw,nz(}(),n, over het Dorp Ma/burg,
ter plaat ze alwaar de Rhijn, aan de rechterhand. In den T$>{d, door OkU5US gegraaven, valt, ongeveer een half uur
gilD. boven Art/he/II. ln overoude tij<iel'l plagt bIer een
Scballs te leggen, met vier punten of bolwerken voorzien.,
Jlur de plaars zijner IIgginge cie Schanl van Tsfeloord ge.
naamd. Tot e~n belangrijken rwistappet diende deezc Sterkte,
geduurcnde de Spa:mfche Oorlogen.
Naauwlljks hadr de
Spaanfche Veldheer VERlJUGO, in den Jaare 1585, hel Kasteel
bem~gcigd, en daar nu bezit genomen, of d~ Gruf VAN
Me uns EN ~1F.tJWEN.~AR zogt bem van d..r t-e dQen v!'rhui.
zen. Op den zesden Oduber des gemelden jalrs verfcheen
hij. met achttien Vaandelen, zo Engtl[,hen ala DUlifchers,
voor de Vesting, en maakle llraks eenen aanvang, zo van de
Velawfche als van de BelUwfcbe zijde, om d~elve te befchielen.
N:gen Slukken Gefchut gebruik!e bi} daRt' toe;
lwee van die Srukll.en waren becle Kartouwen. Merkelijk
lIadeels leedc men hier door van binnen; doch berllelde bet
firalu, zo goed men kon de. Van hunnen ka-nt booden de
belegerden dapperen wederfland. Meenlg een en ftorm floegeu
zij kloeKmoedIg af. In eenen uicYlII j(elukte het bnn, onder
meer linè'!rro, cie lIIn de Sraalfche zijde fneuvelen. derzelven
dapperen KapllcÎn WILL!M VAN DOORN ce doen vallen. V:aa
.3rie Srulkhe Uj'l·~ggèrs. dit! "jl hunne M,sten , rijlilijll met
~old2lu:n voorZlèn. dspper vuur ~al/en, fchoOlen zit twee
te onbruik: zo dal zij, tef IlIlUWer nood vlot wordende,
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met den Stroom afdreevcn. Ondanks die alles, d" llnrg!l:~l •
.ten vt:roomen hebbende, dIt de belegeraars tot cell meUIV\!1l
fiurm lIol1al ma2kcen, en geenelI lons zl,~tlJe om denzl!l J~lI
af cc wcerca, VODden zij zich, eerlar:g, gelloo.!.zaln om de
Sterkee over te geeveu. Zij bdougen vrijen uitCoge. mc.
va'le wapenrusting, mids zij, e~'enwel, d,~ Vaand.;ls CD TrüiU,neo IIgl er lieten.
De SCh2n8 rsfelool'd bleef, zedere, In de mlgt der Sta:!.
lcn, tOt In de maand Auguseus des Jaars 16Zy, wauncer
Graaf HENDRIK VAN DEN BI!RG. geenen kans ziende om 's IJ",·
logenho'uh, door FREflF.RIK HF.NRIK VlIN ORANjA belegerd.
te ontzeilen, na den 'lifel toog, cn, door middel van kleine
Schuitjes .,beneden 'ljjèloord ce lI'eslertloorl, den StroOIa
overgetrokken z.ljnde, in de Veluwe viel, met ootimerk om
voort. op den Schans een en kans te waagtn. DapPi.!r k',vcet
zich, ,bij deeze gelegt:nheid, DIRK DIBIlET~, BurgemeeSlOC
van Arnhem; en lust bet ons. vaD ',Mens heldhaftigheid,
met de eigen woorden vin ARNOLOUS MONTANUS • hier de
,ed.gtenl. te v(;rnieuwen. een blljke dit men, in die zorge.
lijke dagen, in ons Vaderland Mannen vondt, die, .,uor de
goede ~aa.k, hun lcellen durfden in de wa~gCchaal fiellen.
" Op die gerucht. (fcbrijfc MONTANUS ) dat 1l33IUeiijk de
"Spanjurds na den Tsfel ln IIntogt waren. Cpat DIRK Djg" 8~TS, Burgemeester (van Arnhem), deo 13 van Haoij" m:llndt lef nadt uit naar Tic/oort, met 30 burgers. tot
" befcherminge der fchars aldaar. De tijding van de. vljands
't aankomfie w~s Dice logellllchtig. lil. den welken. door de
" duljsterllhfl! het gezicht olJttrokken, 'e gedruljsch d~r wa" gens, en gek lep dcr p~arden VAn de Wes:crCcne zijde aIO
" de ooren openbaarde. Omzichtig droeg zich DUlBns In
ti deezen toe(iant van zaken.
Flnk. boort hij de ponten 10
,t den grondt, belast den Uitlegger. met z~vco r ,:,dnten ber
" maDt, de muskelCeo en buijzen los te bamen, w: leken
" van wakkerbeije. en den TrornmeDagers va:J bel l.iurger.
,. vaandel onder Hopman DI BDETS VAJ'j L'CH TEN, in 't midden
,. de. Dachts aangekomen. den ScbOlC~heD en Engelfchcll
.' l1agb ce Gaan, om den Spanjaardt in achterdenken te bren ..
" &e.o, dl' d~7.e lancaarc den overkant bezet hiel. " Be.
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" drogb gelukte; want de vijant (hoe"nel door een Priester,
" met het poonfluijten nljt Arnhem gegaan, verkundCclupt,
" dit 'er geen beze:tinge bi.lnen was) Vdor tegenllant nijt
" de Ysfeloonfcbe [chans bevreest, op welke bij 't gemunt
,. hlldde, zakt benewaarts nau Dork, aldaar met klcijne
" Cchuijtjens. op waóens r.~gc\'oert, het overfchepen begin"rt:;jcie. Eén groot getal fi:ont nu al op den bodem der
u I: lu ...':!, w:lI.n~er juiJst twee Sta&IC;;he Vaandels den oever
" alhi~r ~ualDen langs trt!kken; brusk fiietenze tegen de over,. gevarenen in, dewelke tot hun groot voordeel, uijt een
" tuijn aan den 'l'sfel zoo dapper vuur gaven, dat de aan" v:.Hcrs met verlies des Engeifchen Hopmans DAB LIS , en
~, el1ijkc foldaten tot de hertredt gedwongen wierden.
Doch
" de vijandt bericht dat de Y~Celooafche fchans, Iile~nlijk
" met burgers bezet, eu aan de eene zijde nogh open was,
" [pat gezwinc derwaarts heen. Zunder twijfel zou de toe" leg!! gelukt zijn. indien l1iet de R:tmeester ZWARTnNDORG
t' wet drie KornetiCn Ruijters, bij geval hen ontmoetende,
" ~oo vilinigh aangetronl!n hadr. dat hij zich genootzaakt
" vondt r,aar zijn voordl!c1, in der ijl opgeworpen, te rugh
», \e wiiken. Waarop de Burgemeestci', ziende den vijandt
" met zijn gehede leger op de Velu,",'e gekomen, en dat
"ziJ',e vcrdere verdediging vruchteloos zoude zijn, met
,. zlli1e burgeren Daar 4nhem keerde, en de fchans, half
" gel1e~ht, en voor zoo veel de tijdt hem toelkt, verlaten
?' heeft I dics J~ Spn;;tart ollk dezelve dadelijk in bezittin~, geil Ln:n, en vcr(ll!rllt'è,"
T,J( hier toe IIION'!'ANUS. Niet
Inng, irtusrchen, b!eef 'l",j;:!Jord in de handen dcr Spanjaardm. Want OTTO VAN GfNT, lJeer van Diedefl, op den
negettlcnden Augustus d~ar lan volgende, de Stad Wezel,
bij VetmîillJ, h;~bb:Ii.!e ill,'.:tJolOen, verliet de vijand den
Schans, cn mrt cen de rc~ccle Vd~we. Bij d;!n inval der
FranCchen, in d:!u Jaare 1672, nna dat de Staatfche beze::ejingcu, op de~ derticnden J'!;'; de P:~"s verlaaren had~en,
viel de Schans in banden van Koni.,,· LODEWYK DE'" XIV.
!v1erkelijk wit:rdt toen T/drJord verllerkt I en bleef de Schans
in handen der Franfcnen, tot in he~ volgende jaar, wanneer
zij
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zij dC',lelven vedie:en. Sdtrt dien tij,! hef'fr men 'er zich
aan laaten Jrc!egen 7.ijn. Door allengskens loeneemend
verval t is de S'erkte geno:!;{llllm geheel verdweencll. De
grond daar van dient thans lot ecnc Weide.
",~Hg

Zie E. VAN MIlTEREN en BOR, N .. r1edllnJ_
lelzi' Oor!,gl'n; AITZEM.\, Zo{~A'en J'on
Stoat en Dodo/!; A. MO:O;T,..NUS, Leve"

van

Frcd~,.,k

Henrik.

Y.SUSTF.IN. eeDe Slnd. in de Baronn:c van dien naam.
nict verre van de grenzen des S'.ichls van Ulr'ec~t t ongeveer
Iwee uuren falDS ten Zuidweuen van de Slaet van dien
naam, en omtrent h:.lf zo verre in het l\o')rjweslen van
Vionen. Zij voert haaren naam gedeeltelijk na~f de rifd.
Die van Ste;n, het w'!lk een Sirenen Huis, K~~leel of 1'00ren, zo wel als een openbaare Gevangenis beleeker.t, zal
Ilaar alle wlufcbijnliJkheid eem aan het Slot elg.~n I(cweesr,
en naderhand aan de daar by gebouwde Stad en ce Land.
flreeke gemeen gewordelI zijn. VIn dit Slol weet men den
tijd der opbouwinge nier; doch volgens oor.e gcdaglcn m1g
men met reden ontierllellcn dat dit, of een ander Kaslc('l, hier
rc;!ds voor den Jure 1144 zal gelta~n be:Jb~n; "c:wiJI men
in dit jur van eel,cn Heer van TJciftdn gcrudd vindt. Het
aaar cog gedeellelijk ter zij.,Je van de Stad, cn is aiJeeo door
derl.el 'Ier Graft dur van afgefcheideo. Het bellondt uit ver.
fcbeidt:o Gebouwen, die' meest afgebroken ziJn. cn het ove·
rige Is tot een woor.ing voor den DroEfaard bekwaam gemaakt. De Slad. die met Grafeen en Wallen omringd ls,
en door welke EeD Graft loopt. die de Haven g'~na~md
wordt, Is langwerpig gebouwd. en heeft twee Poorten, de
ysrelpoort eo de llen~koopcr Poort. De lIoogleer<tar B,)X,
IIORN

getuigt, d:c de S~ad, in den Jure J3YO, met Mnuren

PooTlcn omvangen is, door ARrt vUD V,\N RG&'hJ!\D, Heere
vin Tsfeljiein; doch de Oude HollallJfche Kro'Jijk mel.!t van
,ene Belegering der S,e:ie Tsfelflcin in den Jure 1349, door
'0
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het Slicht, tegens ARNOUD VAN YlSEL.
d't de Stad vijf weeken beftormd w~s, dezelve oVergaf. Hier uit i. bedenkelijk
of de Muurcn en
Poon~D Dier kuntef! herbouwd zijn. B~KA {preekt ren aan~
zien van dit geval enkel van rsfeij/ein, zODder te onderfcheiJien of dit het Siot of de Stad r!lakte; maar dewijl bij 'er
bijvo,-,gc, dat alle die van '1~felj1ein den B:sfchop hulde zwee·
rep moesten, fcbijnt men bt!t weèens de Stad te moeten vcr·
flaan, Wei,ens de Heerell van Z-sfelflein fchijm het zeker,
d~t \r :;'~:Il ouder bekend zijn, dan die uit den Huize van
A.JlTl.. z'!, gerprooten. BI!RTRADE VAN Y!SELSTI!lN huwde
aaD GYbHCHT VAN AMSTEL, en brlgt de Heerlijkheid in dien
St.w. Lçcze ,:;Y~8RECHT liet, behalven zijnen Zoon. meede
~YSBRE(HT t;.;lJumd, en berogt door den tweerpalt tegeu Gnl"e FLORIS DHI V, verfcheiden andere Zoooen .Daa, waar 00·
der AKIINT, die ;18 een jonger Zo.)n de Heerlijkheid van
Ts/elf/ei" rot zijn .andeel verkreeg, en 'er den 01101 van
veere""
l\len zou met reden mogen gi.fen. dat bij geen
deel hadt in da zamenrweering tegen Graaf FLORIS, of immers niet in den gepieegden moord, dewijl wij ni6t vinden
dat ;Zijne üoedereo verbeurd gemaakt wierden: ren zij men
fteUe, dat bet Leenregt van den B,~fchop van Ulrecnl over
Trfeljidn ten die;; rijde volkomen erkend wierdt; 't welk
egter zeer twijfeJ:.gtig is. Me') Wil (lat ARI!NT in deo Jaare
12911 overieedl, en de Ht!erli'khCld naliet aan zijnen Zoon
GYSBRECHT. MClar d~ele lijd valJ zijn overlijden firijdc tegen hel 'Verhaal dcr oude Kronijklèbrijvers, welke getuigen
dlit (,YISRECHT VAi", Y5SI!LSTI!IN, als M~arfehalk en Regter in
den Lande van den Bisfchop vnn Ulrech/, reeds in den Jaare J 297, 1110 Graaf JAN V~ IJ Holland weigerde, Hollandsen
l<.rijg5volk op zljo Slot Y {eJpein te leggen. om den Bilfehop
te b~oorloge';: wanrom ae Graaf toornig, deezen GYSJUlECHT
deedt valJgen en ziJn Slot belegerde; 'c welk do,," zijn
Vrouw BliRTRADE of BEATRIX jaar eu dag verdedigd wierde,
man emoelIjk mlieSt overgegeeveo worden. door gebrek vlln
voorrartd. en op voorwaarde, dIt de helft der bezetting.
dUl 't JOt op vallen zou. aln den wil des GruveD zou ge!nten wctden, welko bij IUeo deedt odthoofden. De Gmf
fcbonk
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[,honk de Heerlijkheid aan WOLU.UT VM'~ BORSIJLEN • zijpen gunfteling. Nilderhand gaf WILLB" ijE GOEDE, Graaf vao
He"eg,uU'tn, en de IJl van deezen num vin Holland. in deo
lure 1308, ter bede van GUIDO VAN HENEGOUWEN, Bisrcr.op
vin V"ech&,,Je Heerlijkheid weder te Lel!n un GVSUKI!CHT,
en aan AUftT zijnen Zoone bij opvoJgin~. als meede aan
deeze. NakomeJlllgen. zelfs in de vrouwlijke Linit>. 10 den
Jaare 1330, vergunde hij, dat de Dogter van deezen ARIiNT,
GUYOTTK of GUIDl'N VAN YSSELSTEIN, de HeerlijKheid vaa
T.feljle;,. zoude mogen na/laten lan balre Killdercn. in huwlijk verwekt bij JAN VAN EGMOND: wllr cioor de He~rliik
)leid gekoomen Is aan ARENT VAN KGMC»oID; zo dat net GeOlgt der Bezitters van rs{el,1ein uit den Huiz;! VAN AMSTEL
In de regte Linie met GUVOTTIt fchijnt u!tgefiorven. likENT
VAN BGMOND overlecdt in den Jaare 1409. in den onderdom
van tweeëDzeveDlig j.aren. Uit het Nageth~t van deczeI
jonger Zoon WILLEM, uit wiellI Stam M~XIM'L'U:\' VAN EGMOND gefprooten I., geraakte de Hellr1Jjkhl!id vao rs!eljlein
,an den Prinre van Oranje, WILLF.M DEN I, door ZiJD nUNelijk met ANNA. de Erfdogter van MAXIM'LIA~N. vnder oe
Heerfcbappij van den gemelden Heere WILLEM VAN EG\10ND,
nondt de SI ad 'lSfeljle;n een zwure belegeriDg Uit VjlD Herrog WILLEM VAN BEIEItEN, Graave van Holland. Le reden
hier van WIS, dat lAN VAN KGMOND, Broeder van den HeeJe VlD Ts{tljlein, die fcbuldlg gebouden wierde IIn verr~ad
tegen Hertog WILLiM, uit den L.ande gebannen en na '1~fe/.
.Re;n gevJugt was, daar men hem herbergde. Door de Vrienden der EGMONDl!.N wierdt egter een Verdrag bewerkt. en
bedongen, dat de Heeren VAN EGMOND uit de Slld en uit
JlolJ4nd zooden tre"ken, beboudenl honne Huve en G:.i&o
deren, en een jaarlljkfche Uil keering door dep Hertog len behoeve VlD WILLEM VAN EGJdONll. Heere vin 'l)!el!1ein. en
van zijne Moeder ]OLENTE VAN LYNINGEN. Dlt gebeurde om,rent
dep Jure 14/5. Nu den dood vin lIertog W;LLEM VAlV
BEIIiEN. in den Jure 14/7, poogde Heer WILLEM VAN EGMOl'iD weder in 't bezit van '1ifelfle;n te gera.ken. eD was
reeda binnen gekoomen, maar wierdt 'er weder uitgedreeven.
door .en 'Iuhan, vla Vrouw JUO'A, welke Iin dh: vin
R 5
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Ut,.~dt en .Ame,.sfoart de Stad tot hunnen wille gaf: zo
dat z~ verwoest en verbrand wierdr, en Illeen de Kerk
en 't Klooster verrclloond. In h'et volgende jaar wierde het
weinige t dat 'er overgebleeven was, bebalven de Geestelijke
Gebouwen, nog velder veroitld. Hoe Heer WJLLEM weder
in het bezit van Tsfeljle;" geraaKt is. hebben wij niet
kur.nen naCpooren. M.iar in dt:n Ja~re 1466, in t'NiH ge.
raakt met ADOLF VAN G!LDF.R, w!(·rdt de .sr~J wederom belegerd en verbrand. De Hertog vnn ](tnf met een groote
Hcirmagt in Heiland gewogen, wilde de Stqd in den Jaare
1482, wederoln overmeesteren. en pleegde hier rondlom
veel geweld; doch moest met groot verlies aftrekken. Dit
zelfde g2bcurde mede aan di~ van Utrecht, welke de Stad,
in dcn j:;::le 14 J I , hebben gewlgt te overweldigen, doch Dil
een beleg van drie maanden, door He2re FLORIS VAN YSSIlLITIUN wierden weggedreevcn.
Zeden vinden wij geene andere mcrkwaardige gebeurrenisCell wegens de Stld T.feljle;"
2ange[~ek'~nd, dan dat de Franlèhen dezelve in den Jure
1 672., toen zij geen tegenUand kon bieden, bemagtigd hebben.
In de Stad worden ruim driehonderd Huizen geteld. Zij
wordt veel bewoond van lied~n, die elders door hunnen vlijt
bekwaame middelen vergaderd h\:bllen om een fiil leven te
leiden, en hu:r hunne rust' zoekcn. Onder de neeringen en
handwerken vindt men 'er gcc!nc, die bijzonderlijk :Ian een
PlaalJ wotden lOegefcllree'lcll: zo dat de kostwinningen bier
meest bellaan in de genjflijkheden' der Burgerlijke zamenwoo·
ninge.
De openbaare Gebouwen zijn h~t Stadhuis en de Kerk,
ber.evens een Gasthuis. Het eerlIe is, naar gelange der Stede, ecn taamlijk G"hOUW, en fctlljnt, vO'i{ens de Bouword~, riie 'er bij den I Ilgar g en aan de Vo,rpui in door·
ftraalt, niet van den vroegllen tijd te wezen. Uit het mid.
den van h"!t Dtk rijst een Torentje, wllr op een rondo
Kloot of Appel Uaat.
De Kerk is eer: Kruiskerk en heefe een klein Orgel bij
clen Predi;; lloel. ln 't Koor (lut een verhevene Tombe,
waar op een liggend Vrouwenbeeld gezieD wordt, met een
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Engelcje aan het Hoofden - eind en een Hond aan de VoeteD. Het opfchrift meldt dat dit de Afbeelding Is van Vroawe AL)'D VAN KUILF,NBURG. die in d~n Jaare 1471 o·lerl~edc.
Zij was gehuwd aan FREDRm VAN EG~13ND, Heere van Tifelf1ein, die. in het Jaar 1500. fijerf. De vierkante Toren
vertoont zich vrij aanzienlijk met drie Ommegangen. en eindigt met een dergelijke Spits. Indien deeze Kerk eerst gebJlIwd wierdt kort voor den tijd, wanneer zij lOt eeil ParochiekeJI is ingewijd, moet zij weinig oud~r zijn dan van
den Jaare 1309, toen de Inwijding gefchiedde.
Eertijds
was de Parochiekerk in het Dorp Eit"e,.en; 't welk VOOI""
heen merkJijk meér aanzien moet gehld hebben: me,1 vindt
'er nog eenige Huizen van, omtrent l'en vierendeel uurs van
'l"sfelftein, en de Roomschgezindeu hebben nog veel eerbied
voor den grond. daar zij, bij wijle van Bedpvaarr. Godsdienst pleegen. De Gemeente van Tsfe/flein wordr bed knd
door twee Predikanten. die onder de Klahfis van iJl/u,.e,.
behooren. De Roomsebgezinden hebben hIer mede eene
Stalle, welke door een waerelds Priester wordt waargenomen.
Het Gasthuis is een gedeelte van een oude Kloosterkerk.
waar van men i:t de voorgaande Eeuwe dit Godshuis en vijf
Woonhuizen gemaakt heef.. In dit Gasthuis w~rden oude
behoeftige Perfoonen, die geen huishouding of kinderen hebben, ingenomen. Het wordt door den Drosfaard, Rentmeester. Schout en Burgemeesteren. als buiten Regenten. btnevens drie Regenresfen be!lIerd. Een Binnenvader en Binnenm.oeder hebben 'er het daaglijks opzigt en bewind over.

Zie Tegen'Woord;ze Stllat van Holland.

YSSltLT. bij zommlgen Isielt gefpeld, ecne Ambagtshcerlijkheid. in het gedeelte des Stichts van Ut,.echt. het K wa,.·
lier van Eem/and ger.aamd. ev\)n buiten de Vrijhdd der
Stad Ame,.sfoort, in het Westen, tusfcben de Eem en den
weg na Zoest. De uiC/~e!lrektheid vinden wij op honderd.
IweeëDdertlg Morgens begroot. Van ouds was zij eelle Ridder·

S6'

YSSELT. YVON. (PETRUS)

der - Hofftad. met een Kasteel, en aia zodanig, la deo Jaare
J33 0 , bekend. De Voorouders VlD den Geleerden .dmer,.
[oort{e",,, /J"rg"', llUCJIIEL VAN IS.ELT. van wlen wij elder.
WlJlJrtle"blJeIr. Deel XXI. bI. 234. hebben gefproken
in
waren eigeDaarsen bewoon ers decz~r Heerlijkheid. Voortijd;
plagt 'er eene Kapelle Ie tlun, waarin eene Vikarlj gevestigd
WIS, welke ter begeevinge van den Heere der Ambagtsheer.
lIJkheld ftoodt, TegeP'llOotdi, is 'er nog een Heerenhuls.
JJlet eene Kapelle, of Kerk. aan St. BARBAaA gewijd t zijnde
Qe begraafplu" van de Heereu en Vrouwen der Heerlijk.

08.

heid.
Zie

BURMANNI

flor;e

~lIn

T,.aj,a. Erutlitum; Bihet Utr. Bisdo",.

YVON. (PETRUS) was een inboor1lDg der Franfche Stad
MQntauban, de zelfde. alwnr de beragte JAN LABADlE,
"óór zjjne overkomt In de Nederla"de", den predikdienlt
oDder de Ht:rvormden beeft w urgenom eD.
Waarfchijnlijk
zullen zij in deeze Stad tennis .an elkandereo gekreegen hebben. l.ABADlE vervolgen. na H olumd, en vaD daar na Zeel.md, zijnde vertrokken, volgde of ver zeIde YVON hem derwow, en bevondt zich te Middelburg, ten tijde als zijn
Vriend aldaar den po.t va" Leeraar in de Walfche Gemeente
htltleedde.
Naau.., en ouflèbeidbaar moet de vriendCchap
leweeSt zi1n, welke alj bad den aangegaan. Want all LABADUt van z.Î)lJeo predikdienSI verluten. eo genoodzaakt zijnde
geworden. de S'ld MIddelburg te ruimen, na F,.ies/onti
vertrok, verzdde YV,'N b~m ill.gelijk. derwaarts. en zette
zich, oev!:us beQJ, Ie WIeuw,,., m~t der woon neder, Naa
h~t overll jden vin zijnen Vriend wierdt YVON, In zijne plaats,
het boufd der LalJadiSle", ja zelf, niet lang dur nu, eigenaar der Plaatze, "(lor zijn bu welijk met ee~ der vier Zu.leren VADi tOMMlUDYK, aan welke dezelve toebehoorde.
YVON heeft eenlge Werken geCchreeven.
Het voorolllmfio
en beste, 10 den Jllre .611 r. te Arnll"rda", gedrukt, voert
den volgenden titel: l",p;,la, &1J,,~iêlQ á PRTRO YVOIU, Papo,.e E"Jeji.. Re[orlllalll, IJ•• 'ti' ,.,md,
WiJl"".

,."'PU"

'1;

YVOY. (HelOeftl' ","1)

"U",
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iJUqr.,.

I" Frtfill,
"IJI,ilur, Trlléllllilllil d'lIbu$, in
prior; e:xljlemia De;, 111 omn'lIm "erllal.", prima tI cerlisfima, ,"'rl jlaIJi/il.r. I. lec"ndo ["Ipillra {acra ti,jen.
tlilur, i",p;o /ibrD Spin,:!_. ,ui lilu/us" TraéliliUS TlmJ/~.
,i'D. PoliJicus.
,e{Ula/l.

""U,,.,

Zie MtWlo;res dil letllS.

Yvov. (Het Gef/IJII "a,,) Voor de volgende GeOtgllijat-,
lcr ptlatzillge in on. WDOrfÛnll(),1t toegezonden, belui.
gen wij bij deezen, aan den Zender, onzen openbaren dank.
Mogten anderen, gelijk wij meermaaien wenlcblen, dit 003
hoog.tbebaaglijlt voorbeeld voll§eD. en alzo tot eea .Aanhan,.
:uI op bel gebeele Werk, waar loe wij reedt merkelijk.
lJouwlloJf~ bezi"en, bet bnnDe bijdraagen! Van wegen de
Dliluwkeurigbeid vin fc:bikklnge" zullen wij het medegedeelde
Stuk, van woord tot woord, en in de zelfda gellalle plaa,zen, als het ons ia Ier bind gekoomen.
Het Geflacbt ln deeio Landen, zeedert het Jaar 1569.
bekend onder de Dum n'yvoy. Is afcomltlg uit Vrankr·ijk,
uit de Provincie vin Picardijen, alwlar bec zel'e ia grool
aanzien en eere gebloeid heeft. en een der IInzienehjkile
onder de Adelijke en Rldderm:lIlge Stammen was. zijnde
desrelf. elgenllijke GeOachmum HIINGEST. rot wapen voeren.
d. een ZiJ"er J'dltl 'Waarop aft J'ood Kruif' be/~d,,, .el
"ijl GfJude SI. Jaçobs &hu/pen. hebbende voor belmteekeD.
,en ",,,..[,henhoofd, en voor Supports of Schildhouders,
OOI

'wee Wildeman"en.
Het zelfde Geil.eht heef, zo In Vrlilkrijk als in de nabu.
rige Nederlanden. verfcheide aanzienelijke Heerlijke Leen ell
andere Goeder~n bezetten. zijn.de Heeren geweest va!!
Jtvesnecourl, ArzllJitrs, RIalze. Bi"t/eren, DllmDlere, FUIJtaines. Tresnoy, Cenlis. He/tlgelt, Bug"e,,"le, Te"v;Jle,
Tvo,. La"t/r;courl, il'lflgny. Mmtmor, NI'lIfvil/e Ie Rtl'.
I'DIII SI. Pierrtl , Spreu'We!Jt-;n, hu4le, Yav;r.(DUt'I en ande.
ren pilelfen. De Huijzeu waarmcl!de het zelve, zo In Vrank.
rijk al. in do Nederlllldcn vermaa,rcnap, en ger.llieexd is ge..
WeeJil,

tvOY. (Htt
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Gtjlflgt "a,,)

weest, zijn, AIUILLIERS, AMBOISIt, B1tAUMONT, BRUYBUES,
DE LA BOVE t BI.>l'CARO BRouëKS. VAN BERCKEL. CRAON, CHATILLON, VAI' DER CAPELLEN , LR PLAMENT, GARLANDE, GLAB~EECK, GUJCHElVON VAN CIJATILLON, nAR COURT , HEJLLY, HU"
MlERES, VAN DER HORST. ]C'lNVJLLE. LEVIS, LANNOY, DI.
LEEUW, MONTMCRI!.Jl.CY, MONTBt\ZON. MAILLY, MMiNV DO
JrlEHS. I'> lts LE , NA!8t\U LA LECK, PI!CQUfGNY, ROVE, ROCHEoo
KOLLI!S, DE RUYTI!.R, SOYEC.:>URT, St\I(EBRUCHE, TONSCARVILLE, DES VRSINS, UTENHOVLN, VIGNEMONT, VOORBUR.GH, VOET
VAN WINSSIN , WALENCOURT , &c.
Het voorfz. GeOacht zig van tijd tot tij:! uitbreidende,
hebben de onderfchelde takken, zo als in Vrankrijk is gebruikelyk zig door de toenamen hunner Heerlijke goederen
onderrcheiden, zo als io dit gefchiede ten opzigte der Heeren van GENHT. VAN YVOY. VAN TA ULE, VILLERS, HUGU1!'.~
-VILU &c. van welke allen echter noch maar die van Gen/iS
en
overig is en noch beeden word voortgezet, doclt
de welke van alle de goederen die het noch in 't laatJt der
Sestiende Eeuw in Vrankrijk bezat, zo uit hoofde van de
aankleving aan de Proteatantfcbe Reli~ie, als andere omllandlgheeden. heeft moeten derven, en daar van niets anders
behouden, dan de naam en de bewijzen hunner afilamming.

rvo,

I. Gef/acht.
FLORIS, Heere van HANGEST , word genoemd in de gme
welke PhUippus van Vlaendcrcn en Vermanders in 1175. deed
aan de Kerk van onze lieve Vrouwe van Parijs. van de goederen vin Virij in Plcardijen en van de Vrijdommen, die
Canon, Grave van Soisfons in IIn. fcbonck aan de Ahdij
van Orcamp van allc de tollen in zijne Landen. Hij reisde
!laar het H. Lant en fiierf in het beleg van Acre 119 J. volgens Rogier Hoeden, en liet nljt zijn huisvrouw, waar van
de naam onbekend is, ua
I. J.~N

Heere van "t\NGEST dIe de hoofdtak heefc voorr..
gezet, de welke 113 grote diensten aan de Koningen.
en d~n Staet gejaan en lanzienelljke vermaagfchap.
pen,

YVOY.

(Het GeJlllgt van)

pen, met de Gellaehten van
GAIlLAND1t,
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MONTMOR~Nev. LEVIS,

PI!.CGINGNY, AaZILLIERS,

NESL!!..

BEAU-

ROY/;:. Ck4kN, MOl'lT8EZIIN, NillLLY &c. aan.
gegaan te ht;Jben, in het begin der IS. Eeuw J i,
uijtgeaonen.
MONT

Sl.

Adert (die volgt. J
11.

Ccjlagt.

Heer van CI1!11L1S. Neufvilk Ie Ro,
IS!!. de l\hgiilraersDc!leJling vall
den Burgt van Neivlill.: aau de Abdy van St. Lueien van
Beauvais, met tot:11emming van zij-Je huisvrouw) en komt
voor in eeoige Cnsrtrl:s van de Abdij van Ureamp, lIan den
JaaTen IJ 86. en in een anJer van de Kelk van St. Quiutia
AU88RT VAN. UANGKST

&c.

gaf

omlrend deo

jJcrc I

1193·

Huij.vrouw

COMTP.SSE gaf haare toe(lcmming aeD de
Gifte , wdke hur man in ubd. de.::d
aan dl.! Abl.hj van St. Lueien.

•• Au6ert (die volgt.)

lIl. Gejlag t.
AUBERT VAN HANGEST Hr. van GENLIS, bezat ook de gOGo
deren van St. l'ierre, ecrUe lhronnie lIan NorlIJ~lJdlje. door
de Gifte welke helll ÓUf van in l~o4. gedaan wierd door
Koning PhIl;ppus Augus u., w.lke h;;t gCl:O! hSKl'l!rd bad op
Robbert van Paisry, ow dat hij de p:lruj gehouden had van
1111 , Koning van Engel;md: hij onuemekelide het zelve jaar
bl!t IFlIéta:lt dat de Stad ~<.ou:m maakte, wauneer zij olld.:r de
gcboorzal:lDhdd d.;s KouÎngs w<!dt!rk~i!1 ke bij komt voor
in e~Ilige Chanees van d,! J\bJ.j van Urcawp 1211. en fiiglc
dat zelfde jaar eeD G.uLbuis JO ,iijnc Hc~rJijkheid van GeD·

lu.

IIui).

yvoy (Het Gefagtr ca)
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Huijsvrouw

jongere docb..;
ter vin Gllu,h,,. Heere vin Chillillon ell
VlD ElialllJ,'n Grlvlnae van SI. PIIIII.

JtLIUBETH VAN CHATILLOrc,

Au"" t (die volgt.)

I.

Heere VIn GENLU, fielde in 1145. Geesfelijke
Susters in het Gasthoij. , dat zijn Vlder en Moeder
gellicht hadden, en bekwam daar voor de ti tul VlD
Abdij onder de befchermlng vin St. RUzlbeth, 't welk
het jaar daar lall door dea Koning wiud bevestigtd

,. JAN

IV. Gtjladl.
AVBnT VAN tlANGBST Heere VlD GENLIS, Pont SI. Pi,,.,.,
&c. was een der Cleeren welke den Koning io 1236 ontbood
om zig gewapend te vinden tot St. Germlin In Llije, drie
weken Da Pinxterea ea ,e CkinOD dug, DI bet Oétaaf VlO
Punchen 1~41.

Huijsvrouw

MARIA VAN ROYE

Rolje, Heere

dochter VlD Raollil Vllft
Ter,e, zij was USo.

VRtl LI

hertrouwd lID Burchll,.rJ "tln YenrJOIm,.
i. Auje,.t (die volgt.)
Se

N......
Hoer

VlD

VAN HANGEIT OENLIS •

Wallenco",., in

huisvrouw

VIII

Jmi

1272.

V. Geflach
AtJlIlllT VAN HANGEIT Heer vla GENLlI \\'u la U59. óiltier de opzigt \ an de Gravinr.e VlD Vendosme, zijn Moeder.

Vrouwe vao
FonUiines, dochter v ..n Wil/ttm HCf:re vla
l'ot;carlliJIe, K:lmerheer van Normandijen.
I. Aw.

HI:lsvroLlW JSABELLA VAN TANC.\RVII.LE

YVOY- (Htt CI/14gt fI/lh)
1. .AullttrI

.,~t1

(die volgt.)

verkreeg eeu Are)t

S. LAVNE VAN HANGP.ST GENLIS
'e Pi/llemCnt in HSO.

VI.
AUIIF.RT V4N I/ANGEST

.,~t1

Ceflaçhl.

,Heere vau

GBNLIS,

Pont SI. Piern ~

FOrJlalnts t HU8neville &c. toegenaamd dl! Groolt t diendede Koniog io wapenen tegcJls de Vtamingers in 1296 en 1'l?7'
Bij wlerd 10 J 299. gezonden naar Gucogne: in J 301. naar
Bngeland en Schotland, in 1315 en Ja 16. gaf de KODin& hem
reDte~r;eveD op zijn trefoor t in erkentelils der Djensl~ die
bij en zijD Vader hem beweelen hadden. Hij kreeg last den
-'2 Decemb. 1318. zig re Parij. te bevinden om tegen do
Vlemirgers op re trekken t el1 den 12 januarii dur aan vol.
~ende om zlg met den Disfchop va:J Mende en de Graaf var.
tlermonl naar Corbije te be.~eeven, om van Vreede te hall.
delen tustchen de Gravin van Arro;s en de Ede:en van bacr
Land: de Koning gaf hem bij brieven van 17 Aug. 1328 de
rollen welkt! Zijl'I VifaUen un den !toning zoudeD hebben
maeren belalen , ten einde bij zig zoude kUDnen uitrusten ~
om Hem In den tocht van Vlllendcren te kunnen wenen.
Hij was 1329 overleden en is onder eene verheeveno tombe:
!)egra ..eQ in de Abdij vlln GenIis.

Huijsvrouw

"GNE' VAN BRUYI!RES

Wedllwe van Rot;.

hert, Hare "'In A~g;es en SlJstèr vlir.'
Thomas. Heert van IJrs:;jerès.

Heere van GI!NLis, Pon! 31,
P;erre &c. gellorven op St. Mlcchiel 1338. (onder

AOBERT VAN HU,GEST

kinderen te verwekkenf bij Jor:IAN~A -JAN 10I!'!VIL'1"
Vrouwe van Rimllncollrl, dochter van Anae/, Hel'~
van JoinYille en van Ldurt vlin SlIrrcbrudu.
J.

jan

lXXlfI.

t dlé volgt,)
DElf••

s

Ceflaçhl.

Are)t
.,~t1

VI/OV. (Het Ctf!agt van)
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3.

MA1TEUS V AN IlANGE~T - GENLIS •

hoofd van d~ hnnchp. der Heeren van 1im!c, Vil!e,.s en Hug;;c\·iI!e.
dewelke n:l aan Frankriik een GroolmetSIO:f van de
Arba:etiers (te~enwoordig Ar,iilerie) gege'Jen en VE'r1Da~grch~p aaoge!!1I2n Ie he!:.oeil, met do: Gen.enten
vao BOVE, HAHCOI,;l<T, 1l.0CI!LIlIJLLi:S, de. uÏltCUvfVePl
is, ia 't btglu der lsde Etuw.

4.

EL!CI'fJRtI.

VAN

HAI\GltST- GFNr.u,

Huisvrouw

vin

Raoul Ie FtameTlt Hf. van Cadj, Zoon van Raoul

I' Fiament IYlaarfchatk van Vl'allkrijlr.
, . JOHAN"A VAN HA!I'GEST - GP.NLrS,

Vrouwe van Bean-

lieu, w:ens huwelijk OIJbt:kenJ 11.

VII.
JAN VAN tJANGtST,

cfjLcht.

Heere vlin

GRNLlS, Jjf.1gn]

&c. diende

in de belegering van Boville!, 13°4. met een Ridder eD tien

Knapen.
Holjsvrouw

M~RIA VAN VIGNEMOl'lT.

tJANGaST-GENLlS, gerneuvelt in de nag
na llri~nais bij Lion 1.)6 I. fonder kinderen IC verwekken bij ADA VAN M~.ILI.Y, welke hemouwde aan
:I. 1n Vtm Ntlte Heer van Offremont.

1. AUBI!RT VAN

HANGEST- GENLIS , Ridder. Kamerheer van
den Kor.i' g, welke hem 6co i j renten gaf voor zijne
trouwe en goede dienften. bij brievc van 4. Junij
1390.

2. JAN VAN

3.

Mal/tlll

4.

AUBI!RT

(dIe volgt.)

VAN HANGI!ST-CENLIS Heere va" Trnno1,
diende in den Oorlug van Vlaenderen , VIIl Normandije era Brcragc.e in 1;;7B, 79. 80 en 83. en tlierf
fouder kinderen na te i_len van jOW,\:\NA VAN HZlt.L'l, zijne huiavrollw.

VAN HZlt.-

(Il~1

YVOY.
5. Y

Gef/tlgt

LENTP. VRn 1l:l7IgeJJ-G~n/is
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YIlIJ)

was 1.144. gehuwt aan

lJJdteus Heere van Roi;e en Clrm;S'i,.

VIII. GrJladt.
MATTEUS VAN .!ANG~ST.

Heere van OIN"I'. Af?!,;'} en
diende met z;jll Volk in de bdegering VlO Hon..
fleur. onder Lodewijk van Harcourt • Li.:utenant des Koning.
in Normandijen • in de maand September J 357. en onder den
Graaf vaD Tatcarville in 1364. in de bell:gerlng van Bourbourg in de maand van AuguIl. 1383. hij had onder zijn ge.
'Volg een Ridder en zeven KJj3p~n. Hij was Capi:ein (nu
Gouverneur) van Fontaine Ie Chalel in 1389. en leefde nog
1397.
Huljsvrouw JOHANN ..\ VAN SOTI!COURT Vrouwe vIn
Merscourt , dochter van Gil/is Heere
van Moli en van Agnes ",m T/~,anges.

r,.eStw,.

I.

Jan

(die volgt.)

:2. AUBEh T

3.

l\lATTF.VS

van /I.mgtst- GenUs, gellorven in D2rbarljen.
van Hongert- Ou"is, wlen. geboorte oube·

kend ir..

IX. Cejlaç/zJ.
JAN VA~ RANGEST , Heere VGn GENUS &c. was C~pirp.iu
(nu Gouverneur) van de St:lrl Cbaur.y, 11. Decemh. 141t.
bet wa~ èoor zijne lllsfenkomsl dat de Slij Noijon zich aao
den Konillg en deo Hertog van Bour!~ondlen onderwierp 10 de
oDtmoeti1lg bij Mous en Vinieu in J4:11. en fticrf het zdfde
jlllr.
Huljsvrouw MAR tA VAN URI!BRl'CHI., dochter vaD
Ai",e, Hee,., "tln C(/rn"""1 I!n vaa
J}f.. T;(J 1fan ChQUQU PlJJain,

Vrouwe

Louyois, dewelke Weduwe zijn.
de, hertrouwde aan GflUclrer YfJrI RMl"
~To1, Heer' ."m S,. Si",on.

Vin

$

2

I.

Jn"

'YVOY. (Hel Gef/agt "an')
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J.

:Jan (die volgt.)
X.

G(!f/aclll.

JAN ••\N KANOEST Heere vin GENLIS , Ahecour/, lIlt/gnt
&c. BaiJIieu van Evreux, Ridder, Rnd en IhmerheCT van
deo KoniDk Carel de VU. alm wiens Hof hij /leed. was vali
1446 lOt 1459, en van wien hij vetl\! g'ften en vergeldingen
bekwam; Hij diende dien Vorst io de Herneming van Nor.
maDdijeo, deed hem hulde in J 43 2, en ontvong een penlioen vao !lOOO m. op de Generale oDlfangst van Normandijen in 1.479 en 14t:o, Hij word genoemt Jan van Hangest, Ridder, Heere van GenUs t Raad en Camerlil1g van
D~n Koni"g, C,~phe;n "an Rou"", f'JlI BaW;'" en Cap;14i.
Et/reu~, In eene quÏlaDlie gegeven den J. Meij 14i9.
aan den Ontfanger der Domeinen van Evreux van 275 (g.
Zij is bezegelt meD een Zege.! in rode wa~fche met de wa·
penen Yin Hangest t zijnde e~n Kruij. belaJen met vijf
Schulpen, SUppOrlS twee Wildemannen, CImier een H~IID,
..,aar uit een menrchen hoofd ko:nt. Hij fiierf in 1490. eD
wierd te Rouan, ten Celefiijlien begra'leo.

,a..

lIuijsvrouw

MARIA VAN AMl\()UI.,

dochter

V2!l'

Ple'

ter Hecrtl Vun ChtJut1l01l1 cn van Ars.
ft~

t/,m BueiJ.

HANGEST , Heere .In GENLI'" lI1ngl:"
Taul8 en IJle. i,ourt. Riad en Camerling des Ko~
nings, hij wlerd als Gijzelaer gegeeven IIn Fcrdi.
nand Konlug van Anag9n, door den Graaf. vin Mont.
peIlfier , testeerde J 5 juntj 15°0, deed eeu reijze
naar .IerlJfalem, en wedergekeerd zijnde wierd hij' ld
gezandfchap gezonden naar Carel Aertiherrog Vin
Oouenrijck ill J .514. Hij verwekte bij zijne hulevrouw JElIlANNA liE MO. maar' eene dochter.

1. JhCOB V4N

VAN HAr.GESl', Vrouwe vin 111t1gr., ,
trouwde Artus "IIn Gouffier, Hertog vanRoaDoois, Grootmeester van VClDkrijck.
J. CA-

11. HELtNA

YVOY. (Het GeJlagt 114")
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H""gest. GenIis • Abt VlD St. Eloy t V"C·
vo/geDs lli.'èhop en Gra3f 980 Noron, Pair vao
Vrankrijek, geftorven 19 ]unij 152.8.

11. CA RIL 17:10

3. Aá,illtm (die YOrgt.)
4. LouIs VAN HAN'GEST-GENLIS, hoofd vlln de lak der
Heeren van MONTMOR en vau IIfOYINCOVRT, uÏlgefiorven in het midden der Ió.1e Eeuw.

s.

MARIA

6.

]OHANNA

"a"

van H4ngell- Genlis, getrOuwe Uil Frllllfoil
Lan'W1, Heere "11" Mor"",jers en Tol/,,,ilien.

van Ba"gest- GenIIs , getrouwt lIler
Heere "an H/lm/,ret.

1mJ

XI. Geflad/.
AORIAAN VAN RANGF..ST Heere van GENU', Ridder, Rui
en KamerlIng van den Kooing, Baillieu en Capirain van
Evreux en vin 't Casteel de Louvre. re Parijs, bij brieven
vin 19 Aug. 15 1~. Groodfcbenker Yin Vrankrijk : diende de
Koningen Carel den VIlI., Lodewijk de XII. en FrarçJis
deo I. gif verfcbelde Quirlotieo in '501, 1511 en 1520.
vin zijne Appoinrementen, bezegelt met zijn Zegel, waarup
nut een Kruljs beladen met vijf Schulpen, hij merf vov!
!Sen 16 oae 1531.

Huljsvrouw

J. JAN Vin

dochter van den Hecr
vin L' Isle H4nnegon, zij fiieef deu S
llDuarij IS]$.

CLAUOE DU MAS,

Ha"gelt- Gen/is geborcn 1506. verkore BisVlD Vrankrijll, na zjjn OOIlJ

fcbop van Noïon, Pair
in 15:15-

s3

zjjn

OOIlJ

._-..:.-_---

YVOY. (Het Gf/hgt "",,)

278
"

FaA!lçO'1 VAN

IUNGSr.lr

Hccre

V:ln GE:'\L1S,

EJclman

van ',Konings Kamer, Capha:1l vlln het Cls[I!C! de
Louvres den 14 April 1543. cn t2 Maart 1548. H;j
woonde de mee~[e oorlogen ':11:1 ZijDen dJu bij in
Itallen en VlaeIlJ~r(:l1. uO\~h einddij~ de PnwsuN'
fche gevodel" omhelst he:>bende. was hij eell d.:r
Hoofden der R\!liliionaires en vaJl Je partjJ van den
Prins van Cond~, wierd CollQlH!1 van hunn~ lofa"e.
ric, eu was lil gelijk een aanhauger van de partij
welke zig in de N"derlar,den, tegens de Kodng van
Spanje ontwikkelae, hij fiierf Ie StTaelsburgAO. 15 6 9fonder kinderen tc verwekken bij Jijne huisvrouW
VA!,!NTIN/!. DE URSINS.

3.

4.

van Hungelt. GenUt, gczcgll de JONGE GENUS,
distingueerJe zii; in de 111;: v;m C rlfoles, en werd
in 1544. gedood in een uitval alCil hiJ deed uit ehalons, w~ar in hij zl,: geworpcn had, op het door.
trekl.ell van .kn Keilèr.

JAN

'an

(die VQ1~t.)
CWT.ISCWT.IS
-

JAN VAN HANGEST • CWT.IS -

rch\adill~

CWT.IS
-

gezegd

D'yVOY,

ter

onder-

valt (y' Broed,'r Jm, en n;ar de HetrlijlChd,j

V'D

dieil r,.em, WÎ:rd cok fL~r v:n; GenUs. na dt: doo.:l van
~ijn broe.ier Fr4rpis, dGch zonJ.:!r in h~t !'ezi! 'cr van Ie
komen; gdiik ;!:jn broeder, hll1 hij de !eer der b ~rvurmlr,g
omhl:lsr, en hield openllijk de zeide der Reli~;o":1istcn iA
VrankllJk. voor de welke hlj gedurende 20 dagen In 1561_
de Stad Dourges, tegcns 's KllDlngs Iroepes verdeed,gje 9
mur eindt!lJj~ gewonn~n (zo als fommige willen) door de
vlijerljen VIn het Buf. l:,f hij d<!ze!J~ o'w'er, en vertruk /:aar
zijn huljs, d,JO weiflÎJ:: tijd daarna voeg.:e hij zlg weJer bij
OcUiVC. vertruk eir.delijk nut de Ncoicrl:lIIèen • docuè\! veel
voordeel 8ao de pmij ~e. Prirce v~n Or~;:ge, voor dewelke biJ zig in 1570. van Valençienr.es meester ronkte, en
door

---_._.-

VVOY (H<!I Crjlagl "Otl)

door cie rellrien we:ke bij onder de Protetfloten in Vra·.rijk had, en door dc naem dlc bij alg onder het Le?:er VlD
den Pritls

Vin

Cor.c:lé had v"rworven, bragt hiJ ved toe

lOt

het b!!komen van Volk voor h·;t leger van den }lri"s van
Onl1ge, voor welke putij hij dan ook m~t Graaf J.t!l ven
N,s(au in J 572, na Vunkrijk reisde, OID ond~dl:.lld van
trocprs te bekomen. waar in hij in zoo verre f1a'4:de, cat
hij me! ecnlg volk dat zclfd\l jaar, Doen kwam afukk!."n.
om de Stad Ber~l!n ilJ llencgouwtD. door de Spa::jaardcn
beleegert. Ie ontlenen, doch door de j{l'heime intriblie. v3D
het Hof van Vrar.lm;k. tcr wrd?l{!ing van het pro!~stanten
dom. w/eed bij 'cr een der ecrae aaglOfl~ren van, en ajs de
voorboden van de daarop gevolgde St. Bartheiemi, verm,'"
hij. door de !rouwlomhdd ziJner Gi!ren. bi) eeil~ binderlage
der Spanjaarden geleld. gedeelt,~ljjk door de zijne w:crd ver-

Jaten en zelf. gevangen gemaakt en op !tet Casreel re Anr.
werpen gebragt, alwaar die wreC<Je vavolgers der Gerefor.
meerde hem tegt'ns het regt der volk"ren aan, hebben vermoord. en dus een gelijke lot, als ziJlle landgonoten, bet:ft

ondergaan.
Hulj6vrouw

JOHANNA

YAN BOUCARD

dochter

".a

Ridder, Heere "an Bo".
,~Yd, Groodmee~ter van de Artillerie
VlO de R eligionalre Armé en vaD
jfaf'ia 'Jan M.ITlig"" ingevolge hu..

Fraf'ifois.

welijks Contraét van 19 April 1562.
te Bourges opgericht. waar aan waren aan zijne zeide hij zetfs, en van

haar zijde, Fril"fo{s "otl BouCilrd.

Heere van Boucard en J.lay;a "an
iJ'lariign} hare Vader eo Moeder.
J. Nicolalls (die volgt.)

iJ'lariign}
iJ'lariign}
iJ'lariign}
NJCOLAAS VlD Ha1ll,sl. Gen/is,

S4

gezegt

D'YVO!:

het prote...
t~·

a80

-------

YVOY. (1/11 C.:fltJgl Vtm)

-----------------

IInteudOID blijvende toegedaan, wlerd aangezien de dieuae~
welke Jljn Vader eu Oom, de zaken des Prince van 0, a.;ge
lsaddeD aangebT2Cht, door dezelve in de Nederlanden bevorderd, deo 13 l\'leij 1593. gaf h:j qllÏlande van eeD gedeelte
geld, dat hij ontvir g van eeD huijs. verkogt door zijn Vader. ilaende te Bou ges. waar in hij zlg noch b,~liilelL Heere vlln GenIis eD van Y %y. fchoon hij deeze beide go~de
ren nimmer weder Is kUllnen mag tig worden: Hij Wil ia
1600 reed. Capilai"
bragt veel toe tot de Overgave der
FcrteD Crevecoeur en St. Andries • von welk la'llle de Ori.
giueele Capitulatie Doch onder de FamUlie berust, COID'lIlndeerde vervolgens in de Willemllad en was in I6l9. C,)lIolIei in 'sLands dit'n.t. hij ol1erlt'ed in 1635 of 1636. Zijnde
btgraven in de Kerk valt de Willemllad. o~èer erne 7. .rk.
waarop zijn en zijns buijsvrouws Wapenen en Wapen Quarrieten zijn uir,sebcrld. zijnde het zillle een gp.d~elt Scnild,
houdende in het bovenlle gedeelte. drie op/fae"de fJiikn, in
het onderile een Mole"'J~er. eu tot h.art Schild of JUl' 16
IfJUI, een Xrllijs IJeladen ,,,et "i;/ Sc/zuiper.: So al: ook i.
het ec!(~e Quartier • Dlet het opfchrift lJan{!l!rt en voor ~s Moeden vierendeel. drie leeu.wen met het opfchtift lJofJca, ti:
het \trouwe Wlptn zijn 9 Lelien. fo ook het t'edl:-= Quarder met het opfcnrift. G/aIJbeedr eD her Iwe~dp. eeD SchildKru1jswijze gedelilt. met het opfchrif( CoopmfiflS: hebben-ie
lot randfchrlft: Bk,.
IJegraven de weJ edle Eerrtfisle
N'c/aes Genlit VII', 1"0;. Heer ,;aflla_ d,e fler}1 dtr. 20
J)"m,IJer AiJ. 163......... Nr"yde Vtla GlablJeeclt T"Iemurls.lH/ur. til, flerj; ao jlll, 1643.

lt,'

Huijsvrouw GEERTR.llYDIt VA\II OLAUBEECK. doch..
•er van T,eleman van G abbeec~ ea
van jojinll C~op",ar.s. ingevolge huwelljkfc voorwurde gel10ten [e A~
peren. 11 April 1619. wallf Ril" waren aan zijne zijde RUiger WC5/el
den Bqelzel"er He.:re van A$':
pt'ren en Lotkwijlt "an ChruiJIon.
Beere van Chatil1ol), en van hare

"IJ"

zlJé~

YVOY. (Het

Gl'fl"~1

VIIPI)

Se/·

zijde Tie/emttn van Glabberd. 011lijn 'Van l>s/è" ('IJ CareJ ,'an Se/·
denad:. en voltrokken den !lO Melj
1619. Zij /lerft gO julij J643.

x. ltiaximilia,,, (dl. volgt.)
XIV. G,jll1cht.
MAXIlrtlL1AAN van Hatlgesl- Getllis. gezegd D'yVOY, geboo,e en {!l~docpt te A~p~ren den 14 }unij 16:u. WAS al zeel
jong, C~pilalrl in dienst van de Staten der Vereenigde Neder.
landen. wierd vervolgeus door de Prince Vil! Orange gebruikt
in het Prinsdom van dien Naem, bij was ln 1660. LieuteD~nt Gouverneur aldaar onder den Gouverneur en Capitalo
G~nerael Grave van Dhona. wlerd in 1666. Ingenieur eo
lnfpeéteur Generael in aUe de Domainen van het Huijs vaD
Oral1ge; de Republiek van Geneve droeg bem in 1664 op.
bet verllerk~n en verbeteren van hunne Stad, werdende om
zijne moeitens en goed beleid. als mede om zijne trouwe
clienllen. door dezelve met eene Goude Pennlnck lOt zijner
eere gemaakt. befchonken eD te gelijk aan hem en zijne Zoonen, en aUe verdere manneni~e descendenten. zo wettige
al. natuurlijke, ertlljk en len eeuwige dagen h~ Burgerrecht
gegeeven : In 1673. wlerd bij aangelleld tot Quartiermee'ler
Generael van de Leger. vin de Stalen der Vereenigde Nederlanden, distingueerde zlg zeer in de -beieegering voor de
Graav, waarom zijne HoogtJeid het penûoen dat bij en zijD
Vader reeds voor bem op de Domllnen vin Bourgondieo
had. ook na zijn dood lan zijne huisvrouw fchonk, en de
Survivance vin zijne Compl&llie, op een zijner twee Zoo.
nen. met de dadelijke aanllelJing tot Capitaln voor den Oudfie
+"homol Fredrid. locn lIlaer 10 jaeren olld. Hem teffen.
lIan{lellende lOt Canoniek in den C"pittule V3D Wljck bij
Duurliede, lerwijl hij door Haar Hoog Mog. met een ge-fcheDk van dricduijfend gulden! wJerd vereerd. Hij llierf op
zijne lerugreife uit ZwitCerland In zijn Jacht, liggende voor
KeuleD 14 of :14 Decemb. 1686. ZijD" ter dier tijd, QUlrS 5
tier-

Se/·
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de Legers

Colionel I1lIn

..

dermeester Generael yan de Legers Colionel I1lIn dl! I' far]rerle, lnfpeéteur Generael vin 's LanJs Fortificatien, C ,m•
• ,odeur vin Schellkenfchans &c. '&è'. Hij legt begnvc" tot
Scbenkenfcbaos, hebbende in z:ju ICe'lell, verfcheidc!,e Goude Keelenen met kostelijke ponr.litten en nrce~e ltosth~Ie gefchenkCD vin onderfcheide Mogenheden , voor zi;nc kr ijg.skundige dien{len, ontvangen.
Hllijsvrouw

H~NRJETTE

BRotëR~

d"c:1ter V3n Tholllas
vi' ::e~ C'lSteel van
Oralii;:c Cf) Uil 111.11 ia IJouch.1:, iri{e'lolge
huwelijkfchc voorwaarcen , gdlo'cn op
het Caw!cl te Oranhc d<:n 16 Februuij
1660. wanr aan warer: D2r, zijnc Zeild!,
WlIlcm Hendri!t van Glahbetc1r, z,jn
Oom van MoeoHS ziJoe 1!11 f .... ed,.;ck,
BUlggrove van D()/ia lIjn N<!pf "~n Vaders z. ijrle, en V:1n bar'! l.ijJe T1~"/.QI
BrO/'/'1 haar Vader. Jacob van ROI,c[,al
en H,ndr;!t WUI D,<!'IIon, Ric!d::r, ',aar
OJm en Nerf '-an :Ybeóeu zeijde; W:lar
YIn de hu'"clijks proclamatien g\:fchi:!d
ZijD lOt Orange cn het huwelijk vol(Jokken tot CJpCt bij Gcneve 20 Jtlnij 1660.
ziJ fier ft luC Nimwl'egen, ou,j 66. ja!:!en
den 10 Janlluij 1699. a,,"vur zij In de
&r0te Kerk begraven b.
BrOl,l;s,

C,,'ll!D .,.,~.J"

geboorc te Gegeve 2l April cn gpdoopt
17 Mty 1661. N. S. ge[lorven 4. Decemb. 1662.

J. FIlEDRICK.

". Fred,ick Thomas (die volgt.)
geboore te Geneve den 2 Maart en
doopt den 6 April 166.J.

3.

MAllGRIETA,

4.

J!.COB

g~

, geboore en gedoopt te Geueve 8 JlnuafJ
1666, geftorven 16 July 1668•

...

JlnuafJ

'I/(.n HQngest-Go"tir'js.
'I/(.n HQngest-Go"tir'js.

S.

van

HQngest-Go"tir'js. gezt'gt O'YVOY.
geboorc en gedoopt lot Ge,leve den 27 Sept. 1667.
bd);,ende lot Peeters gebad, HQlts GtlSptrr Hirtael,
Stadhouder eo Ap..;basfad"nr van het CantOD van Za..
rich, SQmuel P, ljèhtn 8aenderheer e:l Ambasfadeuf
Vail bet Ctn ton BtrrJ.
H'I trou wde den 18 December 1713 ",AGD~LENA VAN fOORBURO, dochIer vaD
J,m van Poorburg, HuofJfchout der Stad Rotter.
dam en van 'o!,annQ Tromp, bIj fiierf zonder kluderen te verwekken den 14 Jan. J7"90 zijede ta:
dit. ti}d, Col1utel van de Jnfalllerie, Qilartiermeester
G~nl:rat'j. en C",mruandeur van Cr:)vecoeur &c. lege
bt!l!,raven in de Cipd lOt Nieollnd: Zijn. Weduwe
hertrouwde de BlIron Reek van MuiNQu[en.

GMPAR SA MUr.L • 'I/(.n

6.

"411 Ill1ng(SI~ GenUs. gezegt D'yVOY,
g-eboore te Geneve den 114 Jur.y eu gedoopt den 3
)uly 1669. trouwde den S Maart 1694, te Eyburge
bUllen NtIDwegen ZACHARIAS OUICHENOB DE CHATILLON. C1pilain der Mineurs eo Ingenieurs ten dienne
der Vereenigde Nederlanden, hij overleel\ in den
Haag den !l4 Maan J706.

A:-'"Nil JdABIA,

2,. en gedoopt

gebore te Geneve den
den 30 Nov. 167°' geHorven tot Aken.

'/. MAGDALENA,

~rcoLAlts. gebore te Geneve 26 December
167 I. gedoopt 6 Jnnuary en &ellorven 8 Mey 1672.

8. JmlAN

9.

gebore te Geneve 30 Mey en ge·
dOQpt 3 Juny 1673. geflorven tot Aken.

ANNA GEBIlTRUDA.

xv.

GefluItt.

FllED!RICK THQl\tAs "an Hangeu GenUs, gezegt D·YVOY.
Heere \"lIn Bljnderen en Spreeuwenein, ~ebore te Geneve
den J8 Fehr. eD gedoopt den I Mey 1663. hebbende tot
Peters en Meeters gehad de Graat Fret/er/cic ~Qn Don/J. del;o

zelf.

van

YVOY. (Htl Ciflllgt ,'mr)
YVOY. (Htl Ciflllgt ,'mr)

zelfs huijsvrouw Espemnçt de T.:rrmftere MotJthru", en fya
GrQodvader Thoma$ Brouèrs: op zijn 10 ja~r was hij reeds
Capitain. wlerd in 1104 Collonel van eell RegIment lofan.
lerie, in 17Q9. Generaal Major, in '7n!. Gouverneur van het
Land en de Stad van Que.noy, voor de Stalen der Ver,.
eenigde Nederl:mden t welke piaals kort dur aan door d,
Franfcbe weder beLeegerd zijnde. bij hem, oUèhoon de werken bij het I..lfie beleg veel geleeden hebbende IOC het
uirerile is verdeedigt. fo dat hij gedurende helzelve is ver,ligt geweest, papiere noodmunt Ie doen tlaen, befiempeld
met zijn wapens. 10 17'5. wierd hij Commandeur van de
Stad 's Hertogenbosch en onderhorige Fonell t en wierd in
1718. Quartiermeesler Generael van de Leger. van de Sta.
ten der Vereenigde Nederlanden: hij overleed in 's Heno·
genbolch. den 24 Oétober J7~7. zijnde begraveo io de Ca.
l'ei lOL Nieuland.
HuijGvrouw

dochter
van Pleler van der HOI":', In zijn lee ven
R.aad en Advocaat FisC1Ial van de Admira.
liteit te Rotterdam en van dlida Ma;;4
Kievit: ingevolge de huweltjkfche VOOI""
waarde genoten te Rotterdam '9 Novemb.
17°5. waar un waren aan zijne zijde,
hij zelfs meerderjarig en vin haace zijde
,oha""a Maria Tromp. Vrouwe van
NieuwlaDd, DOllai(iere van Wijlen C~rne.
lis Gans, in zijn lelfen Ridder. Baronnee ,
Heere vlln NieuJand, Bommel'ade eu 810i15:
zo voor zig als oude Moelje, all repre..
Cenrcrende des jod[vrouwes Moeder, 11-1(/,;a Kitvit Wcouwe valj der Horsi; Ma.
,ia van dtr Horst eo Eli(abeth perf.hu.
re; ha ere Moeije en oude Moeije. - He,
huwelijk is voltrokken binDen 's Hage den
10 Decemb. 1705, Zij overleed in 's Her..
logenbolch den 24 oae 1717. oud 35 j ....
ren 5 maanden. Zij WIS de Erfdoch~er van
JOHANrfA ALIDA VAN DP;R HORST.

bet

YVOY. (Het Gt./lagt
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9 •• )

liet Jaatlle man.oir vin de FamiIlie vall
gefproten uit een AdelTjlr
Gellacht van den Gelllchte van Ulrecht.

VAN DER HOR6T,

en in 1663. den ~o Oétober door Lode
wijk den XiV. meede gelldt onder de Ede.
len van Vrankrijk ; zijnde het Wapen van
dil Gellacht , met bur Vader lot Rotterdam begraven en weder opgenomen bi}
haere kiDderen , welke bet haere daarmeede:
gevierendeek gevoerd hebben.
I. lhtNR:IETTB M.A{RIA, geboore (ot ',Hertogeoboacb deb
14 en gedoopt den 16 Novemb. 1706. gellorven tof

Breda den 23 Maart I1S!!. en den 29. daar aan In de
Capel tot Nieuland begraven-.
2.

3.

ISABI!.L~ HiNDIUI!.TTA,

geboore tot 's I1ertogenboscb
den 7, gedoopt den 9 en gellorven oen !U J_nualY'
1710. begraven in de Groote Ker" aldaar.
Ha~DRI" )USTUS
D'yVOY, H\!ere van

PAULUS

zegd

yan Hangest-Genlis, ge~
Bijnderen en Sprecuwe~in t

geboeren en g,"'tioopt tot

'I

Hertogenbosch den 29'

lann.IY '7 I 3. hebbende lot Peeters en Meesters geiud, Hendd!t va" Uunllove Heere van Amellswcerd~
Eli/abel" Yerfdlure, benevelIs de Heer en Vrouwe
valJ Grol!larol.
Hij lCouwJe deo 7 Oél!ober 1745. 101 Rorterdam.
ALlDA VAN BUl(lKEL, docheer vao lViI/tm van Ren:lceJ •
llurgemeeller der Stad Rorterdlm; en van A/ida VII"
1!{Jogtnaorp. Hij overleed tot Zwoll den !lS) Novemb.
I ï711. ~oIlder kinderen.

4. ConmLIA va" Ha"glst-Ge'I1/II, gezegJ n'no\". ge.
boore tot 's Hettogenbosci den 16. eo geJoopt den
18 Sept. 171+ :lebi>ende tot Meeter gehad de Vrouw
van Nieulaod. Zij 1r000~wde den l'9 Stp(~mb. 173{"
JAN FLOIlI8

Cra",

van
Mau-·

Yu~ J\öAS84U LA LElQ. ZOOD
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YI10Y. (lIe,

Ct'",' 'Pan)

.',

Mlurill Grave vin Nasfau J. Lecq en van Elifahetb
GraviLne van Nasfau Odijk, ingevolge huwdijkfe
voorwIerde van 3 Sept. 1741, waaf aan waren aaR
bacr zijde, Henr;euil Mar;a en PtJu/us IlIt,uJ,ilt
JUSI,IS bter Broeder en Suater, en aan zijn zeide
JII.l",;/S Gravtl Vtm N.IJjau, zijn Broeder. Zij
11Jl!rf den 7 Nov. 17+:. op Schoonoort bij Doorn,
en is be~r&\reD te OuJerkerk.

s.

ELIZAB!'!H. gebore tot 's Henogenbosch den ~2. en
gedooopt den ~3. Junii en gefiorven den 5. JUlij
1716, begraven in de Groote Kelk alJaer.

6. Mas;mi/itrcn (die volgt.)
XVI. Geflt"lzl.
MA~MILIA!N .,,,,. H''''lest -GenUs. gezegd D'yVOY, ge'>oren tot '. Hertogenbo~ch den 28. en gedoopt dl'n 30. Julij
1717. bij wierd in J751. Raad in de Vroedfcbap der Stad
Utrecht en beklecde weegcn. dezelve verfcheirlene zo Provinciale als Stads Commi~fien; hij legde zij" RaaJspla:1t8 neder in 17Hl. en overleed binnen Utrecht dc.n 9 Maart 1783,
lIegraven in de Capelle van de Famillie wo de Leeuw, in
St. Jac:obs Kerk te Utrecht.

Haij'Vloaw

LOUJSA. DE LEW", dochter vaD
Daniel de Leeuw, Dt'can van dl!'1 C Jpirtu-

ANTONIA.

Ie St. Pieter te Utrecht, Geëllgeerde Raad
in bet Eerne Lid der Re;!eringe 's I.ands

van Utrecht, en wee{e"s bet zei Ie , Ordinarls Gedeputt'erden "an de Sr .. t".'n &c. en
van Cor neUa Hen,;ella "an W<ètle, lIJ~e.
voige buwelijlÛche voorwaarde geO')(en bin-

nen Utrecht den ga Se ..r. 174i. wnr aan
waren aan zijne zdjde Jolzan [ll'/fis Crave
".;m NIlI[m.l zijn Slvager. en aaD ha,'r zeij:'
de, Vrouw! Cl1rm#,'J /Je",ielltl vtiI,. Wee·

Je

YVOY. (Hel
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de Doua riere de Leeuw &c. bier Moeder
en Voogjesfe hel huwelijk is voltrokkta
binnen Utrecllt deu 15 Oét"bcr 1741.
J. Pill111IS
2.

llc,.,irilt Just'lI (die V.:lJgt.)

DAN/EL CORNeLls EG81ilT Sla" Hanllli. Ct"HI, ,.,.
zegd D'yvor, geboore r Sept. 1744· eD gedoopc
tOl Ulrecht, wierd den 7 Febr. 1777- C.phaiD Lieg.
leDlu:[ in het Regiment Htlliandfcne GarJe.tc plard,
met rar'g van Lieut. ColiooeJ io 17900 wit:rd JUt
eoHonel vin de Cavai!erie.

Huijnrouw

MARIA SYDlLLA voeT VAN WIN'.EN', docbter
Yin wliien Palll E"Ke/be,t rlJtl "a,. Wins-

fen. Raad in de V,oedfch'p der Scad Urreeilt en VlD AtJriantl van H"I"" wee..
YOlge huweriJlrfcbe voorwaarde ,efiolen binneD Utrecht den 30 Sl:ptemb. 1773. waar
aln waren lan zijtje zeijde, ~JlIs;",;liat"
d'r"" CD ÁIIIIJn;(J ~"'fll de Leelllll ZijD
Vader en Moeder en VlD ltaer zeijde, ÁII,im,(# ""n Hal", Weduwe van Mr. Pau'
Engdberl
~'a" l~nsftn, haer 1\loeder
en Voogde.fe. Het huwelijk is voltrokken
In de Kerk VlD de Bild bij Utrecht den 1IJ
oa. J773•

1""'

eeboore op Zandwijk bij de
BlId den J 3, en geJOIpt tOt Utrecht den 18 Sept.
1774- wlerd 1791. Cornet met rang van LieuteBIDt in het Regiment Holt. Gardes te paerd.

•• MAXIMILUIB LOVIJ.

I.

PAVL 2NCELBERT. geboore den GO. en gedoopt
den 25 AUioni 1776. tot Utrecht.

~. }ACO. JAN geboor. den 1+ eD ,.doopt dea 2.
~l.uc

1779. tOt UI.l'ec:lu.

,.doopt
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4.

fREDERICK, geboore den 14- gedoopt
17 Oaober '78l. tot Utrecht en geftorvcn den
, Jmuary 17 83, begtlve in de Jlcobi Kerk.

GERLACH

t. SUSAI'INA WILlIELMINA , geboore den ~:; Decemb.

J783. en gedoopt den
Iretht.

JI

January 1784- tot U-

g.

geboore den 6. en gedoopt
den 10 February 1746. tot Utrecht. Hij wierd den
3 April 1786. Omfanger weegens de Admiral;reit.
refióerende te Amflerdam, in de Provincie van Utrecht.

4.

Hllngelt- Genlis • gezegd
n''YVoy, geboore den 16. en gedoopt den 19 Scpremb. 1747. ror Ucrechc: Zij trouwde den 23 Ja.:;
auary 1764. G!RLACR THtODORUS VAN DER CAPElJe
LEN. Heere VlD Schonauwe, Houten, 't Gouy &c.
Befchrevea onder de Edelen en Riddetfchappe
's Lands VlD Utrecht &c. Zoon van Oer'lach 'Mrf
der CapetIen • Heere van Mijdrècht &c. en van
Cfllr;l1Q de Leeuw. hlrt volle Neef.

5.

6.

EGBI!llT IIfABIE FREDRICK,

FIUlD'IlUCA JOHANl'fA

V""

HlRMINA van Hanges/. Cenlis, gezegd
D·YVOY. geboore tot Utrecht den ~ en gedoopt den
9 April '751. Zij trouwde I Oétober 1770. MAO.
RITS CAR!L VAN UTENHOVlfN. Heere VlD Bottell:dn ,
Ameliaweerd &c. 8efchreeven onder de Edelen en
Ridderfchappe 's Land. van Ucrechr &c. ZuOD van
Ja&ob -'/in UlenhDven, Heer VlD Dottell:ein en van
Wilhe/mina Schupers.
Hij fiierf den 19 Mwr
1780. begraven tot Bonnick.

JOHANNA

geboore tot Utrecht den gIS
Augustus en gedoopt den I Sept. 1753, wierd den
10 April J779, Lieur. Collonel van de InfaOlerie
en Capitain CommandlDt in het Regiment Hollandfche Gardes te voet.
Holland-

MAXIMILlAEN LOUI',
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1.

CORNELiS FRIlDR1CK,

8.

CATAI/NA FREDER/CA CORNELIA,

dj

geboore tOt Utrecht den 13, en
gedoopt den 16 Sept. 1758. wierd den 10 April
1779. Caplr:ain van de Infanterie en Lleotenant hJ
het Regiment Holllndfche Garde. te voet.

geboore tot
den 20. en gedoopt den !Z3 Sept. 1770.

XVII.

Utrecbe

Gmef'lllie.

HRNDRIK }VSTVS van Ha"gest-Genlis, geI:eg&
geboore tot Utrecht den 14, en gedoopt den 19
Aug. 1742. bij wierd den u Oétober 1781. In plaalfe lIaD
:zijn aeer Vader. Raad in de Vroedfchlp der Stad Utrecht.
PAULUS

D'YYOr.

Huljavrouw

RENRII!TTA J!LISABETH DE R vVI'ER.

dochter van wijlen Hendri!t jan
de /(u1ttr en van W'jna"da C~p_
pel: ingevolge huweltjkfcbe voorwaarde. gefloten den 8 November
17111. alwaar bet buwelljk il voltrokken den !zs Novemb. ViJl '.'
zelfde jaar.
J. MAXIMILIAEN LOUIS MAltlI!. van Hangell- GenIIs ,
gezegd D'yVOY. geboore tot Urrecht deo 31 Au&UILU. en gedoopt den 4 Sept. 1784,

YzrNDOORN. eeD Dorp, in hel. gedeelte van Gelderlllld;
de Neder - Re/uw'- genaamd. tusCcben de rivier de Waal ea
het llroompje de Linge, ongeveer een uur glItns vin Tiid"
en omtrent ellen verre van Rlue"nI gelegen. Het Dorp i,
vin mlddelm•• tige groone. AI Vin overoude .ijden beeft 'CC'
een Slot gellaan. Voo~been was de Kerk van TZ6ntl,o"" een.
Parochie· Kerk. ctaande ODoer bet DekeDfchlp Yin de Yel••
• e. M"D von.dt aldaar .eue lI'oote Villarij , eet eere VlD

XXXIlI.
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den Donpe,. gelligr. Tegenwoordig dient het gewijde
Oelligt teD gebruike der Hervormden, voor welken tén
J.eeraar den predikdienst waarneemt. Hij is Lid der Klasti.
van l/ziel. - Welet'f onthieldt zich te Tze,uJoorn een adelijk Genlgt, 'e welk 3In de Heerlijkheid zijnen naam gegeeven, of den zijnen daar van hllde ontleend. De Heeren VAN
i:GMOND waren daar van, eertijds, elgen~3rs.
Door verkoop
is :,ij • V3il lijd tot lijd I overge~aan in 1I1ldere GeUagtcn.

JOANNES

Zie

SLICHTENRORST I

Gelderfçhc

0,.

Je bieden;sJen.

was de Zoon "an WILLEr4
en van MARGARETA BARNER. dogIer vaD
GYSBERT BARNER, Durgemet'sler re Zutfen. Uie deeze niet
onaanzlenhjke Ouderen wierdt on ze GVSBERT gebooreD te
Ede, een Dorp. gelegen in Gelderland op de Veluwe, op
del) derden December des Jaars 1601. Al vroeg verloor hij
~ljne Ouders. Zijn Vader llierf. toen hij den ouderdom vaD
t'egta vijftien mUDden hadt bereikt; en ten tijde van het
overlijden zijner Moeder was bij niet meer ~Ian ongeveer ze.
Juren oud. Kort v6ór h~aren dood hadr deeze buren Zoon
op het Latijnfcne Scnool te Hat"derlllifk be!leld. In zeer
korten tijd maakte zich hier de jonge GVSBERT de beginzeis
der LatijnCche, Griekfche en Hebreeuwfche taaie eigen. en
oeWende zlcn nog, daarenboven. in de gronden van zommige
Weetenrch~ppen. Het School{lof hebbende afgefrbud, ging
"'ZENDOORN over tot het Hoogefchool, in de zelfde Stad.
Even als voorheen, munm: hij ook hier uit in naarfiigl:eld
en vorderingen. Onder voorzining van dert Hoogleeraar Ja..
IlANNES lSAACUS l'ONTANur hieldE hij, Illeer dan ~éns, eene
Qpenbaare twlserede, oycr een of ander onderwerp, Dit de
N~tuurl&ullde ontleend. Eenm:aal redekavelde hij. onder deD
Hoogleeulf ANTONIUS TaYSIUI, over de heilige bediening
wan het Nieuwe Verbond.
Niet booger dan den ouderdom vin rnim vijfden jllllren
bdi YiBNDOOaN bereih. wanneer hij hec onllngs opgerigte
Ho()·
YZI!NDOOP.N.

VAN

(GY5BERT VAN)

YZEND:JORN
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.Hoogerchool re Groningen ging bezoeken. Vervolger.s v~r.
roefde hij eC:Jc wijle tijds te FrlJneltcr. cn clfHJclijk OQk Illn
het Hoogdi:llool te Leiden. Nu bekroop YZENDJOltN de lust
lot het doen eener builenlandrche rei ze , Dlet oogmer Jo OID
Jtennis te maaken met de meest beroemde Geleerden van dien
lijd, en aan bet licht hunner kenni~r<! zijne reeds v0rkrt!cgl!l1e
kundighcd~n verder rc ontlteekcn. Tcn dien einde vemok
bIj na Frankrijk. Dat van Sedan was het eerlle Huog~a
fèhool. alWl:ar hij eeDigen lijj v::nocfde. H:j h10rde aldaar
de WIJsgeerige lesf~n der beroemde mannen GlJALTEkUS DOItALDSON, ARTUR JONSTON • en ook. hoewel neg!S vo"r een
)ronen tijd die des Opvolgers van den la~mgenoem·jen, p ..
SANNES !MITH, naderhand Leeraar onder de Hervvrm~.'n te
Nijmegen. beroemd wegens zijne Verzamdde Oudhcce!'.
Zich ter zelfde pJ:uHZe op de Gudgeleerdhc!d toeh!6g~n,ie,
genoot hij, io dIe Weetenfchap. het onderwijs van I\NDRRAS
MELVIN, OAlIOll'.L TILEMJS, die zedere zeer beroemd Is geworden, door zijne handhaaving dcr Remonllnmlrche l~crb2grip
pen, en JAK.OBUS CAPELLE. van welken laarsr~enoemden hij
onderweezl!n wierdt in de gewijde Gefchiedenhf~n. Oe Hoog..
lel!raar N. BORQUILLON was zijn Icermeesler in de lIcbreeuw.
fehe taaIe. Verv6/geus ook andere oorden van P,ankri;1t
willende bezoeken, was de volgende Stad. alwa:ar YlENDOORN
eenigen tijd doorbragt, het vermaard Saumur. Hier begroet_
te hij FRANcrscus GOMARUS en FRANCO BURGERSDYK. b~iden
Dlderlrand Hoogleeruren te Leiden, en N. CAPEr.LE.
Van
SauJllur begaf zich VZF.NOOORN na PfJrijs.
Hier vertoefde
hij Oen tijd van volle twee jaaren, zich inzon:bb~id op de
beoeif..:ning der W,j5begeerte tocleggC'nde. Het gevolg dur
van WIS, dat hij eefSl tOt den r~ng van Rilcca/':ul'ellS, \"er.ol~ens rot dien van Magister of Meester wierdt uevorder,l,
til elndelijlt den trllp der Doklor:Jalc wOR;·digheld. met gee..
1Ie!1 gccingCll rcem, beklom.
Dit viel voor In den Jaare
1620. Thans ging YUN()OORN ooit de ov~rige HoogefehooIen
'flUt FrFlfllai;/r bezoeken. en vervolg;elis het Zuidlijk ~edee!lo
diena Kooinkrijks; waar naa hij zijnen voet op S!,a:II,fcben
"odem zette. met oogmerk OQl het meest bezienswanrdlge
,edeelte dien. Gewesta ce bezigdgen. Doch hIj fiaakte wel
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ham zijne reize: zo zeer mishaagden bem de zeden der
Spanjaarden, dat hij, naa weinige weeken vertoeven. onder
ben, na lf/arfoilje. vall waar bij uit Frankrijk was ver·
trokken. wederkeerde, met oogmerk om /talie te doorrei.
zen. Over Gmua, 1'111 en Siëna nam bij zijnen weg na
Rome. Geduurende zijn verblijf in de luIStgenoemde Stad
overleed, Paus PAULUS DE V. en vertoefde hij aldaar zo
lang, tot dat de opengevallen Zetel wierde vervuld, doOl' de
verkiezing en inhuldiging van Paufe GREGORIUS DEN XV.
Benen uitflap na Napelr gedasn hebbende, keerde YZENDOORN
te rug na Rome. om vervolgens de meest vermaarde Steden
en Plutzen van /talie te bezigtigen. Eene van deeze was
bet vermaarde Heiligdom te Loretlo. Het beroemde Hoogefchool te Bologne wierde niet ongezicn voorbijgegaan. Nu
een gerulmen tijd afweezfns. keerde onze Reiziger te rug
na Panjs, met oogmerk om 'cr zich verder op de Wijsbegeerte toe te leggen. De beoeff~ning der Geneeskunde voegde hij thans daar r.evens. lntusfchen vondt YZE~DOORN zo
veel fwaaks in de Franfche verk~ering en zeden, dat hij het
benuie nam, um in dae K.)ninkrijk zijne dagen te iHjteo_
Eensklaps. nogthans , veranderde hij van ontwerp. In den
Jaare 16~9 bekroop hem de zucht om zijn Vaderland en
Vrienden te bezo..;k'ln. NaauwJijks in zijDe geboorteplaats
zijJ;de Ie rug gcke~rd, ilome hij in eene zeer gevaarlijke
zielae, welke II:In zljr:e hcrile'ling deedt wanhoopen. A'lengskens keerde hij wl!4lcr tot voorgaande gezondheid. Nu wierde
bem ecn Hoogleera:usgefioelte. in het Doorluchtig School te
Devertter. aangeboden; doch hij wees hetzelve van cic hand.
Burgemeesters en Raadcn der gemelde Stad. als Verzorger.
van het K..vcekfcbool ~ in den Jaare 1634. de zelfde aanbie.
ding, met veel aandrang, hcrbaaiJ hebbende, bewilligde YZENDOORN in hun verzoek.
De Wijsbegeerre was de taak. van
welke het onderwijs bem was opgedraagen. Op den negen_
den MRij des gemelden iaars aanvaardde hij. met de gewoo.
ne p/l'gtlilheden. zlÏl'e b,'diering. Dertien jaaren bekleedde
hh met vl!el roem~. dien rost; naa verloop van dezelve
ver:rd, hij ra !:iorde,.wI1k. als eerfie Hoogleeraar in de Wij ..
begeerte, aan het oLlangs opgerichte Hoogefehooi der Provin-
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VIDele van Gelderland. Tot IRn zijnen dood verllrekre hij
rot roem en luister laD de zelfde Stad, alwaar bij de eerlle
gronden zijner volgende vermaard beid badt gelegd. Het jaar
zijns afl1ervens vinden wij niet lIangetec!kend.
Van zijnen
werkzaamen aart, als mede van zijne zucht voor de Wij_beogeerte. kunnen de voigellde Schriften tot eeD bewijs dienen,
door hem in openblIren druk aan de geleerde waereld meaegedeeld.
Eff.Jlortinl Philo{ophicorum Cenlu,;te ""•• In Bvo. 1633
et 164z.
Col/eg;; Philo[ophiç; Dayentrienfts pars Prima.

In Bvo.

1 636.

parJ Secunda. In 8vo. J638.
Compendium Logic.e Peripalelicte. In Bvo. 1640'
Ph,/Mogia Peripaletica. In 4to. 164z, 16-i3 et 1653.
Logie/J Perip/Jlellca. In 4to. 1645 et I65!l.

Ethica Peripa1elicfl. In 4to. 1659'
Medulla Phyficte Generalis el Speciali!. In

I2VO.

1658.

Zie 8L1CHTENHORST, Toneel de,. Sleden
"an Gelderland; REVII Dayelliria fliuJlr.

YZENDYKR is een klein Stecdje, drie uure!l gnRDs beootten
Sluis gelegen, Diet verre van eenen kleinen Inham vIn de&"elde, den Blilt geheeten, die de Stad voor deezen be1i1 oelde.
lIe~ was eertijds eene zeer Ilerke Plaats, en hH omliggend
Land 1.on 'er onder water gezet wordeD; doch wordt ,h~IlS
T i
v.~
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van weinig belaog gerellcnd. Het b~dijkcn van het Zuidlliep.
in den j~are 168 tl , heeft de gelc~cnhdJ van TzentJIJke zeer
vcel dow veranderen. Het IVan11, dat voo~ecn in het
Zuid diep vleI, daar nu de GWärsweg legt, valt thands dlgt
bij de JO,.kVfOIIW.:n- 8"1II11S. Zeden is de grond rondom
de Sua:1 zo hoog opgezet, dat 'er bet hoogst Getijde zdf
zelden bij kan. Dur voor het Jaar I68~ de Scn\!p'!n voeren. heeft nu, al veele jaaren laug, de Plueg geg"an cn h.!t
Vee geweid.
De Vestingwerken bennn 'er uit zes Bvlwerken, een Ra.
velijn, een halve Maan, eenige om6{~lf g<!n' Reduiten en eene
goede Graft. Daar liggen gewoonlIjk eenige Kompagnien
Voetvolk in '1~endijlte, onder 't bevel van eeD' Kummandeur. die een' Majoor onder zich heeft.
Even buiten 'rundijlre, aan de ZuLli.ij'de der Stad, is een
Fort van vier Bolwerken opgeworpen, de jrJn1rvTouwen&IIans geheeten , alwaar een Detachement SolJaaten, onder
" opzi~t van een en Majoor, in gel~J is. Ecn weinig beWl!sten deeze Sch:u:s is di! Reduit de Scntlappfll.
Tzendljlte ls al in den lIaDvang der Tiende Eeuwe bekend
geweest. Men vindt. in de bi ieven der Ucrechtfche Kerke
van dien tIjd, gewag gi'lmakt v::n drie Kerken, gewijd aan
Sr. MAllGAREET I St. KATHAUYN en Sr. JA\', die te T~endljlte.
;n hel Lar,ti Gastt',.,ul flan de Rivier Bel/erna, geaaln zouden hebben. In Maii des Jaars 1604, maakte MAUtl.lTS, Graaf
van NasJatl, zich meester van het Steedje TacndiJlu. Hij
badt 'er zeven dogen voor gelegen, toen de Bezetting, die
lToot gebrek aan versch water hallt, hel Steedje aan hem
over gaf. MCll haJt, 's daags te vooren • cellen Trompeuer
des Priufen, die de Vesth:g kwam opeifcheil, l1~a dit hij
lweemaal geblaazen hadt, moedwillig dood gefchooten. En
dit wal oorzaak, dat de Bezetting geene de min!ta Krijgseer, bij het uittrekken, bedingen kon. T1.endijke is, ze.
den, beh:l!vcn dal bet, in ',o!)bdukltl~ Jalir 1747, in Franfche
handen vid, llhijd ht de magt der Aigemetne Slulen gcobleeven.Men haeft mnar zes Stu3ten binnen Tzendijlte. Het get~l der Huizen belool,t ho:-,dedztsë::vi]fdg, en dat der Inwoon eren omtrent driehonderd J ~ondcr de Vrouwen en Kin·
1100
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deren re rekenen. De Uereformeerde Kerk wordt 'er doof
twee Predikanten bediend. Zij wordt ramelijk Wel on~erbou'"
den. Men bewaart 'er nog eer'en L.adder in, met wdk<!11 dt
Spaanfc:hen weleer voor hadden de Stad Ie beklimmen. oe
Roomscbgezindeo hebben 'er ook een Kerkhuis. Het geWee%el! Sradhui., dit 110 btjzoodert: lieden verkogt Is, het>ft
eeeen Toren. en verders niets merkwllrdigs. Men beeft
twee Krljgamagazijnen te Tzendfjlte 1 die onder 't op&igt van
eeoen Kommis flaan. Het voornaamlle GebouW aer Slad i.
bet HUIs. dat de Heer HELIEUL aldaar gdllgt beeft, 't welk;
zo wel al. de Kerk, van verre gezien wordt. Dit Hu'" is.
etlijke juten geleeden, door de Stad gekogt en Vlorat nu
rot een Stadhuis gebruikt.
De Regeering van Tzendljlre beflut uit één' Baliuw, één'
eerften Hoofdman, zei Hoofdmannen en één' Griffier, die
te geliik het Ampr van Ontvanger der Stad bekleedt. De
Baljuw worde, voor zijn leven. door den Hoogbaljuw vat1
het Vrije vin S'ul, :langefield. De Hoofdmannen worden
jaarliiks , door Afgevurdlgrlen van hee Vrije, veranderd. Zij
bcg~even bet Ampt van Grdiier en Ontvanger, dit voor bec
leven bekleed wordt.
Voor meer dao eene Eeuw, la 'er merkeIijlt gerchil gee
weest. rusrchen de Regeering ym rzentiijlte en bet Kollegle
's Lands van de Vrijer,. De Hoofdmannen gnen zich den
Daam vin Sch"penen, en bewe~rden onafhankelijk van het
gemelde Kollegit: te zijn. In 't .I.a. 1622, wierdt 'er eee
Verdrag lusrchen de partijen getrdf~n, en bij de Algemeene
Staaten bevestigd, volgt·os het welke de verkiezing VlD
Hoofdmannen en een dubbel getal doo~ dezetven benoemd,
geheel aan het K.ollegle van de Vrijeo gelIRten wierde. Dei
Hoofdmannen Vonnisfen , in burgerlijke zaaken, zouden. onder borgflellinge t ter uitvoeri\1ge gebragt kunnen worden;
doch men zou zich. vin dezelven. op bet KoUegie 's Land.
VlIn de Vrijen kunnen beroepen. De kennis van Iijfllratfelljke
zuken bleef alleen tor het gemelde Ko~legie bebooren. De
Hélofdmannen, eenlge nieuwe Keuren willende maaken, moe.ten dezelveu aan bet Kollegie voorbouden. dAt 'er zijne
goedkeuring Iin zou geeven. Wijder. moeHen alle Keuren_
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op den Dalll\ van bet Kollegle, afgekondigd worden. De
Hoofdmannen beblelden wel de befiiering over de Middelen
der Stede; doch moesten daar van jaarlijks rekening doen aan
het Kollegle, of deszelfs Afgevaardigden. Het opfiellcn van
ElCcijnzen o'ler '1àtndijlte zou ook alleen aan het Kollegie
bliJveàl bellooren. De Ampten van Griffier, Ontvanger, ~o·
den IIn andere mindere Bedienden zoud"n, door de HoofdmiDDel!, vervuld \Vorden. Kort nll bet maaken van dit Ver.
drllg v<:rnieuwden de Hoofdmannen van Tzendijlre de oude
geh:hilleD. Doch d~ Algemeene StRaten beOisten dezelven,
bij 6Cne Ordonnantie vin den tweeëntwintignen Januarij 163°.
In dezelvI whlrdt .Jell Hoofämannen uitdrukkelijk verbooden,
zich den titel van Burgemeest'!rs en Schepenen aan te maatlgeD. hn zIj kreegen 'er bevel in, om zich, op de verbeur.
te vin honderd Guldens, ftipteJijk, volgens de gemaakte
oyereenkomn, te gedraagen.
Met her verkiezen der Regeeringsperfoonen van Tzcndijle
gaat het op deeze wijze toe. De Afgevaardigden van het
Kollvgie van de Vrijen begeeven zich jaarlijks na Tzendijlte;
.IW...l' db lJaljullol der Stad, nevens de regeerende Hoofdmannen? eene benoeming van veerden Perfoonen gemaakt hebben,
die, nl nel overleveren der Rekentngen, 't welk des Woenlà,gi nall Pinklteren gefchiedt, en naa dat de regeer ende
HoofdManDen bedankt zijn, un de Afgevaardigden wordt
overgelelloerd.
Deeae vet kiezen terllond zeven Hoofdmanoen , ui, de zeven regeerenden , cn de veertien benoemde
PerlÖonln; en de Penfionarls van 't Vrije maakt de Verkie~lng, op fiamde voet, van 't Scadhuis, aan het Volk bekend.
Wanneer 'er een Hoofdman flerft, wordt zijne plaats, door
hll( Kollegie vla dil Vrijen, Ulet een' ander' Peduon vervuld.
Dil Admiraliteit vaD Zt!e/tlntl heeft eenen L1centmeester
r,inr.ell Tuntii.;ke, toC het ontvang«m dt:r inkomende en uit.
III,ode RegcetJ.

Zia TegtrJUI,ordige

S!a~1

'JItln Slaall.

!''ItlanJeren.
VZEN-

YZENDYKE. (J1s#Il" """)
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YZINDYKB, (Ambagl "a,,) nur hec araks bercbreeveoe
Steedtje aldus genaamd, en la deszelf. omtrek geolegea, i.
eeae verzameling van verfcheidlJlle Polders; zIj zijn zes in
getal, en de volgeade hUDDe numen: ",, "rft" d,el "a"
p,.int Willems polder; Mflu,.ils Pold,,.; de Ora"" Pold,,..
ti, 0,.101, ." KIe.ne Jonl""OUIII'" • Pold,,., ea een gedtlelto
vin den G,,,e,alll,,, y,.lj,n PoiJe,. Te zimen befl.au zij
eene uirgetlrekrheid vin achtduizend tweehonderd derdg Ge.
meten. .lJJ zommi,e der Poldera vindt mea Dorpen ca Ker..
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